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Nr.4/2014 apr lis 

1.aprīlis - priekšsēdētāja
A.Harju, vietnieks J.Liberts, PII
„Vāverīte” vadītāja I.Apine apska-
ta pirmsskolas izglītības iestādes
Babītes novadā.  

2.aprīlis – izpilddirektors
V.Dandens Rīgā piedalās Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru asociā-
cijas sanāksmē.

3.aprīlis – priekšsēdētāja
A.Harju Igaunijā Moostē piedalās
“Eiroreģiona” vadītāju sanāksmē
par ES finansējumu piesaisti nāka-
majā plānošanas periodā.

- centrālās Baltijas jūras reģio-
na Interreg IVA pārrobežu sadar-
bības programmas projekta ”Ino-
vatīvi risinājumi veco laužu aprū-
pei mājās’’ „INNOCARE” noslē-
guma pasākumā Priekuļu novadā
piedalās Apes novada darba grupa.

8.aprīlis – priekšsēdētāja
A.Harju piedalās Latvijas Pašval-
dību savienības organizētā valdes
sēdē un Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas sēdē Rīgā.

- vietnieks L.Liberts, Trapenes
pagasta pārvaldes vadītāja I.Popo-
viča piedalās Lielās Talkas koor-
dinatoru sanāksmē Rīgā.

9.aprīlis – zemes komisijas
sēde Apes novada domē.

10.-11.aprīlis - priekšsēdētāja
A.Harju, vietnieks J.Liberts, pro-
jektu vadītājas L.Ābolkalne,
D.Bojāre, K.Liepkāja, Sociālā die-
nesta vadītāja M.Kārkliņa  Rakve-
rē, Igaunijā, piedalās „INNOCA-
RE” sanāksmē un projekta noslē-
guma konferencē.

11.aprīlis – Ārkārtas domes
sēde Apes novada domē.

11.-12.aprīlis – Apes novadā
viesojas projekta Heritage Busi-
ness sadarbības partneri, uzņēmēji
no Krievijas – Pečoru un Pleska-
vas apkaimes, lai iepazītu mūsu
novada uzņēmējdarbības jomas. 

12.aprīlis – priekšsēdētāja
A.Harju piedalās projekta „Radām
novadam” darba grupas sēdē Rīgā.

15.aprīlis – priekšsēdētāja
A.Harju Rīgā noslēdz sadarbības
līgumu ar Rīgas pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmiju.

17.aprīlis - Finanšu un taut-
saimniecības komitejas sēde Apes
novada domē.

23.aprīlis - vietnieks J.Liberts
piedalās Latvijas Pašvaldību sa-
vienības un Veselības ministrijas
sarunās Rīgā.

23.-25.aprīlis – D.Ozoliņa
Apes vidusskolas direktors J.Ločs,
Trapenes pamatskolas direktors
A.Maltavnieks, Sikšņu pamatsko-
las direktore U.Reķe, piedalās
Alūksnes novada pašvaldības iz-
glītības pārvaldes organizētā mā-
cību pieredzes braucienā Lietuvā.

24.aprīlis - Apes novada
domes sēde.

25.aprīlis – kaimiņu novadu
vadītāju sadarbības sanāksme
Gulbenē.

26.aprīlis – Lielā Talka.
28.aprīlis – 2.maijs – O.Vācie-

ša Gaujienas vidusskolas direktore
I.Zariņa ar vidusskolas skolēniem
piedalās projekta “Active Teena-
gers” skolēnu pieredzes apmaiņas
aktivitātē Dānijā.

28.aprīlis – vietnieks J.Liberts,
uzņēmējdarbības speciāliste I.Le-
vane, projektu vadītāja L.Ābolkal-
ne Igaunijā Obiņicā piedalās pro-
jekta ”Heritage Business“ sanāk-
smē.

29.aprīlis -  vietnieks J.Liberts
piedalās projekta “Lietpratīga pār-
valdība un Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana” sanāksmē Rīgā.

ĪSZIŅAS
Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai Apes novadā

Apes novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu iesnieg-
šanu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākša-
nai Apes novadā” .

Jauniešu biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai
Apes novadā mērķis – veicināt jaunu komersantu (saimnieciskās dar-
bības veicēju) veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa
veidošanai. Konkursu rīko Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape,
Apes novads, LV-4337.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums – EUR 4269,00 (četri
tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska perona – Apes novadā dzī-
vesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš apņe-
mas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt ko-
mercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Apes novadā. 

Viena projekta pieteikuma atbal-
sta summa EUR 1500,00 (viens tūk-
stotis pieci simti euro un 00 centi). 

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesī-
bas noslēgt līgumu ar Pašvaldību
par finansējuma saņemšanu komer-
santu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta līdz 2014.gada 11.jūnijam
pulksten 16.00.

Pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Apes novada
domei, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, ar norādi – „Kon-
kursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
Apes novadā” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks
par konkursa iesniegšanas termiņu).

Kontaktpersona – Apes novada domes Uzņēmējdarbības speciāliste
Indra Levane (tālr. 29406867, e-pasts: indra.levane@ape.lv ).  

Projekta konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā
http://www.apesnovads.lv.

Par darba dienas pārcelšanu
Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru

kabineta 25.06.2013. rīkojumu Nr.278 „Par darba dienu pārcelšanu
2014.gadā”, un Apes novada domes izpilddirektora Viestura Dandena
22.04.2014. rīkojumu Nr. A/3-07/42 „Par darba dienas pārcelšanu”,

Informējam, ka Apes novada domes  budžeta finansējamās
institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz
piektdienai, tiek pārcelta darba diena no piektdienas, 2014.gada
2.maija, uz sestdienu, 2014.gada 10.maiju.

Apes novada domes darba laiks 10.05.2014. no plkst.8:00 līdz
12:30 un no plkst.13:00 līdz 16:00.

Upju festivāla ”Vaidava-2014” 
dalībnieku ievērībai!

Laivotāji aicināti 3.maijā ierasties savlaicīgi starta vietā pie „Raga-
nu klintīm”, lai novietotu laivas pie starta, bet savus transporta līdzek-
ļus paspētu nogādāt finiša vietā  Mežabrāļu sētā (Igaunijā). No turienes

atpakaļ uz starta vietu dalībnieki varēs nokļūt ar organizatoru trans-
portu.  Arī no Lielās pieturas Čigānu līcī uz finišu Mežabrāļu sētā re-
ģistrētos dalībniekus – kājniekus  nogādās organizatoru transports. 

Pasākuma noslēgumā tiks apbalvotas atraktīvākās laivu ekipāžas,
kā arī kājnieki - laivotāju atbalstītāji!

Tā kā pasākums notiek pierobežā, atgādinājums visiem dalībnie-
kiem neaizmirst par personu apliecinošiem dokumentiem! 
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27.marta Apes novada domes sēdes apskats

Dome nolēma nodot Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidoto
redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, publiskās apsprie-
šanas laiks no 07.04.2014. līdz 30.04.2014. Ar izstrādātiem teritorijas plānošanas doku-
mentiem var iepazīties novada mājas lapā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas bib-
liotēkās.

Dome nolēma nodot iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagas-
tā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046: daļu no būves - autoklases, kadastra apzī-
mējums 3625 003 0047 001, telpas - Nr.1; 3; 4; 5; 6; 7 un 8 ar platību 134,3 m2; daļu
0,14 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0047. Noteikt izsoles
veidu rakstiska izsole.

Dome nolēma nodot atsavināšanai apbūvēto zemes vienību „Krasti”, Vidaga, Vi-
rešu pagasts, Apes novads, LV-4355, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumu 3690 004 0216 - 1,09ha platībā nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas
veidu: pārdošana par brīvu cenu. Apstiprināt nekustama īpašuma „Krasti”, Vidaga,
Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355, kadastra  Nr. 3690 004 0216 pārdošanas brīvo
cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 1850,00/ LVL1300,19. Noteikt, ka mak-
sāšanas līdzekļi ir 100% euro. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir
apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. At-
savināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu noteikt līdz 2014.gada 30.jū-
nijam (ieskaitot). 

Dome nolēma nodot atsavināšanai apbūvētās zemes vienības Apes novada, Trapenes
pagasta „Vēveri”, LV-4348, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 3684
001 0034 - 0,86 ha platībā un 3684 001 0044 - 5,48 ha platībā kadastra Nr. 3684 001
0019 nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. Ap-
stiprināt nekustamā īpašuma Apes novada, Trapenes pagasta „Vēveri”, LV-4348, kadastra
Nr. 3684 001 0019 pārdošanas brīvo cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR
6100,00/LVL4287,10. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro. Pēc nosacītās cenas
apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības nosūtīt
atsavināšanas paziņojumu. Atsavināmā īpašuma pircējam pirkuma samaksas termiņu
noteikt līdz 2014.gada 30.jūnijam (ieskaitot). 

Dome nolēma apstiprināt  atsavināmā dzīvokļa īpašuma Nr. 2 - 31,9  kvm platībā un
319/12597 kopīpašuma domājamās daļas  no daudzīvokļu mājas un zemes ar kadastra
numuru 3605 900 0062,  kas atrodas Robežu iela 6-2, Ape, Apes novads, LV-4337, tur-
pmāk Objekts, nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 1500/LVL1054,21apmērā.
Maksāšanas līdzekļi – eiro. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņem-
šana notiek katru darba dienu Apes novada pašvaldībā – pie sekretāres no pulksten 9.00
līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, Stacijas ielā 2, Apē, līdz 12.05.2014. pulksten
10.00. Ar atsavināmo dzīvokļa īpašumu var iepazīties Apes novada pašvaldībā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 22029383 vai pa e-pastu jurijs.ronimoiss@ape.lv. Ar izsoles notei-
kumiem variet iepazīties Apes novada mājas lapā www.apesnovads.lv. Izsole no-
tiks12.05.2014. pulksten 12.00, Stacijas ielā 2, Apē, pašvaldības ēkas sēžu zālē 1.stāvā.
Izsolē varēs piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 12.05.2014. un ir izpildīti
izsoles priekšnoteikumi.

Dome nolēma noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36840030366 ir
zemes starpgabals.

Izskatot T.J. pilnvarotas personas J.J. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai pie-
krītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0366 Trapenes pagastā, Apes
novadā, atsavināšanu, 

Dome nolēma piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals ar
kadastra apzīmējumu 3684 003 0366 Trapenes pagastā tiek sagatavots atsavināšanai.
Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz
Apes novada pašvaldības zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0366 Tra-
penes pagastā. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju J.J. par avansa maksājuma
EUR 500,00 iemaksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama īpašuma reģistrācijas
zemesgrāmatā, zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un publikāciju izde-
vumu segšanai. Par iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā maksājamā
summa. Gadījumā, ja izsoles gaitā zemes starpgabala pirkšanas tiesības iegūs cita per-
sona, tad iemaksātais avanss tiks atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc darījuma līguma
noslēgšanas. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrā-
cijas zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas nolikumu un iesniegt to
novada domei apstiprināšanai. 

Dome nolēma izdarīt grozījumus Apes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.79 „Par
degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai Apes no-
vada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”: papildināt ar 6.pielikumu – Gaujienas
internātpamatskolā, nosakot atbildīgo amatpersonu par degvielas patēriņa normu un li-
mitu ievērošanu Apes novada teritoriālajās vienībās - Gaujienas Internātpamatskolā - di-
rektore”.

Pamatojoties uz 01.07.2013. noslēgto līgumu Nr.108/13 starp Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestu un Apes novada domi, dome nolēma veikt grozījumus Apes
novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr. 37 „Par Apes novada pašvaldības iestāžu amat-
personu un darbinieku samaksas noteikšanas kārtību”: papildinot ar amatu „Komunālās
nodaļas apkopējs” (Neatliekamās medicīniskās palīdzības Apes posteņa telpās) uz no-
teiktu laiku. Finansējuma avots – 01.07.2013. līguma Nr.108/13 starp Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienestu un Apes novada domi 3.2.2.punkts, Apes novada domes
Komunālās nodaļas budžets. 

Izskatot D.T. iesniegumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu īpa-
šumā „Trapani” Apes pagastā, dome konstatē, ka apmežošanai paredzētā lauksaimnie-
cības zeme nav meliorēta, savukārt spēkā esošās Apes novada Apes pilsētas un pagasta
teritorijas plānojuma grafiskā daļā iesniegumā norādītās lauksaimniecības zemes nav pa-
redzēts apmežot. Izvērtēt reālo situāciju, ņemot vērā faktu, ka apmežošanai pieprasītā
zeme ir jau daļēji apmežojusies, augsnes ir smilšainas un nerentablas lauksaimniecībai,
dome nolēma atļaut meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā
īpašumā „Trapani” Apes pagastā, īpašuma kadastra Nr. 3625 006 0072, apmežojot 20,7
ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 006 0073 un 1,2 ha no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 3625 008 0050.

Dome nolēma piedalīties LEADER projektu pieņemšanas VI kārtā Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.aktivitātē
„Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”, iesniedzot projekta pieteikumu
„Virešu pagasta novadpētniecības istabas aprīkojuma iegāde”. Apstiprināt projekta rea-
lizācijas kopējas izmaksas 2388,00 EUR. Apstiprināt projekta finansēšanas kārtību: at-
tiecināmās izmaksas 1973,55 EUR, no kurām 90% vai 1776,20 EUR Lauku attīstības
programmas (ELFLA) finansējums, 10% vai 197,35 EUR pašvaldības līdzfinansējums
- neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) 414,45 EUR. Pie-
šķirt projekta „Virešu pagasta novadpētniecības istabas aprīkojuma iegāde” realizācijai
nepieciešamo līdzfinansējumu 197,35 EUR un līdzekļus pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem 414,45 EUR, kopā 611.80 EUR. Noteikt atbildīgās personas par projekta
realizāciju: Projektu vadītāju Daigu Bojāri – par savlaicīgu projekta pieteikuma sagata-
vošanu, iesniegšanu, projekta dokumentācijas vešanu; Virešu pagasta pārvaldes vadītāju
Māri Ceļmilleru un  Virešu pagasta vēstures liecību fondu glabātāju Sandru Apškrūmu
– atbildīgie par projekta tehniskiem datiem un reālu aprīkojuma iegādi.

Dome nolēma piedalīties LEADER projektu pieņemšanas VI kārtā Lauku attīstības pro-
grammas 2007.-2013.gadam 4.ass – LEADER pieejas īstenošanai 1.RĪCĪBA „Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”
iesniedzot projekta pieteikumu ”Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas tautas namam”.
Apstiprināt projekta realizācijas kopējas izmaksas 3630,00 EUR. Apstiprināt projekta fi-
nansēšanas kārtību: attiecināmās izmaksas 3000,00 EUR, no kurām 90% vai 2700,00 EUR
Lauku attīstības programmas (ELFLA) finansējums, 10% vai 300,00 EUR pašvaldības līdz-
finansējums, neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokļa maksājumi) 630,00
EUR. Piešķirt projekta ”Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas tautas namam” realizā-
cijai nepieciešamo līdzfinansējumu 300,00 EUR  un līdzekļus pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem 630,00 EUR, kopā 930,00 EUR. Noteikt atbildīgās personas  par projekta
realizāciju: projektu vadītāju Daigu Bojāri – par savlaicīgu projekta pieteikuma sagatavo-
šanu, iesniegšanu, projekta dokumentācijas vešanu; Gaujienas tautas nama vadītāja vadītāju
Laimu Poševu  – atbildīgo par projekta tehniskiem datiem un reālu aprīkojuma iegādi.

Pamatojoties uz E.D. iesniegumu, G.Z. iesniegumu, M.C. iesniegumu, dome nolēma
iznomāt E. D. rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Trapenes pagasta Luksta ezerā
25 m zvejas tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot
zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi; Iznomāt G.Z. rūpnieciskās zvejas tiesības
Apes novada Trapenes pagasta Luksta ezerā  25 m zvejas tīklu vai vienu murdu uz vienu
gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada
domi; Iznomāt M.C. rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Virešu pagasta Kalna Bu-
žezerā ezerā 30 m zvejas tīklu vai vienu murdu uz vienu gadu līdz 2014.gada 31.decem-
brim, 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. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM no-
slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Lēmums stājas spēkā domes sēdes pro-
tokola parakstīšanas dienā. 

Par Apes novada pašvaldības domes 27.03.2014. saistošo noteikumu
Nr.4/2014

„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes ¨
28.01.2014. saistošajos noteikumos

Nr.1/2014 „Apes novada pašvaldības budžets 2014.gadam”” 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14 pantu, 21.panta pirmās daļas 2.pun-
ktu un   46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.,30. pantu,
likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” un  Apes novada domes Finanšu un taut-
saimniecības komitejas 20.03.2014. lēmumu (prot. Nr.6, 8.p.),

Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.03.2014. saistošos noteikumus
Nr.4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014. saistošajos
noteikumos Nr. 1/2014 „Apes novada pašvaldības  budžets  2014.gadam””.

Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam”” trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas  elektroniskā veidā nosūtāmi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam””  stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pielikumā: 
Saistošie noteikumi Nr. 4/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes

28.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības budžets
2014.gadam””-  uz  1 lapas  ar  1  pielikumu  uz 1 lpp.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Apstiprināti 
ar  Apes novada  domes

27.03.2014  lēmumu Nr. 55 (prot.Nr.5, 12.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.03.2014. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.01.2014. 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014” APES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2014. GADAM””

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par EUR 118 513
saskaņā ar      1. pielikumu.

Palielināt Apes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumus par  EUR 118 513
saskaņā   ar 1. pielikumu.

Uzdot pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai nodrošināt attiecīgo
izmaiņu iestrādi budžeta un grāmatvedības dokumentācijā.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU
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Dome nolēma piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma 1.daļu, par laika periodu no 18.06.2013. līdz 17.06.2014., 2 ka-
lendārās nedēļas no 22.04.2014. līdz 08.05.2014. (ieskaitot). Uzdot Apes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes priekšsēdētāja pienākumus
domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no 22.04.2014. līdz
08.05.2014. (ieskaitot).

Dome nolēma apstiprināt uzturēšanās maksu viesģimenēs 2014.gadam: Uzturēšanās
maksa viesģimenē 1 personai diennaktī EUR 2,13/ LVL 1,50. Atbildīgais par lēmuma
izpildi Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” direktore Vita Andersone. Lēmums ir
spēkā ar 01.04.2014.

Dome nolēma noteikt ikmēneša finanšu līdzekļus personiskajām vajadzībām bērniem,
kuri ievietoti Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” 15% apmērā no valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta summas: Kabatas naudas BSAC „Gaujiena” klientiem no 7 gadu
vecuma 1 personai mēnesī EUR 6,40/LVL 4,50. Bērnu ikmēneša finanšu līdzekļus per-
soniskajām vajadzībām segt pašvaldībām, kuru bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna
ārpusģimenes aprūpi veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus.

Dome nolēma izdarīt grozījumus Apes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.302
„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes administrācijā un domes
iestādēs   un struktūrvienībās” 6.pielikumā „Apes novada Gaujienas internātpamatskolā
sniegtie maksas pakalpojumi”,  izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā.

Dome nolēma noteikt sociālā aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša so-
ciālās aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 292,-.Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada
1.aprīli.

Dome nolēma veikt grozījumus Apes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr. 37 „Par
Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku samaksas noteikšanas kār-
tību”: pievienojot amatu „Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs- juridiskos jautājumos”. Fi-
nansējuma avots – Apes novada domes budžets. 

Dome nolēma atbalstīt biedrības „Apes Jauniešu klubs „Sliedes” projekta iesniegumu
„Atbalsta pasākumi sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām Apes novadā”, kas ies-
niegts A/S “Latvijas Valsts meži“ 2013.gada ziedojumu konkursam. Garantēt
līdzfinansējumu biedrības Apes Jauniešu klubs „Sliedes” projekta iesniegumam „Atbalsta
pasākumi sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām Apes novadā” 50.00 EUR apmērā.
Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi. Atbildīgais Liene Ābolkalne,
Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece, projektu vadītāja. 

Dome nolēma piešķirt motokrosa blakusvāģu ekipāžai G.Kaktiņam un G.Harju finan-
sējumu EUR 350, dalībai Latvijas kausa, Latvijas čempionāta un Pasaules čempionāta
Latvijā posma sacensībās. Finansējuma avots - Apes novada domes budžets. 

Izskatot akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku Avīze” direktores Evijas Veides
vēstuli par dalību projektā, rekomendējot  sava novada kultūras un vēstures  relikviju un
iesūtot  likteņstāstu, kā arī  par finansiāla atbalsta sniegšanu  grāmatas „Latvijas novadu
dārgumi” izdošanai, Dome nolēma piedalīties akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku
Avīze” realizētajā projektā  grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā. Uzdot Apes
novada muzeju apvienības vadītājai Inetai Riepniecei   ieteikt  Apes  novada kultūras un
vēstures  relikviju un iesūtīt likteņstāstu vai  aprakstu  izdevniecībai  „Lauku  Avīze”.
Piešķirt finansējumu dalībai  akciju sabiedrības, izdevniecības „Lauku  Avīze” realizētajā
projektā -  grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanai, EUR150,00. Finansējuma
avots – Apes novada domes 2014.gada budžeta rezerves līdzekļi.

Izskatot Fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājas, valdes locekles, režisores Dzintras Gekas-
Vaskas  vēstuli par finansiāla atbalsta sniegšanu  grāmatas „Sibīrijas bērni’ tulkošanai
un izdošanai krievu valodā, un dokumentālās filmas  „Kur palika tēvi?” veidošanai, 

Dome nolēma piešķirt finansējumu fondam „Sibīrijas bērni”  EUR 200.00 grāmatas
„Sibīrijas bērni’ tulkošanai  un izdošanai krievu valodā, un dokumentālās filmas  „Kur
palika tēvi?” veidošanai. Finansējuma avots – Apes novada domes 2014.gada budžeta
rezerves līdzekļi.

Dome nolēma piedalīties Rietumu Bankas labdarības fonda projekta konkursā „Sprīdis
labākai dzīvei 2014”, iesniedzot projekta pieteikumu „Acis darba izbijās, rokas darba
nebijās...”. Piešķirt projekta  „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...” realizācijai līdz-
finansējumu 335,00 EUR. Finansējumu nodrošināt no Apes novada domes 2014.gada
budžeta.

Apstiprināta Apes novada attīstības programma
2014.-2020.gadam
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

27.martā Apes novada domes deputāti apstiprināja Apes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam galīgo redakciju. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā
arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai. 

Attīstības programmas saturs izstrādāts saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un tajā ietvertas sadaļas:

- pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums – novada raksturojums, attīstības ten-
dences, problēmas un izaugsmes resursi, ibu spevstratēģiskā daļa;

- ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu ko-
pums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti;

- rīcības un investīciju plāns;
- rīcības un investīciju projektu kopums trīs gadu periodam, norādot to sasaisti ar at-

bildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;
- īstenošanas uzraudzības kārtība;
- uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uz-

raudzības rādītāji.
Apes novada attīstības programmas izstrādātājs ir Apes novada pašvaldība, izstrādes

gaitā tika izveidota darba grupa, kas veica konsultācijas ar novada viedokļu līderiem,
ekspertiem, uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. 

Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir pieejama Apes novada domes
mājas lapā www.apesnovads.lv.

Apes novada domes 11.aprīļa ārkārtas 
domes sēdes apskats

Pamatojoties uz Apes novada domes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadī-
tājas    iesniegumu  un  konstatēto situāciju, kas pamatots ar 2013.gada 19.decembra IK
Āres Pilda tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā secināts, ka jāveic ēkas karkasa un pa-
matu pastiprināšanas, energoefektivitātes paaugstināšanas, jumta, ventilācijas un elek-
troinstalācijas uzlabošanas projektu izstrāde un to realizācija, un Veselības inspekcijas
kontroles  2014.gada 22.janvāra akta Nr.00035114 atzinumiem, ka telpu platība atseviš-
ķās grupās ir par mazu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī vairākkārtējiem
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumiem par būves un telpu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, Dome nolēma piešķirt  finansējumu pirmsskolas izglītības ie-
stādes „Vāverīte” ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei  EUR 3950.00 plus
PVN  EUR 829.50, kopā  EUR4779.50 apmērā. Finansējuma avots – Apes novada domes
2014.gada budžeta rezerves fonda līdzekļi.

Dome nolēma piešķirt finansējumu līdz 18 000,00 EUR, bez PVN, jaunas vieglās au-
tomašīnas iegādei. Izsludināt iepirkuma procedūru par jaunas vieglās automašīnas iegādi
novada pašvaldības vajadzībām. Līdzekļus līdz 18 000,00 EUR, bez PVN, apmērā izdalīt
no budžeta rezerves fonda. 

Dome nolēma piemērot Apes novada domes priekšsēdētājam mēnešalgas atalgoju-
mam koeficentu 1,94. Piemērot Apes novada domes priekšsēdētāja vietniekam mēne-
šalgas atalgojumam koeficientu 1.55. Piemērot Apes novada domes deputātiem  par de-
putāta pienākumu pildīšanu, darbu domes un komiteju sēdēs mēnešalgas atalgojumam
koeficientu 0.32. Deputātu darba laika uzskaiti, ņemot vērā domes un pastāvīgo komiteju
sēžu apmeklējumus, veic domes norīkots darbinieks – kancelejas vadītāja. Kancelejas
vadītāja katra mēneša pirmajā datumā apkopo informāciju par domes deputātu visu no-
strādāto laiku domes un komiteju sēdēs un iesniedz to domes grāmatvedībā atlīdzības
aprēķināšanai. Noteikt atlīdzību par darbu: domes komisiju locekļiem, domes komisiju
sekretāriem, domes pastāvīgo komiteju sekretāriem, atbilstoši nostrādāto un uzskaitīto
stundu skaitam, pamatojoties uz domes komiteju un  komisiju sēžu  protokoliem, lēmu-
miem vai  aktiem, 50 % apmērā no domes priekšsēdētāja stundas likmes. Finansējumu
lēmuma izpildei nodrošināt no pašvaldības  budžeta  līdzekļiem, ar 01.04.2014.

Dome nolēma piešķirt biedrībai „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” projekta „Sporta
laukuma papildus labiekārtošana” realizācijai nepieciešamo finansējumu līdz 2445.00 EUR
no projekta kopējām izmaksām. Finansējuma avots Apes novada domes budžeta līdzekļi.

Apes novada domes 24.aprīļa domes sēdes apskats

Izskatot Edgara Trapana iesniegumu un tam pievienoto izmaksu tāmi par finansiāla
atbalsta sniegšanu dalībai starptautiskajā saksofonistu konkursā un meistarklasēs, kas
norisināsies  Horvātijas pilsētā Zagrebā no 12.05.2014. līdz 17.05.2014., Dome nolēma
piešķirt daļēju finansiālu atbalstu Edgaram Trapanam, dalības maksas izdevumu seg-
šanai starptautiskajā saksofonistu konkursā Horvātijas pilsētā Zagrebā  -   EUR 350.00
apmērā - ar nosacījumu, piedalīties 2 Apes novada organizētajos kultūras pasākumos
(pēc savstarpējās vienošanās ar Apes novada kultūras darba organizatoru). Finansējumu
piešķirt no Apes novada domes budžets.  

Izskatot Aivara Irbes, žurnāla „Dārzs un Drava” un izdevniecības Saimnieks.lv ie-
sniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Aivara Irbes grāmatas „Puķu draugi” izdo-
šanai, ņemot vērā, ka „Puķu draugs saiets” 2009.gada 18.jūlijā notika Apē,  Dome nolēma
piešķirt finansiālu atbalstu Aivara Irbes grāmatas „Puķu draugi” izdošanai EUR 50.00
apmērā. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta.  

Izskatot Alūksnes Tautas nama deju kopas “Jukums” iesniegumu par finansiāla atbal-
sta sniegšanu dalībai Lielajā Starptautiskās mūzikas un tautas deju festivālā – konkursā
“Belgrade award 2014”, kas norisināsies  no 30.04.2014. līdz 05.05.2014., ņemot vērā
faktu, ka kolektīva sastāvā dejo pieci pāri no Apes novada, Dome nolēma piešķirt finan-
siālu atbalstu Alūksnes Tautas nama deju kopas “Jukums” dalībai Lielajā Starptautiskās
mūzikas un tautas deju festivālā – konkursā “Belgrade award 2014” - EUR 358.00 ap-
mērā - ar nosacījumu,  ņemt dalību vienā no Apes novada organizētajiem kultūras pasā-
kumiem (pēc savstarpējās vienošanās ar Apes novada kultūras darba organizatoru). Fi-
nansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta.  

Izskatot sabiedriskā labuma organizācijas “Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības
biedrības” (LDPAB) Alūksnes rajona nodaļas valdes priekšsēdētāja Alda Vernera iesnie-
gumu par finansiāla atbalsta sniegšanu  vides interpretāciju pasākumiem Apes novada sko-
lās par klimata pasiltināšanās ietekmju modelēšanas tematiku, Dome nolēma atbalstīt vides
pasākumu realizācijai Apes novada skolās šā gada aprīlī, maijā un oktobrī un piešķirt fi-
nansējumu EUR 375.00 apmērā. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes budžeta.  

Pamatojoties uz Apes novada domē saņemto SIA „Alūksnes slimnīca” iesniegumu par
Gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes
slimnīca” Statūtiem, apstiprināt SIA „Alūksnes slimnīca” (turpmāk – Kapitālsabiedrība)
Gada pārskatu par 2013.gadu. Kapitālsabiedrības 2013. gada neto apgrozījums Ls 1 142
150, pārskata gada peļņa Ls 10 525. Novirzīt Apes novada domei, kā 18.08% kapitāla daļu
turētājai, Kapitālsabiedrības 2013.gada piekrītošo peļņu Ls 1903 (EUR 2708) apmērā ka-
pitālsabiedrības rezervēs, to izmantojot uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Apes novada domē saņemto SIA „ZAAO” iesniegumu par Gada pār-
skata par 2013.gadu apstiprināšanu, SIA „ZAAO” Statūtiem, Dome nolēma apstiprināt
SIA „ZAAO” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) Gada pārskatu par 2013.gadu. Kapitālsa-
biedrības 2013. gada neto apgrozījums Ls 3 485 326, pārskata gada peļņa Ls 25 915.
Apes novada domei kapitāla daļu skaits ir 200 vai 0.015% no apmaksātā, balsstiesīgā
un parakstītā  pamatkapitāla. Kapitālsabiedrības 2013.gada piekrītošo peļņu izmantot
uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai.

Dome nolēma apstiprināt Apes novada domes 24.02.2011. lēmuma Nr.37 „Par Apes
novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas kār-
tību” 1.pielikumu „Apes novada pašvaldības iestāžu amatu katalogs” jaunā redakcijā.
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Dome nolēma izdarīt grozījumus domes 26.09.2013.lēmuma Nr.302 pielikumā Nr.3
„Apes novada Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs
sniegtie maksas pakalpojumi”.

Pamatojoties uz M.E. iesniegumu, Dome nolēma iznomāt M.E. rūpnieciskās zvejas
tiesības Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā 75 m zvejas tīklu vai vienu
murdu ar sētu līdz 30 m (virsējos ūdeņos), 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) EUR2,85 ap-
mērā. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Izskatot LPKS „Gaujiena”, reģistrācijas Nr. 43203001313, juridiskā adrese „Darbnīcas”,
Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., iesniegumu par zemes vienības 0,07 ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 3648 005 0303 iegādi pašvaldības īpašumā, dome konstatēja: uz zemes
gabala atrodas pašvaldībai piederoši ceļu infrastruktūras elementi – trotuārs un publisko te-
ritoriju apgaismojuma sistēmas elementi; atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 2.punktā noteiktam - pašvaldības autonomās funkcijās ietilpst gan gādāt par ielu
un ceļu uzturēšanu, gan nodrošināt publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu;
izvērtējot piedāvāto zemes vērtības cenu -120,00 EUR, salīdzinot to ar kadastra reģistra da-
tiem redzams, ka zemes gabala cena atkarīga no zemes izmantošanas mērķa. Zemes gabalam
pirms atdalīšanas bija noteikts izmantošanas mērķis – komercapbūves zemes ar vērtību
0,488 EUR/kv.m., kas par 700 kv.m. sastāda 341,00 EUR par 700 kv.m.; zemes gabala at-
dalīšanas (zemes ierīcības projekta izstrāde un mērniecība) cenas 705,00 EUR atbilst vidē-
jām šo pakalpojumu cenām; kopējā darījuma 825,00 EUR ir atbilstoša un pieņemama; pie-
aicināt sertificētu vērtētāju, nav ekonomiska pamatojuma, jo darījuma vērtība ir tik maza,
ka tā pakalpojumi būtiski neizmainītu zemes gabala cenu, tikai paaugstinātu darījuma vērtību
un kopumā pašvaldībai izmaksātu dārgāk. Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi teritorijas
apsaimniekošanas jomā , Dome nolēma pirkt no LPKS „Gaujiena” zemes vienību 0,07 ha
platībā ar kadastra apzīmēju 3648 005 0303 par darījuma summu 825,00 EUR. Pilnvarot
domes priekšsēdētāja vietnieku J.Libertu noslēgt darījuma līgumu.

Izskatot SIA „Metrija”, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vecgromalti” Gaujienas
pagastā,  Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0001 zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, Dome nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Vecgromalti”, Gaujienas  pagastā, Apes novadā,  zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3648 001 0001 sadalīšanai. Projektējamai zemes vienības daļai Nr.
1 ar platību 2,7 ha jaunu nosaukumu nepiešķirt, jo jaunveidojamo zemes vienību pare-
dzēts iekļaut īpašuma „Saules”, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0205, sastāvā. Projektē-
jamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 1,6 ha saglabāt esošo nosaukumu „Vecgro-
malti” un esošo adresi „Vecgromalti”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339. Pro-
jektējamai zemes vienības daļai Nr. 3 ar platību 13,3 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Annas”, Gaujienas pagasts, Apes novads. Projektējamai zemes vienības daļām Nr. 1 ar
platību 2,7 ha, Nr. 2 ar platību 1,6 ha un Nr. 3 ar platību 13,3 saglabāt esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība. Zemes ierīcības projekts  realizējams  4 (četru) gadu laikā.

Lai sakārtotu Apes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību tiesisko statusu,
ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724 nav nodrošināta
piekļuve koplietošanas ceļam, Dome nolēma noteikt, ka zemes vienība 0,1154 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724  ir zemes starpgabals.

Izskatot D.S. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3605 003 0724 Apes pilsētā, Apes novadā, atsavināšanu, Dome no-
lēma piekrist, ka Apes novada pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals 0,1154 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724 Apes pilsētā tiek sagatavots atsavināšanai. Uzdot
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes no-
vada pašvaldības zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0724 Apes pilsētā.
Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju D.S. par avansa maksājuma EUR 500,00 ie-
maksu Apes novada domes kasē, kas izmantojama īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā,
zemes sertificēta vērtētāja pakalpojumu apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par
iemaksātā avansa apjomu tiks samazināta darījumā maksājamā summa. Gadījumā, ja iz-
soles gaitā zemes starpgabala pirkšanas tiesības iegūs cita persona, tad iemaksātais avanss
tiks atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc darījuma līguma noslēgšanas. Uzdot Pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā viena mēneša
laikā sagatavot atsavināšanas nolikumu un iesniegt to novada domei apstiprināšanai. 

Dome nolēma apstiprināt Apes novada domes kustamās mantas kokmateriālu nosacīto
cenu un atsavināšanas izsoles noteikumus. Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju
var iepazīties http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/izsoles/.

Dome nolēma apstiprināt Apes novada domes noteikumus „Noteikumi par transportlī-
dzekļu izmantošanu Apes novada pašvaldībā”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes no-
vada pašvaldības dome, tās iestādes un struktūrvienības: izmanto domes īpašumā (val-
dījumā) esošos transportlīdzekļus, amatpersonu un darbinieku personiskos transportlī-
dzekļus darba pienākumu pildīšanai; nosaka izmaksājamās kompensācijas apmēru; no-
saka degvielas patēriņa limitus; nosaka degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību; no-
saka noteikumu izpildes kontroles un pārskatīšanas kārtību. 

Dome nolēma apstiprināt Apes novada pašvaldības autoceļu fonda mērķdotācijas
2014.gada sadalījumu Apes pilsētai un pagastam, Gaujienas pagastam, Trapenes pagas-
tam, Virešu pagastam, kā arī izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014. – 2016.gadam.
Noteikt, ka programma 2015.gadam un 2016.gadam ir precizējama ik gadu atbilstoši
faktiski pieejamajam finansējumam kārtējā gadā.

Dome nolēma apstiprināt Apes novada domes izpilddirektora Viestura DANDENA

10.04.2014. rīkojumu Nr. A/3- 07/39 „Par valsts nodevu atvieglojumu  piemērošanu”.
Dome nolēma apstiprināt Komunālās saimniecības nodaļas nolikumu. 
Dome nolēma sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pavasara gadatirgu (turpmāk

tekstā „Tirgus”) Apes pilsētā, š.g. 11.maijā,Tirgus norises vietu noteikt Apes pilsētas es-
trādi un Avotu ielu. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 13:00. No plkst. 7:00 līdz 14:00
slēgt Avotu ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām ceļa zīmēm virzienā no Sta-
cijas ielas un Pasta ielas. Atbildīgais: Apes administrācijas komunālās nodaļas vadītāja
EDĪTE MEISTERE. Noteikt, ka atbildīgais par tirgus teritorijas sakārtošanu pirms un
pēc pasākuma norises un sabiedrisko tualešu pieejamību ir Apes novada domes admi-

nistrācijas komunālās nodaļas vadītāja EDĪTE MEISTERE. Noteikt, ka Tirgū atļauts pie-
dalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un ievērojot Latvijas Repub-
likas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes saistošajos noteikumos
noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību. Noteikt Apes PII „Vāverīte” saim -
niecības vadītāju MAREKU GRANDAVU un tūrisma darba organizatori ASTRU BINDI
par atbildīgajām personām par darbu koordināciju un normatīvajos aktos noteikto Tirgus
norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu izvietošanu un tirdzniecības
vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem. Noteikt, ka atbildīgais par kultūras programmu Tir-
gus pasākuma laikā ir Apes tautas nama vadītājas p.i. Līga VABULNIECE. Noteikt at-
bildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas kasieri KAIJU DĀMI.
Uzdot Apes novada domes kārtībniekam GVIDO SEMJONOVAM nodrošināt kārtību
Tirgus teritorijā š.g. 11.maijā.

Izskatot Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības speciālistes
Indras Levanes iesniegto projekta konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdar-
bības uzsākšanai Apes novadā” nolikumu, par finansējuma piešķiršanu projekta konkursam,
kuru paredzēts izsludināt no 12.05.2014. līdz 11.06.2014., Dome nolēma piešķirt finansē-
jumu projekta konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai
Apes novadā” EUR 4269.00 apmērā - viena projekta pieteikuma summa nepārsniedz EUR
1500.00. Finansējumu piešķirt no Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas budžeta.  

Pamatojoties uz 15.04.2014. noslēgto Sadarbības līgumu ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmiju un Apes novada domi, Līguma Nr.01-21/1.8014/159, Dome nolēma ap-
stiprināt 15.04.2014. noslēgto Sadarbības līgumu ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmiju (turpmāk - Akadēmija) un Apes novada domi, Līguma Nr.01-21/1.8014/159, par
sadarbību šādos veidos: informācijas apmaiņa; studējošo prakses iespēju nodrošināšana, sa-
skaņā ar Akadēmijas izstrādāto programmu studējošo mācību praksēm; sadarbība  bibliotēku
izmantošanā; kopīgu projektu izstrāde; kopīgu konferenču un semināru organizēšana un pie-
dalīšanās Pušu organizētajos semināros un konferencēs; kopīgu koncertu, meistarklašu un
citu radošu pasākumu organizēšana un īstenošana; un citos  sadarbības veidos. Noteikt, ka
atbildīga par lēmuma izpildi ir Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju. 

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu; 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

33.panta otro daļu; 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu; 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu; 

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”12.pantu; 
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.3.apakšpunktu un 19.4. apakšpunktu

1. Izdarīt grozījumus Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009. saistošajos no-
teikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” (prot.Nr.16, 17. §):

1.1. Izteikt I nodaļas 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
2.4. „2.4. maznodrošināta ģimene (persona) - ja tās vidējie ienākumi katram ģime-

nes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06  euro”.
Domes priekšsēdētāja   Astrīda HARJU

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociā-
lās palīdzības pabalstiem Apes novadā” stājas spēkā ar 01.05.2014. 

p
Paskaidrojuma raksta 

sada as Nor d m  inform cija 

1.Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Ar 2014.gada 27..febru ra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2014 „Groz jumi 
Apes novada pašvald bas domes 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2  
„Par soci l s pal dz bas pabalstiem Apes novad ” preciz ta summa - 
ien kumu slieksnis, kas nosaka  maznodrošin tas imenes (personas) statusa 
noteikšanu, emot v r  re lo situ ciju un Apes novad  dz vojošo ien kumu 
l meni. 

  
 2. ss projekta satura 
izkl sts 

2.1. Saistošo noteikumu izdošanas m r is ir preciz t ien kumu slieksnis, kas 
nosaka  maznodrošin tas imenes (personas) statusa noteikšanu 

 3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

3.1.Saistošo noteikumu projekts neietekm  esošo pašvald bas budžetu, jo 
pabalsti tiek pieš irti nep rsniedzot budžet  paredz to finans juma apjomu.  
3.2. Lai nodrošin tu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 
jaunas instit cijas, darba vietas, paplašin t esošo instit ciju kompetenci.      

 4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

4.1.  M r a grupas, ko ietekm  saistošie noteikumi ir -  tr c gas personas 
( imenes), garant t  minim l  ien kuma pabalsta sa m ji. 
4.2. Noteikumi uz m jdarb bas vidi neietekm . 
4.3. Tiesiskais regul jums nerada jaunas ties bas un neuzliek jaunus 
pien kumus.  

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

5.1.  Instit cija, kur  priv tpersona var griezties saistošo noteikumu 
piem rošan  Apes novada soci lais dienests ar t  p rst vjiem pagastu 
p rvald s uz viet m.  
5.2.  Saistošo noteikumu projekts neskar administrat v s proced ras, 
pied v tais regul jums nemaina l dzšin jo k rt bu. 

6. K  tiks nodrošin ta 
normat v  akta izpilde 

6.1. Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks 
paplašin tas. 
6.2. Normat vais akts tiks public ts laikrakst  “Apes Novada zi as”, un 
pašvald bas m jas lap  www.apesnovads.lv  internet . 

7. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

7.1.  Sabiedr bas p rst vji, ar kuriem notikušas konsult cijas saistošo 
noteikumu izstr des proces  –  pašvald bu soci lie darbinieki;  
7.2. Tika izmantotas p rrunas. 

Domes priekšs d t ja                                                   Astr da HARJU 

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 27.08.2009 saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Nr.4/2014 apr lis 

Dome nolēma apstiprināt dalības maksu 5.-EUR (pieci eiro) ar PVN, dalībai Upju
festivālā „Vaidava - 2014” dalībniekiem, vecumā no 16 gadiem.

Dome nolēma piešķirt nepieciešamo līdzfinansējuma daļu (10% plus PVN) apmērā
EUR1280.00 projekta iesnieguma „Profesionālās ievirzes kabinets Trapenē” realizā-
cijai – iesniegšanai biedrības „Alūksnes lauku partnerība” rīkotajā projektu konkursā
sekojošas rīcības ietvaros: Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām”. Finansējuma avots Apes novada domes bu-
džeta līdzekļi.

Pieņemtie lēmumi publicēti Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads.lv

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU 

Apstiprināti 
ar  Apes novada pašvaldības  domes

27.02.2014 sēdes  lēmumu Nr.22  (prot.Nr.4,  3.p)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.02.2014.  SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012 SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS

NR.7/2012  „PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru ka-
bineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un

kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt grozījumus Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos notei-
kumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem pakalpojumiem Apes novadā”(prot.Nr.8, 25.p):

1. Izteikt 14.punkta „Aprūpes mājās pakalpojumu samaksas kārtība”:
1.1. 14.1.3. apakšpunktu  šādā redakcijā:
„14.1.3. I, II grupas invalidiem, kurām ienākumi nepārsniedz 214 euro, kuriem sa-

skaņā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni) un kuri nesaņem Valsts pie-
šķirtu kopšanas pabalstu”;

1.2. 14.1.4. apakšpunktu  šādā redakcijā:
„14.1.4.Vecuma pensionāriem, kuriem ienākumi nepārsniedz 214 euro, kuras sa-

sniegušas 70 gadu vecumu un kurām nav likumīgo apgādnieku”;
1.3. 14.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.3.1. ja personas pensijas apmērs ir virs 214 euro un nepārsniedz 256 euro no-

teikta 70% atlaide (30% līdzmaksājums no pakalpojuma summas);
1.4. 14.3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„14.3.2. ja personas pensijas apmērs ir virs 256 euro un nepārsniedz 270 euro, no-

teikta 30% atlaide (70% līdzmaksājums no pakalpojuma summas)”.
Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU

Apes novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012 saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par
sociālajiem pakalpojumiem  Apes novadā” stājas spēkā ar 01.05.2014.

Paskaidrojuma 
raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

1.1. 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Groz jumi Apes 
novada pašvald bas domes  26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 
„Par soci l s pakalpojumiem Apes novad ”   nepieciešam bas pamat  ir  
saistošajos noteikumos noteiktas izmai as samaksas k rt b  par 
pakalpojumu -  apr pe m j s daž d m Apes novada iedz vot ju, potenci lo 
klientu, grup m. 

 
2. ss projekta satura 

izkl sts 
 

2.2. 2014.gada 27.febru ra saistošo noteikumu  Nr.3/2014 „Groz jumi Apes 
novada pašvald bas domes  26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 
„Par soci l s pakalpojumiem Apes novad ”  nosaka  samaksas izmai as: I un  
II grupas inval diem un vecuma pension riem palielinot slieksni, kas dod 
iesp ju sa emt apr pe m j s pakalpojumu par pašvald bas l dzek iem, k  ar  
nosaka palielin tu slieksni tiem pension riem, kam pien kas samaksas 
atlaides. 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pašvald bas 
budžetu 

3.1.Saistošo noteikumu projekts neietekm  esošo pašvald bas budžetu, jo 
pabalstu apjoma iesp jamais pieaugums tika emts v r  sast dot attiec g  
gada budžetu, k  ar  atlaides tiek pieš irtas nep rsniedzot soci laj  budžet  
paredz to finans juma apjomu.  

3.2. Lai nodrošin tu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas 
instit cijas, darba vietas, bet paplašin t soci lo darbinieku sniegto soci lo 
pakalpojumu kl stu, nepl nojas paplašin t esošo instit ciju kompetenci.  

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas 
teritorij  

4.4. M r a grupas, ko ietekm  saistošie noteikumi ir  -  Apes novada iedz vot ji, 
kam nepieciešams pakalpojums apr pe m j s. 

4.5. Noteikumi uz m jdarb bas vidi neietekm . 
4.6. Tiesiskais regul jums nerada jaunas ties bas un neuzliek jaunus 

pien kumus.  

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

5.3.  Instit cija, kur  priv tpersona var griezties saistošo noteikumu piem rošan  
- Apes novada soci lais dienests, t  darbinieki pagastu p rvald s, k  ar  
Apes novada b ri tiesa.  

5.4.  Saistošo noteikumu projekts neskar administrat v s proced ras, pied v tais 
regul jums nemaina l dzšin jo k rt bu. 

6. K  tiks 
nodrošin ta 
normat v  akta 
izpilde 

7.3. Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks 
paplašin tas. 

7.4. Normat vais akts tiks public ts laikrakst  “Apes Novada zi as”, un 
pašvald bas m jas lap  www.apesnovads.lv  internet . 

8. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

8.1. Sarunas un konsult cijas noteikumu groz jumu izstr des proces   notikušas  
ar Apes novada domes deput tiem, soci lajiem darbiniekiem,  pension ru 
padomes p rst vjiem (kas bija izmai u iniciatori), Apes novada 
iedz vot jiem-potenci lajiem pakalpojuma sa m jiem. 

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.02.2014.  SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/2014
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012 SAISTOŠAJOS

NOTEIKUMOS NR.7/2012  „PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM APES NOVADĀ”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ierīko EKO laukumu Apes pagasta „Druvas” teritorijā
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) sadarbībā
ar Apes novada pašvaldību Apes pagasta „Druvas” teritorijā 250 m2 platībā iekārto EKO
laukumu, šķiroto sadzīves atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai. 

EKO laukumā bez maksas tiks pieņemti tie atkritumu veidi, ko iespējams nodot otr-
reizējai pārstrādei – papīrs un kartons, plastmasa, plastmasas iepakojums, stikls, koka
iepakojums, koksne, metāla iepakojums, nolietotas riepas, būvniecības atkritumi, kas
neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei, betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas mai-
sījumi, kuri neatbilst 170106 klasei, liela izmēra atkritumi, nešķiroti sadzīves atkritumi,
bioloģiski noārdāmie atkritumi, citas nederīgas elektroniskās un elektroniskās iekārtas,

kuras neatbilst, 200121, 200123 un 200135 klasei, bīstamus komponentus saturošas ne-
derīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei,
bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, organiskos šķīdinātājus vai
citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi, nederīgas iekārtas, kuras satur
citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos,
luminiscētās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, dzīvsudrabu saturoši atkri-
tumi, baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei, eļļas filtri, nehlorētas mine-
rālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas, tekstilizstrādājumi, medikamenti, nede-
rīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus.

Eko laukums Apes pagasta „Druvas”  (bijušās Apes arodskolas ) teritorijā tiks atvērts
maija beigās, darba laiks tiks publicēts nākamajā izdevumā „Apes novada ziņas”, kā arī
mājas lapā www.apesnovads.lv, www.zaao.lv

Apē atsāk Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbus
Jurijs Ronimoiss, projekta vadītājs 

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma SIA „Limbažu ceļi” ir atsākuši
Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbus Apē, kas tiek veikti ar Ei-
ropas  Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta Nr.

3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51. 
Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2014. gada jūnija beigām. Šajā laikā tiks uzklāta

asfalta seguma virskārta, pabeigti bruģēšanas darbi veloceliņam un gājēju ietvei, tiks uz-
stādītas drošības barjeras un satiksmi organizējošas zīmes, kā arī tiks uzklāti satiksmi
organizējošie krāsojumi un veikti apzaļumošanas darbi. 

Būvuzraudzības darbus veic SIA „Sistēmeksperts”, savukārt būvdarbu autoruzraudzī-
bu veic SIA „Nams”. Jūlijā būvobjektu paredzēts uzrādīt pieņemšanas komisijai.

Noslēdzies projekts LOGI-N
Krista Liepkāja, projektu vadītāja

Projekta “Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” jeb “LOGI-N”
partneri no trim Latvijas novadiem, Apes, Gulbenes un Saldus, viena gada ietvaros,
kopš 2013. gada aprīļa, mēģināja apzināt un aktivizēt daudzpusējos sadarbības tīklus
savos novados. Tās ir pašvaldības ar dažādu iedzīvotāju skaitu un resursiem, ar da-
žādu pieredzi un iestrādnēm darbā ar jauniešiem. Projekts marta beigās noslēdzies
un laiks atskatam par padarīto un ieguvumiem. 

Projekta pārstāve Gunta Ļuļe stāsta, ka projekta mērķis bija sadarbības tīkla izveide
jauniešu karjeras atbalstam vietējā pašvaldībā, tāpēc visu gadu pastiprināta vērība tikusi
pievērsta darbam ar jauniešiem. “Mūsu “sausais atlikums” projekta ietvaros ir divi no-
organizēti semināri un metodiskais materiāls, taču ir arī daudzi netaustāmi ieguvumi.
Esam apkopojuši informāciju par jauniešiem novadā. Ir apzināti resursi darbā ar jaunatni,
pašvaldības iespējas, nevalstisko organizāciju pienesums un uzņēmēju iesaiste. Esam or-
ganizējuši diskusijas, kurās jauniešiem bija iespēja pārrunāt savas intereses ar deputātiem
un uzņēmējiem, brīvi izsakot savu viedokli. Ieguvums, nenoliedzami, ir arī pieredzes
apmaiņa, ne vien starp projekta partnerim Saldū, Gulbenē un Apē, bet arī lokālā mērogā,
starp nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un jauniešiem,” tā G. Ļuļe

Projekts noslēdzās ar nacionālo konferenci „Atbalsts jauniešiem vietējā kopienā – no
idejas līdz īstenošanai”, kas pulcēja jaunatnes un nodarbinātības politikas veidotājus un
īstenotājus, nacionālo aģentūru pārstāvjus, projekta partnerus, jaunatnes centru vadītājus
un koordinatorus no Latvijas pašvaldībām, skolu jauniešus. 

Konferences ietvaros “dienas gaismu” ieraudzīja arī projekta “taustāmais” gala re-
zultāts, metodiskais materiāls “Sadosimies rokās”. “Metodiskajā materiālā ir aprak-
stīts, kā notiek darbs ar jaunieti Apes, Gulbenes un Saldus novados, atspoguļojot ne-
formālos tīklus un konkrētus darbību piemērus jauniešu atbalstam, akcentējot vietējo
kopienu unikālo raksturu un daudzveidīgās iespējas,” tā Apes novada domes izglī-
tības darba speciāliste.

Materiāla mērķis ir parādīt, ka jauniešu atbalsta sistēma veidojas kā daudzu pušu ne-
formāls sadarbības tīkls, kurā ir iesaistītas valsts, pašvaldības, novada institūcijas, ne-
valstiskās organizācijas, uzņēmēji un darba devēji, jauniešu organizācijas un privātper-
sonas. 

Apes novadā projekta ietvaros tika organizēti vairāki semināri. “Semināros tika sa-
pulcēti ne vien novada nākotnes attīstītāji – vidusskolēni, bet arī valsts un nevalstisko
organizāciju pārstāvji, lai ar kopējām idejām un darbības plāniem uzlabotu pašreizējo
atbalsta sistēmu jauniešiem. Mūsu nākamais solis ir pirmais Apes novada jauniešu fo-
rums, ko maijā organizēs biedrība “Apes Jauniešu klubs “Sliedes””, ” stāsta Gunta Ļuļe,
Apes novada domes izglītības darba speciāliste.

gada ietvaros
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Sadraudzība ar projekta partneriem turpinās
Indra Levane, Apes novada domes Uzņēmējdarbības speciāliste

Divu dienu garumā 11. -
12.aprīlī Apes novadā viesojās
projekta „Kultūras mantojuma
un dabas resursu izmantošana
uzņēmējdarbības attīstībā piero-

bežas reģionos” (Heritage Business) sadarbības partneri, uzņēmēji no Krievijas – Pečoru
un Pleskavas apkaimes, lai iepazītu mūsu novada uzņēmējdarbības jomas. Abu dienu
piesātinātajā programmā viesi iepazinās ar mūsu novada uzņēmumiem un to darbības
sfērām.  

Ar lielu interesi Trapenē Zigurda Safranoviča privātmuzejā „Fazāni” viesi aplūkoja
senas un ne tik senas lietas. Gaujienā uzņēmumā SIA „Vaidens” vēroja ražošanas procesu
– koka paliktņu un taras dēlīšu izstrādi.  

Uzņēmuma SIA „Very Berry” darbības apskates process sākās ar purvu - ogu audzē-
šanas vietu. Ogu pārstrādes cehā varēja iepazīties ar pašu ražošanas tehnoloģiju, kā arī
izbaudīt ražošanas procesa gala rezultātu – produkcijas degustāciju. 

Viesošanās un iepazīšanās ar darbīgo Gavaru ģimeni Virešu pagasta „Ceriņos” izvērtās
par apbrīnas vērtu, jo tika apskatīta gan lielā savvaļas govju dažādo šķirņu saimniecība,
gan iepazīta savdabīgā un senatnīgā Līvu ciema lauku sēta.  

Pēc pilnvērtīgi pavadītās dienas, vakarā Krievijas uzņēmēji tikās ar mūsu novada uz-
ņēmējiem, lai pārrunātu savus iespaidus un dalītos pieredzē, kā arī dibinātu sadarbības
kontaktus. 

Otrās dienas rīts iesākās ar Grūbes ūdenskrituma un HES apskati, ar ekskursiju fo-
reļu audzētavā „Krāces”. Zemnieku saimniecībā „Stradiņi” Jānis Oplucāns izrādīja
savu saimniecību - Romanova šķirnes aitu ganāmpulku. Apes pagasta Industriālā
parka teritorijā „Druvas” jaunie uzņēmēji Nauris Teters un Valdis Zass izrādīja un iz-
stāstīja par sava uzņēmuma darbību. SIA „Vaidavas krasti” īpašnieks Ingus Ēvele ie-
pazīstināja ar savu kokapstrādes uzņēmumu, SIA „Granitex” viesi varēja vērot granīta
bruģa ražotni. SIA „Līvs AM” Aivo Līvs pastāstīja par guļbūvju māju tapšanas pro-
cesu. Brauciena noslēgumā lauku mājā Kalnarušķi visi kopīgi pārrunāja un dalījās
savos iespaidos par redzēto.

Pēc Pečoru un Pleskavas apkaimes uzņēmēju viesošanās mūsu novadā saņēmām Pe-
čoru rajona administrācijas pateicības vēstuli par pieredzes brauciena iespaidiem – viņi
apbrīno mūsu uzņēmēju darba spējas un uzņēmību, jo katrā vietā kur viesojās, sev guva
daudz vērtīgu atziņu – viena no tām, viņi apbrīno mūsu mazo novadu ar tik dažādiem
piedāvātajiem uzņēmējdarbības veidiem. 

Paldies, novada uzņēmējiem par atsaucību un sadarbību!

Noslēdzies pirmais Apes novada Sociālā dienesta
starptautiskais projekts
Krista Liepkāja, projektu vadītāja

30. aprīlī noslēdzās vairāk nekā 2 gadu darbs pie projekta “Inovatīvi risinājumi
veco laužu aprūpei mājās”. Pateicoties projekta finansējumam, Apes novada domes
Sociālā dienesta īpašumā ir jaunas tehnoloģijas, drošības pogas un telefoni ar trauk-
smes pogu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un lielāku drošību veciem cilvēkiem, kas
dzīvo mājās.

“Galvenais projekta mērķis ir realizējies, proti, nodrošināt senioriem drošību un ie-
spēju laikā saņemt palīdzību, nebaidīties lūgt palīdzību, kā arī komunikācijas prasmju
uzlabošanās. Visa iepriekš minētā rezultātā, vecie cilvēki ilgāk var palikt dzīvot savā ie-
rastajā vidē mājās, nevis doties dzīvot pie bērniem vai uz sociālās aprūpes centru,” tā
Maija Kārkliņa, Apes novada Sociālā dienesta vadītāja. 

Projekts nesis ieguvumus ne vien senioriem, bet arī sociālajiem darbiniekiem un ap-
rūpētājiem. Projekta gaitā darbinieki apguva jaunas darba metodes. Izveidojusies arī cie-
šāka saite ar klientiem, jo projekta ietvaros bija jāveic dažādi pētījumi, aptaujas un iz-
vērtējumi. Gūta sociālā darba pieredze Igaunijā, Somijā un Zviedrijā un no katras vietas
pārvestas jaunas idejas darbam, kas tiek pielietotas Apes novada Sociālā dienesta ikdienā. 

Vairākas Apes novada aprūpētājas kopā ar kolēģēm no Cēsu novada pašvaldības aģen-
tūras ”Sociālais dienests” apguva aprūpētāju apmācības programmu, tādējādi papildinot
savas profesionālās zināšanas. Turklāt, izveidojusies laba sadarbība ar Cēsu kolēģēm,
un sadarbība tiks uzturēta arī pēc projekta realizācijas. 

Iegūtas arī jaunas zināšanas un pieredze saistībā ar ieguvumiem un izmaksām, kas
rodas jauno tehnoloģiju un metožu pielietojumam mājas aprūpē veciem cilvēkiem no-
vadu pašvaldībās.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem projekta realizācijas laikā bija senioru pieredze
dažādu elektronisku ierīču izmantošanā. Seniori 1 gada ietvaros testēja tehnoloģijas un

pēc projekta realizācijas tehnoloģijas paliek Apes novada Sociālā dienesta īpašumā.  
Apes novada Sociālā dienesta pārstāve Inese Krievupe stāsta, ka kopumā tehnoloģiju

testēšanas periods ir bijis veiksmīgs un parādījis, ka tehnoloģijas ir nepieciešamas, taču
senioriem tās pieņemt nav viegli. „Zinot un pazīstot, lauku cilvēku piesardzīgumu uz
dažādu jauninājumu pieņemšanu, tad īpašas cerības nelolojām, bet galvenā doma un ce-
rība bija, lai cilvēki iepazītos ar jaunākām tehnoloģijām, kas dod iespējas cilvēkam savas
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Principā viņi saprot, ka tehnoloģijas viņiem var palīdzēt,
taču nav īpaši naski uz to lietošanu.  Taču šis ir solis uz priekšu, jo ir noticis aprašanas
process,” tā sociālā dienesta pārstāve, akcentējot, ka šīs tehnoloģijas uzlabo aprūpes ser-
visu, jo tas ir daļējs garants, gan, ka klientam – laikus saņemt palīdzību, gan aprūpētājiem,
ka nepieciešamības gadījumā, varēs sniegt palīdzību. 

Projekta ietvaros 12 seniori lietoja 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  veikti
pārbaudes zvani. 

Vairums pakalpojuma „drošības pogas” klienti ir atzinuši, ka pakalpojumu lietot ir
viegli, taču seniori baidās to lietot, jo pastāv bailes kļūdīties. Neskatoties uz iepriekš mi-
nēto, visi aptaujātie seniori norādīja, ka ieteikšot šo pakalpojumu arī citiem, un labprāt
turpinātu lietot.

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 pieņemt un apgūst ātrāk. Taču jau pieredzējušiem mobilo
telefonu lietotājiem šis jaunais telefons ir izaicinājums, jo vecais telefons ir ierastāks un
mīļāks,” tā I. Krievupe. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas atbal-
stīto projektu ”Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” Apes novada pašvaldība
īstenoja sadarbībā ar Igaunijas partneriem - Tallinas Universitātes Rakveres koledžu,
Rakveres pilsētas domi un Lääne-Viru koledžu, kā arī Nacka pašvaldību Zviedrijā un
Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”. 

 

 

Sadraudzības vakarā godina 
Apes novada uzņēmējus 
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

11.aprīlī Apes tautas namā Apes novada uzņēmīgie un darbīgie uzņēmēji sadraudzības
vakarā tikās ar uzņēmējiem no Pečoriem un Pleskavas. Apes novada domes priekšsēdē-
tāja Astrīda Harju izteica pateicību mūsu uzņēmējiem šādās nominācijās: 

Apes novada uzņēmējs 2013 - Lielākais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs
Apes novadā -

Nozarē: Mežsaimniecība un mežistrāde - SIA APIŅI 
Nozarē: Sauszemes transports - SIA LĪVS AM 
Nozarē: Augkopība un lopkopība - SIA VIREŠI 
Nozarē: Augkopība un lopkopība - SIA TRAPENE
Nozarē: Augkopība - SIA VERY BERRY
Nozarē: Mazumtirdzniecība - SIA APE TK
Nozarē: Vairumtirdzniecība - SIA DINO&CO

Savukārt par mērķtiecīgu un uzņēmīgu saimniekošanu nozarē - Lopkopība - patei-
cību saņēma ZS NIEDRĀJI un ZS LEJAS RUDZĪŠI-ZVEJNIEKI un par mērķtie-
cīgu ieguldījumu jauna uzņēmuma izveidē - nozarē: Inženierbūvniecība - pateicība -
SIA MISO KK. 

Vakara gaitā par lustīgu gaisotni rūpējās Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis,
Apes tautas nama deju kopa „Metenis”, Alūksnes deju kopa „Jukums”, Pededzes folklo-
ras kopa „Labā oma”, muzikanti Uldis Mūrnieks un Arnis Graps. 
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Senioru vēstis

Humora pēcpusdiena Gaujienā
Gaujieniete Māra

Š.g.12.aprīlī Gaujienas Tautas namā notika Humora pēcpusdiena vidējai un vecākai
paaudzei „Atelpai, atpūtai, smaidam!”.

Protams, tas arī mani ieinteresēja, jo pasākumā piedalījās ”Blondīnes caur laikiem”
no Rūjienas, par kurām es neko daudz nezināju. Daudzi interesenti tika uzrunāti perso-
nīgi, ar telefona zvanu, izsūtot ielūgumus uz e-pastiem, uzrunājot cilvēkus, tas ieintere-
sēja un, kā tad neiesi, ja tevi aicina! Pasākums bija pie galdiņiem, ar jauku mūziku un
cilvēkiem, kā jau humora vakaram piedienas, man bija interesanti.

Ļoti interesanti un aizraujoši tēloja un tēlā iejutās divas draudzenes Annīte un Marīte
no Zvārtavas pagasta, kas bezdarbnieku kursos bija apguvušas stila gudrības un jaunākās
dejas. Pasākuma dalībniekiem mācīja deju Gangnam Style. Rūjienas četras ”Blondīnes
caur laikiem”, bija pasākuma odziņa. Gaujienas amatierteātra „Kaķu nams” dalībnieki,
režisores Elgas Rācenes vadībā, izspēlēja savu versiju par „Zaļo krūzi”. Gaujienas tau-
tas nama sieviešu ansamblis dziedāja lustīgas dziesmas, līnijdeju meitenes devās ce-
ļojumā „Uz Parīzi”, bet senioru deju kolektīva dāmas visas bija šīs pēcpusdienas „Top-
modeles”. Ar humoristiskiem skečiem priecēja no Trapenes Anniņa un Dzintars. Kat-
ram tika dāvinātas makaronu krelles, jo ar deju mūziku pasākumā piedalījās grupa
„Krelles”.

Prieks bija par Trapenes, Virešu, Apes, Gaujienas vecāko paaudzi, kuri kupli-
nāja šo pēcpusdienu. Zālē bija liels klusums, kad mūziķis Andris Mičulis spēlēja
ģitāru un dziedāja dziesmas. Mūziķis piespēlēja Jeļenai Bondarei no Virešiem,
kad viņa izpildīja savas dziesmas un lasīja dzejoļus. Atmosfēra bija draudzīga,
prieka un mīlestības apvīta. Pasākumu noslēdzot, dziedāja Gaujienas senioru sie-

viešu ansamblis ”Lainva”.
Paldies Gaujienas Tautas nama vadītājai, viņas darbiniekiem un visiem pasākuma da-

lībniekiem par jauko pēcpusdienu!

Vislabāk gadus neskaitīt
Ne šodien, rīt, ne parīt.
Bet visus tos ar prieku ņemt
Un ziedu pušķī ievīt.

Sirsnīgi sveicam aprīļa un maija mēneša jubilārus:
Dzidru Paiķenu, Mariju Morīti, Ernu Tonni, 

Ainu Egli, Mariju Strazdiņu, Gunāru Guoģi.
Vēlam veiksmi, labu veselību visus turpmākos gadus.

Gaujienas pensionāru padome

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku, lai Tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.

Sveicam aprīlī  Ainu Zālīti skaistajā dzīves jubilejā!
Novēlam veselību, dzīvesprieku un enerģiju piepildīt visu to, 

ko sirds kāro!

Virešu pagasta pensionāru padome

Labi vārdi un darbi palīdz labākiem kļūt.
Jums šo svētīgo darbu tik daudz, 

ka pat apaļu simtu,
un vairāk varbūt mūsu pulkā būs nosvinēt ļauts.

Sveicam aprīļa mēnesī dzimušos 
un īpaši jubilārus:

Valērija Sūra – 95 gadu jubilejā
Valentīna Kalniņa 90 gadu jubilejā

Jubilārus 85., 80. 75., 70.gados:
Edmunds Prazdnicāns, Ruta Mitrofanova,

Asja Vēciņa, Astrīda Mušķe, 
Vija Bernarde, Jānis Anerauds.

Apes pensionāru padome

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās jubilejās
februārī, aprīlī, maijā dzimušos:

Liju Kauliņu, Bonaventūru Eidemani, 
Ritu Kaspari, Mārīti Puzuli, Arvīdu Kalniņu, 

Broņislavu Dzelzkalēju, Zentu Dakteri, 
Valiju Bindemani.

Kamēr Tev rokās ir saule, steidzies glāstīt un dot!
Kamēr Tev acīs ir saule, steidzies savus mīļos 

aplūkot!
Kamēr sirdī ir saule, Tu nebūsi dzīvē lieks,
Kamēr vien Tevī ir saule, mūžs Tevi nesalieks.
Lai katra diena nes veselību un tuvinieku mīlestību!

Trapenes pensionāru padome

Mīļajai omītei... Asjai..
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, 

kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai,

kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie Tevis trauc! 

/A.Āre/
Sirsnīgi sveicieni apaļajā 80 jubilejā! 
Lai neizsīkstošs spēks, laba veselība 

un pozitīvas dienas Tevi pavada 
vēl turpmākos gadus!

To visu no sirds tev novēl mazmeitiņa Zane

Izglītība novadā

Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parks Gaujienā
Inita Zaharčuka

Lai veicinātu vides izglītību, aktualizētu
putnu nozīmīgumu cilvēku dzīvē, mācītu bēr-
niem rūpēties  par spārnotajiem draugiem, Gau-
jienas internātpamatskola saņēmusi Latvijas
vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu pro-
jekta „Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parka
izveidei”. Tā realizācija būts arī praktiska un
lietderīga brīvā laika pavadīšana, protams, tiks apgūtas arī jaunas prasmes un iemaņas. 

Dabas, putnu vērošana ir pozitīva relaksācija bērniem, kas mazina spriedzi un stre-
su.. Mīlēt, pieņemt citādo iespējams iemācīt caur rūpēm, uzņemoties atbildību. Rūpes
un atbildība, lai aukstajās ziemas dienās arī putniņi būtu paēduši, jo kas Latvija būs

bez zīlītēm, kas gaujmala bez lakstīgalām. „Realizējot projektu gan mūsu skolas au-
dzēkņi, gan Aprūpes centra bērni un jaunieši, kā arī vietējie iedzīvotāji varēs brīvo
laiku pavadīt pie dabas, iepazīt Gaujienā sastopamos spārnotos draugus. Putnu lūkotavā
būs izvietoti putnu attēli ar to nosaukumiem, kas nepiespiestā veidā ļaus atpazīt un ie-
gaumēt mūsu apkārtnē sastopamos spārnotos draugus. Būs pieejama arī informācija
par putnu ēdienkarti. Ziemas periodā klašu kolektīvu uzdevums būs rūpēties par baro-
tavu nodrošinājumu ar veselīgu barību. Jaunizveidotās putnu mājas  /putnu būrīši/ ļaus
paplašināt dziedošo putnu birzi. Vēlamies pagatavot mājiņu arī pūcei un zīlītēm. Va-
sarās mūsu skolā notiek vairākas nometnes, kurās ir bērni no Rīgas un citām Latvijas
pilsētām, viņiem Putnu lūkotava, būtu ļoti ekskluzīvs piedāvājums.” stāsta skolas di-
rektore Vita Andersone.

Projekta realizācijā iesaistās mājturības un tehnoloģiju skolotāji M.Berķis un I.Rei-
gass. Projekta ideja pieder skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem un to vadītājai Initai Za-
harčukai, to uzrakstīt palīdzēja direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Guntis
Solovjovs. Projekta izmaksas  no  LVAF  1930,00 eiro.

Es aizeju, kaut viss te ļoti patika
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt, 
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

/O. Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivara Lācim sievu Laumu LĀCI mūžībā pavadot.

Gaujienas tautas nama kolektīvs, senioru ansamblis ”Lainva’’  
senioru deju kolektīvs ”Sinda” un Gaujienas pagasta  pensionāri  

Izsakām visdziļāko cieņu un līdzjūtību
tuviniekiem dienā, kad mūžībā aizgājusi

Gaujienas pagasta pensionāru padomes priekšsēdētāja, 
Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā” valdes priekšsēdētāja,

nominācijas „Aktīvais pensionārs” „Apes novada 
2012.gada cilvēks” ieguvēja,

LAUMA LĀCE.
Apes novada dome, Apes novada sociālais dienests, 

pagasta pārvaldes
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Projekta Nordplus dalībnieki Ojāra Vācieša 
Gaujienas vidusskolā
Lūcija Kapača, projekta koordinatore 

Laikā no 25. marta līdz 28. martam Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā viesojās 25
skolēni un 4 skolotāji no Dānijas un Lietuvas, lai turpinātu projektā Nordplus uzsākto
darbu un realizētu tajā izvirzītos mērķus. Nordplus Jauniešu programma atbalsta dažādas
aktivitātes skolu izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā, kuru ietvaros uzlabojas iz-
glītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs.

Mūsu skola ir iesaistījusies projektā ar Raudondvaris ģimnāziju Lietuvā un Odensas
pilsētas Huderupskolen vidusskolu Dānijā par tematu „Aktīvs tīnis”, kura mērķis ir stip-
rināt savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni, rosināt skolēnus
kļūt par zinošiem, aktīviem un atbildīgiem Eiropas pilsoņiem nākotnē, labāk izprast vie-
nam otru, iepazīt katras dalībvalsts kultūras tradīcijas un pārņemt labāko pieredzi.

Gaujienā projekta ietvarā pavadītais laiks 45 skolēniem no 3 valstu skolām bija ļoti
piepildīts un bagāts ar daudzveidīgām, aizraujošām aktivitātēm, jo katra diena bija rūpīgi
izplānota, lai tā dotu pēc iespējas vairāk.

Lietainās pirmdienas vakarpuse, sagaidot ciemiņus, mūsu skolēniem bija satraukuma
pilna, bet pārsteidzoša atbraucējiem, viņi novērtēja to atzinīgi tāpēc, ka ikviens tika sa-
gaidīts īpaši, personiski. 

Sākot ar otrdienu, projekta dalībnieki darbojās aktīvi un aizraujoši. Visus iepriecināja
mazākie un lielākie skolas dejotāji, kurus sagatavoja deju skolotājas Dace Ķelpe un Ineta
Riepniece, kā arī Baibas Bērziņas un Mikus Rožkalna individuālie muzikālie priekšne-
sumi.

Sekoja mājas uzdevumu prezentācijas par katras valsts vecvecāku un vecāku tradīcijām,
brīvā laika pavadīšanu, frizūrām un modi viņu tīņu gados salīdzinājumā ar pašreizējo.

Pēc tam projekta dalībnieku labākai savstarpējai iepazīšanai un aktivitātes rosināšanai
tika izmantotas spēles un darbības ar uzdevumiem. 

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas apskate notika 2 grupās skolēnu Klāva Riepnieka
un Jāņa Stūrīša vadībā. 

Prieku par dažu vārdu un teikumu iemācīšanos latviski un interesi par latviešu valodu
izraisīja skolotāju Aijas Palmbahas un Lūcijas Kapačas vadītā latviešu valodas stunda.
Pēcpusdienu noslēdza ekskursija pa Gaujienu gides Inetas Riepnieces vadībā.

Trešdiena tika veltīta ekskursijai pa Alūksni un aizraujošām aktivitātēm Dabas muzejā
un jauniešu centrā „Pa Galms”.

Ceturtdiena skolā bija radošo darbnīcu diena, kad skolēni jauktās grupās veica prak-
tiskus uzdevumus: dziesmu un spēļu mācīšanās notika Ilzes Dāves vadībā, latviešu deju
soļu apgūšana Inetas Riepnieces vadībā, mākslas darbnīcu vadīja Sarmīte Bauska, rok-
darbu darbnīcu – Inga Baumane, bet eseju „Aktīvs tīnis” rakstīšanu organizēja Gunita
Ķelpa.

Pateicoties NBS pārstāvjiem un sporta skolotājam Jurģim Jurkam, pēcpusdiena tika
pavadīta aktīvās stafetēs, grupu komandu uzdevumu veikšanā ar militāriem elementiem.
Īpašu paldies sakām Gunāram Deksnim un viņa kolēģiem no Alūksnes Kājnieku skolas,
jo viņu vadītās militārās un sporta aktivitātes bija patiesi saistošas visu 3 valstu skolu
dalībniekiem. Pēdējais vakars noslēdzās ar sertifikātu saņemšanu, nacionālo ēdienu bau-
dīšanu, kopīgu diskotēku skolēniem un sarunām pie kafijas skolotājiem.

Piektdien visi projekta dalībnieki devās uz Rīgu, lai apskatītu pilsētu, atvadītos un pa-

vadītu jauniegūtos draugus.
Vissvarīgākie ir projekta darba ieguvumi, un šajā izvērtējumā visu skolu pārstāvjiem

ir daudz kopīgu atziņu: tas ir jauns un lietderīgs mācīšanās veids, kā iepazīt citu valstu
kultūru, paplašināt savu redzesloku, iespēja redzēt jaunas vietas, lieliska iespēja pilnvēr-
tīgi pavadīt laiku interesentās nodarbībās, pasākumos un aktivitātēs, komunicēšanās ar
saviem vienaudžiem ļauj mācīties vienam no otra. Īpaši tika izcelta angļu valodas zinā-
šanu padziļināšana, praktisks pielietojums citā līmenī, izpratne par valodas nepiecieša-
mību. 

Ciemiņi uzsvēra mūsu dabas skaistumu, atzina, ka satiktie cilvēki bija atsaucīgi un
laipni, un ģimenes par viņiem ļoti rūpējās. Iepazīstot citu zemi un tās kultūru, radies cits
skatījums arī uz savu zemi.

Dānijas skolēni atzinīgi novērtēja ekskursijas uz Alūksni un Rīgu, jaunu un noderīgu
zināšanu iegūšanu par mūsu kultūru un saskatīja daudz atšķirību tradīcijās, dzīvesveidā
un ēdienos. Kopā ar viesģimenēm dažiem bija iespēja uzzināt par latviešu pirts tradīci-
jām, kas viņiem likās interesantas. 

Lietuvas skolēni projektu novērtēja kā izglītojošu ceļojumu, saskatīja jaunu pieredzi
(„katra diena bija kā pārsteigums”) un ieguvumus no projekta, par ko, pēc kāda dalīb-
nieka teiktā, ar nepacietību stāstīs savai ģimenei un ļoti labprāt gaidīs nākamo iespēju
piedalīties jaunā projektā. 

Mūsu skolas skolēni saskatīja sevī aktivitāti, pilnvērtīgi piepildīto laiku, sajūtu, ka
šādi var gūt jaunas idejas un iepazīt Eiropu, juta atbildību par ciemiņiem. 

Ļoti nopietnu darbu projekta savlaicīgā sagatavošanā un izplānošanā ieguldīja projekta
skolotājas Gunita Ķelpa, Ieva Zariņa un Lūcija Kapača.

Lielu paldies mēs sakām skolēnu ģimenēm, kas uzņēma savās mājās 25 skolēnus, līdz
ar to uzņēmās atbildību un rūpes par viņiem.

Skola pateicas Viktorijas Borovko, Karīnas Harkinas, Kristas Anetes Andersones, Liā-
nas Klempneres, Valtera Beča, Eilīnas Antapsones, Emīla Rožkalna un Mikus Rožkalna,
Artas Annas Mūrnieces, Laumas Reinertes, Leldes Stūrītes un Jāņa Stūrīša, Samantas
Uskliņģes, Kristas Ķelpas, Klāva Bērziņa, Ervīna Suliņa, Adrijas Rubinas, Evas Kauli-
ņas, Klāva Riepnieka vecākiem, kuri uzņēma 1 vai 2 skolēnus.  

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 
komerczinību pasākumi
Eva Kauliņa, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases skolniece 

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekta „Esi Līderis” skolē-
niem pavasara periodā notika dažādi konkursi, kur varēja pierādīt savas spējas. 

7.martā Valmierā notika Vidzemes reģiona biznesa spēļu konkurss „Ceļš uz bagātību”,
kurā piedalījās 10 komandas, arī mūsu skolas komanda „LED”, kurā piedalījās Lāsma
Harkina, Dita Poševa un Eva Kauliņa. Konkursā ieguvām 4.vietu.

Katru gadu pavasarī Rīgā notiek projekta „Esi līderis” mācību gada noslēguma pasā-
kums Līderu diena, kas notika 17.aprīlī. Šogad Līderu dienas moto: „Grāmatas ir draugi,
grāmatas ir skolotāji.”

Pasākuma ietvaros norisinājās konkursa „Es savai videi” fināls un Latvijas Nacionālās

bibliotēkas apmeklēšana, kā arī konkursu noslēguma apbalvošana. Pasākums notika
Rīgas Juridiskās augstskolas telpās. Konkursa finālā „Es savai videi” piedalījās 9 ko-
mandas.

No Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas uz finālu tika uzaicināta komanda „Liepzie-
di”. Komandas sastāvā bija Linda Ungure, Ligita Trona-Slaņicka, Dita Poševa un Eva
Kauliņa. Sīvā cīņā, ieguldot darbu vairākus mēnešus, gatavojām prezentāciju un mūsu
komanda izcīnīja 5.vietu. Līderu dienā piedalīties un atbalstīt finālistus devās komerczi-
nību dalībnieki Līva Lārmane, Lāsma Harkina, Matīss Bernards un Gints Graudiņš.  

Mums bija iespēja dāvināt grāmatas jaunajai Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Katrs
bija sarūpējis savu grāmatu, ierakstīja novēlējumu un aizpildīja dāvinātāja veidlapu. Prie-
ku sagādāja iespēja dāvināt bibliotēkai grāmatu ar īpašu stāstu un novēlējumu, kas sa-
glabāsies nākamām paaudzēm. Grāmatas nonāks Gaismas pils ātrijā un tiks izvietotas
stikla plauktā, kas sliesies 5 stāvu augstumā.

Komanda „Liepziedi” saka paldies skolotājai Ausmai Valterei, kas palīdzēja sagatavot
projekta darbu.

ZAAO gleznu veidošanas konkursā laureātu vidū arī Apes
PII „Vāverīte”

Bērni no 35 pirmskolas izglītības iestādēm Apes, Alojas, Amatas,
Balvu, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Prie-
kuļu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Vecpiebalgas
novados un Valmieras pilsētā izveidojuši 63 gleznas, izmantojot izlietoto
iepakojumu. SIA ZAAO kā gleznu veidošanas konkursa rīkotāji ir izvēr-
tējuši iesniegtās gleznu fotogrāfijas un to aprakstus, nosakot laureātus.

Šādu konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm ZAAO organizēja pirmo
gadu, vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros. Paldies bērnudārzu pedago-
giem un bērniem par kopīgi ieguldīto darbu, par radošo izdomu un prak-
tisko darbošanos. Gleznu izveidē izmantoti dažādi materiāli, piemēram,
plastmasas korķi, polietilēna maisiņi, PET pudeles, vienreizējās lietošanas
plastmasas trauki, konfekšu papīri, vecas avīzes, žurnāli, bukleti u.c.

ZAAO ikgadējā projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākumā š.g. 14.maijā labāko darbu autori
saņems pārsteiguma balvas. Gleznu oriģinālus varēs apskatīt vides projekta noslēguma pasākumā,
vēlāk tās būs skatāmas ZAAO birojā Valmierā un citos uzņēmama organizētos pasākumos.

Konkursa laureāti: Apes novada PII „Vāverīte”, Balvu PII „Sienāzītis”, Cēsu 5.PII, Kocēnu
PII „Auseklītis”, Limbažu PII „Buratīno”, Valmieras 6.PII „Kārliena”, Valmieras 6.PII „Kārlie-
na”, struktūrvienība „Pienenīte”, Veselavas PII „Vālodzes”.

Veiksme Oskaram Kalpakam veltītajā konkursā
Lūcija Kapača, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolēni Karīna Harkina (7.kl.) un
Jānis Stūrītis (11.kl.) piedalījās Oskaram Kalpakam veltītajā radošo darbu
konkursā „Teiksma par Oskaru Kalpaku” un guva labus panākumus, jo abi

iekļuva laureātos un
tika uzaicināti uz noslē-
guma pasākumu 17.
martā  Kara muzejā
Rīgā, kur Izglītības un
zinātnes ministre Ina
Druviete viņiem pa-
sniedza apbalvojumus.
Karīna saņēma atzinī-
bu, bet Jānis ieguva
galveno balvu – ceļoju-
mu uz Briseli, jo viņa
radošais darbs tika at-
zīts par labāko un tika
nolasīts noslēguma pa-
sākumā.
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Pavāru dienas bērnudārzā
Vienība “Kāpnes” prezidente Eva Kauliņa

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas kluba “Māja” vienība “Kāpnes” turpina sadar-
boties ar Gaujienas bērnudārzu “Taurenītis”. 20.februārī vienības dalībnieki Līva Lār-
mane, Eva Kauliņa, Linda Ungure, Ričards Bringa, Justs Morītis devās uz pavāru die-
nām bērnudārzā, kur tos gaidīja mazie draugi.

Kluba pārstāvji sadalījās grupās, lai darbotos kopā ar dažādu vecumu bērniem. Līva
un Justs palīdzēja lielajai grupai cept plānās pankūkas. Ričards palīdzēja griezt salātus
vidējai grupai. Linda un Eva kopā ar mazās grupas bērniem, kuriem šī bija pirmā pavāru
diena, cepa siera pīrāgus, smērēja sviestmaizes un vēra uz kociņiem augļu virtenes. Ko-
pīgā darbošanās un sadarbošanās starp dažāda vecuma dalībniekiem izvērtās aizraujoša
un interesanta. Sekoja arī pastaiga un sen gaidītā sniega izbaudīšana ārpus bērnudārza.

Izvērtējot Pavāru dienas pasākumu, atzīstam, ka mums bija interesanti strādāt kopā
ar bērnudārzniekiem.

Popiela Gaujienas internātpamatskolā
Anda Andersone, Gaujienas internātpamatskolas Jaunatnes darba koordinatore 

26.martā pēc ilgāka laika posma atdzima pasākums „Popiela”. Ar nelielu uztraukumu
un bažām uzrunāju bērnu piedalīties šajā pasākumā. Tomēr mans uztraukums bija veltīgs,
bērni bija tik atraktīvi gatavojušies un ar tādu degsmi piedalījās šajā pasākumā, ka emo-
cijas virmoja skolā vēl ilgi.

Pasākumā tika parādīti vienpadsmit priekšnesumi, lai varētu nominēt godalgotas vie-
tas, cītīgi visu vēroja un pierakstīja zinošā žūrija. Godalgotās vietas tika sadalītas starp
sākumskolu un pamatskolu.

Sākumskolas klasēs 1.vietu ieguva 2a.,3a., klases kolektīvs ar dziesmu „Chi, chi, chi,
co,co,co”. 2.vietu ieguva 1a.klase ar dziesmu „Iemāci dziesmiņu bērniņam”.

3.vietu ieguva 2b.,4b.klases kolektīvs ar dziesmu „Anniņa vanniņā”.
Pamatskolas klasēs 1.vietu ieguva meitenes no 9b.klases ar dziesmu „Topmodele”,

2.vietu ieguva skolnieks no 6a.klases ar dziesmu „Pompei”. 3.vietu ieguva puiši no 9a.un
8a.klases ar dziesmu „Karbunkulis”. 

Pasākuma kulminācijā bija īpašie viesi - skolotāja grupa, kas izpildīja dziesmu popū-
riju.

Paldies visām aktīvajām audzinātājām, kuras palīdzēja bērniem sagatavot šos brīniš-
ķīgos priekšnesumus. Un, protams, liels paldies arī skolotājām par jauko priekšnesumu.

Jauno izpildītāju konkurss Gaujienā
Silva Eidemane, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagogs

Jau trešo gadu Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu audzēkņi un viņu pedagogi
tikās Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā, lai piedalītos jauno izpildītāju konkursā. Kon-
kurss tiek organizēts Taustiņinstrumentu spēles programmu audzēkņiem un tajā piedalījās
jaunie pianisti un akordeonisti. 

Šogad 12.marta rīts pulcināja jau 24 jaunos mūzikas izpildītājus no Alūksnes, Apes,
Gaujienas un Jaunannas (iepriekšējā gadā – 17). Jau tradicionāli žūrijas komisiju veidoja
pedagogi no skolām, kas piedalās konkursā, bet tās vadība tika uzticēta Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas pedagoģei, Taustiņinstrumentu nodaļas vadītājai Ilzei Mazkalnei. 

Konkursa ieskaņā tika nolasīts leģendārās pianistes Jautrītes Putniņas, kura 8.martā
atzīmēja 85.gadu jubileju, novēlējums:

„Tie, kas mīl mūziku un ir to izvēlējušies mācīties, lai apzinās, ka tā nemainās un,
kāda tā ir bijusi Baha laikos, tāda tā ir arī tagad. Mūzika ir tas brīdis, kad cilvēks nokļūst
citā dimensijā. Tā ir jāieklausās un jāielaiž sevī. Ir sajūta, ka šobrīd ir laiks, kurā jā-
steidzas, šis ir mantu laikmets. Tādēļ novēlu, lai jaunieši meklē tās vērtības, kas attīsta
pašu cilvēku, lai tā ir mīlestība uz līdzcilvēkiem un uz mūziku!”

Konkursa dalībniekus uzrunāja arī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.
Konkursanti sacentās trīs grupās: 1.-3.klase, 4.-5.klase un 6.-8.klase. Vislielākā konku-
rence bija jaunākās grupas audzēkņu vidū, jo savas prasmes demonstrēja trīspadsmit jau-
nie izpildītāji. Ritms, precizitāte, izteiksmīgums, pareiza izpildījuma tehnika, skaņdarba
izjūta, viss tika ņemts vērā, vērtējot katra dalībnieka sniegumu. Visus priecēja skaņdarbu
dažādība, izpildījuma kvalitāte, bērnu prasme. Bija jūtams, ka gan audzēkņi, gan peda-
gogi ieguldījuši nopietnu darbu.  Par to liecināja arī vietu sadalījums konkursa noslēgu-
mā. Pirmo vietu jaunākajā grupā piešķīra Nikai Semjonovai (pedagogs Aira Pilde), otrā
vieta – Emīlijai Dzelzskalējai Kalējai (pedagogs Ilze Kangsepa) un Evai Beātei Garai
(pedagogs Inita Čerbikova), bet trešo vietu dalīja Karīna Beļimenko (pedagogs Baiba
Ozoliņa) un Lauma Pope (pedagogs Lāsma Cunska). Atzinības rakstus saņēma Evelīna
Javorska (pedagogs Aira Pilde) un Raivis Dāvis Steberis (pedagogs Aiva Grosa). Vidējā
grupā pirmā vieta Žanetei Spirkai (pedagogs Lāsma Cunska), un otrā vieta - Sanijai Jan-
sonei (pedagogs Inese Vilciņa), trešā vieta – Ralfam Siliņam (pedagogs Inese Vilciņa),
atzinības rakstu saņēma Ita Pušpure (pedagogs Rita Bogdanova). Vecākajā grupā pirmo
vietu ieguva Jana Sniedzāne (pedagogs Ilze Kangsepa), otro vietu - Monta Melzoba (pe-
dagogs Inita Čerbikova) un trešo vietu – Airita Rubina (pedagogs Silva Eidemane).

Skaistu muzikālu pārsteigumu visi klātesošie saņēma no Ilzes Mazkalnes, kura at-
skaņoja divus brīnišķīgus Sergeja Rahmaņinova skaņdarbus: Margrietiņas un Prelū-
diju do min. 

Pēc konkursa pedagogi nonāca pie vienprātīga secinājuma: šāds neliela mēroga kon-
kurss ir laba iespēja spert pirmos soļus audzēkņiem ārpus savas skolas. Pedagogiem tā
ir iespēja satikties ar tuvāko skolu pedagogiem, dalīties pieredzē un pārspriest problēmas.
Paldies Ilzei Mazkalnei, kura atrod iespēju piedalīties mūsu konkursā. Patīkami, ka pe-
dagogiem ir iespēja arī individuāli pārrunāt, konsultēties par neskaidriem jautājumiem,
saņemt padomu. Ilze Mazkalne atzina, ka bērni konkursam gatavojušies centīgi un ieteica
repertuārā iekļaut arī tehniski grūtākus darbus.

Dalībnieki un pedagogi pateicas atbalstītājiem: A/S „Laima” un personīgi Ojāram Jur-
čam, „Very Berry” un personīgi Gundegai Sauškinai, Apes novada domei, Gaujienas pa-
gasta pārvaldei, Jauniešu klubam „Sliedes”, direktorei Ilzei Dāvei par sarūpētajām bal-
vām un ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā. Paldies Apes novada domes priekšsē-
dētājai Astrīdai Harju un Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājai Inesei Lukjanovičai, kuras
mūs ne tikai sirsnīgi atbalstīja visa konkursa garumā, bet pārsteidza ar sarūpētajām bal-
vām. Paldies fotogrāfam, Valērijam Kustovam, kurš to visu tik skaisti nofiksēja!

Noslēgumā Ilzes Mazkalnes teiktais: „Mans novēlējums citu mazo skolu kolektīviem:
nebaidieties uzņemties atbildību un organizēt kādu kaut vai neliela mēroga konkursu
savās mājās. Ticiet man, tās ir patīkamas rūpes un redzēt smaidīgās bērnu un pedagogu
sejas konkursa noslēgumā - tas ir tā vērts!”

Aprīļa ziņas no Gaujienas internātpamatskolas
Anda Andersone, Gaujienas internātpamatskolas Jaunatnes darba koordinatore

Kā zagšus, Kā zagšus, tik lēnām, tik klusiņām, Bez puteņiem un bez vētras Ir
pavasaris atnācis: Zied lazdas, zaļo jau mētras. Kā zagšus, tik lēnām, tik klusiņām,
Tā, pašiem nemanot, Pret mums iedegusies sirds. Un kvēlo ļoti.

Mēs skolā pavasari tā pa īstam izbaudījām - skrienot ZAĶU SKRĒJIENU. Zaķu skrē-
jienā piedalījās sākumskolas skolēni. Kādi tik zaķi bija sanākuši - ļipaiņi, ausaiņi, pūkaiņi
un ūsaiņi. Visiem zaķiem tika dots uzdevums - atrast Lieldienu dārgumus, kurus sadējis,
iepriekšējā vakarā bija Lieldienu zaķis. Kas par skriešanu, kas par lekšanu! Zaķiem bija
jābūt īpaši veikliem un acīgiem, lai varētu sameklēt lielos dārgumus. Gaujienas inter-
nātpamatskolā mācās un dzīvo visveiklākie un acīgākie zaķu bērni, ar visiem uzdevu-
miem veiksmīgi tika galā, un ieguva īpašos Lieldienu dārgumus. Kas tad bija tie Liel-
dienu dārgumi? Kas tad mums ir pats dārgākais - tā ir veselība, un zaķi starp dārgumiem
atrada pirts slotiņu un švammīti, lai uz Lieldienām visi būtu tīri un veseli! Un kur tad
bez zaķu garduma - burkāniem, ai kā tie garšoja.

Zaķi laimīgi un apmierināti Liel-
dienas varēja pavadīt savās ģimenēs!

17. aprīlī mūsu skolā notika At-
vērto durvju diena.

Diena bija saplānota minūte minū-
tē. Ļoti liels prieks bija par kuplo ve-
cāku apmeklējumu. Vecāks - bērns,
ir gandarījums skolai un skolotājiem!
Bērni sniedza pavasarīgu koncertu
vecākiem, tad vecāki tika aicināti uz
izglītojošu lekciju. Un noslēgumā ve-
cāki tikās ar audzinātājām klašu sa-
pulcēs.

Paldies vecākiem, kas atrada
laiku, lai apmeklētu savu bērnu otrās
mājas.
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Krāsainā kolekcija
Sandra Apškrūma, Virešu pagasta vēstures liecību glabātāja

9.aprīlī  Vidagas bibliotēkā pavasarīgās noskaņas papildināja Anitas Paegles salvešu
kolekcija, kas bibliotēkas saulainajās telpās izskatījās īpaši krāšņa. 

Ierosmi sākt kolekcionēt salvetes Anitai ir devusi pirms pieciem gadiem no Ēģiptes
atvestā interesantā salvete. Tā piecu gadu garumā ir sakrāts ap 180 eksemplāru. Anitai
pašai mīļākās ir salvetes ar ziedu motīviem, kas arī galvenokārt dominē kolekcijā. 

Pārdomas Lieldienās
Māra Lazdiņa, PII „Taurenītis” vadītāja

Jauki un svētīgi Gaujienas draudzē tika pavadītas Lieldienas, Pirmās Lieldienas... Bija
iespējams apmeklēt svētku dievkalpojumus gan - Trapenes ”Mikužos”, kas bija arī kā
kristību un iesvētību dievkalpojums, sociālajā aprūpes centrā, pie vecajiem ļaudīm, Au-
meisteros un Gaujienā - ”Draudzes namā”.

Lieldienu Dievkalpojumā, 20.aprīlī Gaujienas vidusskolā, klausoties mācītāja uzrunā
un Lieldienu stāstā, lasot Nīkajas ticības apliecību, klausījāmies Gaujienas koristu dzie-
dājumā, kuru papildināja Dzintras Račevskas dzejas lasījumi.

Š.g.21.aprīlī Gaujienas tautas namā svinēja Otrās Lieldienas, ar Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas pedagogu un bērnu veidotu koncertu ”Šī ir tā diena”, ar Trapenes sieviešu
kora piedalīšanos. Klausoties pasākuma vadītājas Inetas Riepnieces dzejas lasījumos, priekš-
nesumu starplaikos, radās patīkama sajūta un prieks, kad esmu atnākusi. Zāle bija pilna ska-
tītājiem un klausītājiem, čaloja bērni un skanēja ģitāras stīgas. Varēja ieklausīties flautas un
saksafona mūzikā, prieks par mūzikas un mākslas skolas meiteņu ansamblīti un koriem, jūs
esat forši! Paldies skolas direktorei, Trapenes sieviešu kora vadītājai Ilzei Dāvei par doto
iespēju noklausīties koristu dziedājumā, tas bija skaisti un emocionāli. Man jau šķiet, tas ir
jauki, tāda, kā iestādes prezentācija! Šādos skolas organizētos pasākumos, dalību ņem gan-
drīz visi pedagogi un mēs iepazīstam mūziķus, un, no tā visa, gūstam savu skatījumu svēt-
kiem un emocionālu baudījumu savai dvēselei. Tas bija jauki un klausāmi!

Pēc koncerta, kopā ar amatierteātra „Kaķu nams” aktieriem, ņemot līdzi krāsotas oli-
ņas, varējām ieplūst Lieldienu tradīciju virpulī. Runājoties ar teātra vadītāju Elgu Rāceni,
(jau pēc pasākuma), teica, neticami, kad nostājušies pasākuma atbalstītāji un palīgi uz
kopīgu foto, saskaitot, tas cipars bijis pāri divdesmit (jo visi šīs darbošanās organizētāji
nav kadrā). Tā ir viņas pieredze un tas ir viņas trumpis šajā laikā un vietā. Paldies par
gaujieniešu iekustināšanu un patīkamu laika pavadīšanu!

Ak, pavasar, tu gadalaiks viskrāšņākais!
Tu atnes zemes dārziem zaļo rotu.
Tu pļavas, dārzus ietērp pirmos ziedos
Un cilvēkiem dod mīlestību viņu smieklos.
Mirdz pāri laukiem pirmie saules stari,
Tie vēsta ,klāt ir atkal pavasaris.
Ak, cilvēk, pasteidzies tam savu sirdi sniegt,
Kad atkal ievu krūmā lakstīgalas dzied!                                   

Māra Gaujienā

Noskaidrots Apes novada Mazais Talants 2014
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

5.aprīļa pēcpusdienā astoņi Apes novada bērni Virešu saieta namā izdziedāja,
daiļi izrunāja un aktieriski izspēlēja Apes novada „Mazo Talantu”.

Konkursā piedalījās Emīls Dimiņš, Estere Bambule, Raivis Gasners, Enija Muceniece,
Nanija Lība Uskliņģe, Ketija Beāte Pilmane, Marta Kalniņa un Karolīna Kazaka.

Katrs konkursa dalībnieks bija sagatavojis trīs priekšnesumus – dziesmu, dzejoli un
iejušanos tēlā, kurš ir īpaši tuvs dalībniekam. Bērnus vēroja žūrija – Aiva Zaķe, Ilze Ce-
lenberga un Irēna Auziņa, vērtējot katru sagatavoto priekšnesumu atsevišķi.

Noslēgumā dalībniekus apbalvoja trīs nominācijās:
Apes novada „Mazais dziedātājs 2014” – Ketija Beāte Pilmane;
Apes novada „Mazais aktieris 2014” - Karolīna Kazaka;
Apes novada „Mazais daiļrunātājs 2014” - Emīls Dimiņš.
Pasākumu organizēja Virešu saieta nams, vadītājas p.i. Jeļena Dmitrenko, sadarbībā

ar Apes novada domes kultūras darba organizatori Laimu Poševu.

Kultūra novadā

PATEICĪBA!

Paldies Virešu Saieta nama vadītājai, kas „noorganizēja” skaistu Lieldienu svi-
nēšanas pasākumu Virešu pagastā. Cerēsim ka nākošajā gadā Lieldienu zaķis ne-
aizmirsīs bērnus un pieaugušos, kas kopīgi krāsos olas, šūposies un sagaidīs  pa-
vasara saulgriežus. Virešu pagasta iedzīvotāji

Ziņas no Trapenes kultūras nama
Svetlana Spalviņa, Trapenes kultūras nama vadītāja

29.martā tika svinēta senioru deju kolektīva “Bormanītes” 10.gadu jubileja. Priecājā-
mies par draugiem, kas bija kopā ar mums šajos svētkos. Paldies, senioru deju kolektī-
viem “Sidraba pavediens” (Alūksne), “Vīgriezes” (Ape), “Sinda” (Gaujiena), “Papardī-
tes” (Blome), “Smiltesele” (Smiltenes pagasts) un “Pīlādzītis” (Smiltene). Paldies Santai
Briedei par pasākuma vadīšanu, Olīvijai un Pēterim Jēģeriem par muzikālo noformēju-
mu. Paldies, Apes novada pašvaldībai par atbalstu.

5.aprīlī sieviešu koris “Trapene”, aktīvi gatavojoties koru olimpiādes lielkoncertam,
piedalījās koru kopmēģinājumā Alūksnē.

12.aprīlī sieviešu koris “Trapene” piedalījās sadziedāšanās svētkos “Ieskandini pava-
sari” Mierkalna tautas namā (Valkas novadā).

20.aprīlī svinējām Lieldienas ar jautrām stafetēm. Paldies tiem, kuri piedalījās stafetēs
un paldies arī tiem, kuri atbalstīja visus.

21.aprīlī sieviešu koris “Trapene” piedalījās Lieldienu koncertā Gaujienā.
26.aprīlī līnijdeju grupa “Black Ilusion” piedalījās līnijdeju pasākumā Apē.

Maija mēnesis mums plānojas notikumiem bagāts.
2.maijā plkst. 16:00 Trapenes kultūras namā pavasara pasākums vecākajai paaudzei.
4.maijā senioru deju kolektīvs “Bormanītes” piedalīsies sadancī  “Vijolīšu valsis” Vīj-

ciema tautas namā (Valkas novadā).
9.maijā sieviešu koris “Trapene” dosies ciemos pie draugiem Igaunijā Lahedā uz 10.

Dziesmu svētkiem.
10.maijā sieviešu koris “Trapene” piedalīsies koru sadziedāšanās svētkos Apē, kurā

piedalās kori no Igaunijas.
16.maijā plkst. 19:00 Trapenes kultūras namā notiks ģimenes dienai veltīts koncerts

plkst. 22:00 balle kopā ar grupu “Naktsputni”, Uz balli ir iespēja rezervēt galdiņus pa
tālruni 25413243 vai Trapenes kultūras namā.

30.maijā Apes novada bērnu svētki “Uz laimīgo zemi!”, kur Jūs laipni sagaidīs Sprī-
dītis.

Sekojiet informācijai!
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Ar koncertu pie Trapenes Sociālā aprūpes 
centra ļaudīm
Māra Lazdiņa, PII „Taurenītis” vadītāja

15. aprīlī Gaujienas PII ”Taurenītīs” sagatavošanas grupiņas bērni, kopā ar skolotāju
Inesi Repuli un skolotājas palīgu Vitu Alvateri, mūzikas skolotāju Ilvu Harkinu, devās
uz Trapenes Sociālo aprūpes centru, lai iepriecinātu šīs mājas ļaudis ar Lieldienu kon-
certu. Šie cilvēki mūsu bērnus gaida, protams, tās ir arī jaunas sajūtas un emocijas bēr-
niem, bet viņi ar prieku dzied un dejo, sagādājot prieku vecajiem un vientuļajiem. Paldies
Levicai Marutai un Ziedonim par izpalīdzēšanu ar otru transportu, viņi mūs izglāba no
situācijas un visa grupiņa tika ciemoties Trapenē.

Paldies arī SIA ”Gaujiena” par atbalstu un šoferītim Jānim Tučam.
Lai Jaukas, saulainas un krāsainas pavasara dienas visiem, kas mūs atbalsta ikdienā

un svētkos! 
Paldies Atim Kalējam, kurš mums pirms Lieldienām atdāvināja šūpoles. Protams,

pastaigās ejot, bērni un skolotājas skatījās, kad ilgu laiku šūpoles stāv vientuļi, pagalma
vidū. Tādēļ vadītāja uzrunāja bijušo audzēkņu tēti un tā vienojāmies, lai tad bērni šūpojas
un esam tikuši pie interesantām šūpolēm.

Paldies gaujienietim Dainim Andrītim par atvešanu un Enjas opim Ritumam Lazdi-
ņam par šūpoļu sakārtošanu lietošanai.

Lieldienas svinot, Zaķis meklējot olas, dārzā atrada groziņu ar saldumiem, ko mūsu
mazajiem sagādāja gaujienietis Ivo Rudzītis. Lai veiksme un veselība labdarim!

Prieks, kad bērni leļļu teātra izrādes var tomēr noskatīties Gaujienā un vecākiem nav
jātērē nauda transportam. Paldies par to organizatoriem!

„Kaķu nama” Lieldienas
Sanita Sproģe, Gaujienas INFO centra vadītāja

Pēc koncerta „Šī ir tā diena” amatierteātra dalībnieki un brīvprātīgie atbalstītāji, sa-
darbībā ar bibliotēkas un Info centra darbiniekiem, aicināja uz Lieldienu pasākumu.

Lieldienas iezīmē pārmaiņas dabā, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos - saule ilgāk
pakavējas pie debesīm, diena kļūst garāka par nakti. Olas ir neatņemama Lieldienu
sas tāvdaļa, tāpēc olu krāsošana un ripināšana notika arī šoreiz. Baiba ierādīja kā olas
krāsot ar dažādām krāsām un izrotāt aplīmējot. Marina cītīgi sekoja līdz olu ripināšanai.
Eilīna un Krista vēroja, kurš ātrāk saliek olu puzles, bet Ineses vadībā katrs sev gata-
voja olu medaļu. Ikviens varēja izcept gardas pankūkas Lilitas uzraudzībā. Par šūpolēm
jau laikus bija parūpējušies Raivis un Einārs, galvenais šūpotājs bija Jānis. Jautras sta-
fetes un spēles vadīja Sandra un Inga. Par trāpīgo mešanu ar bumbiņām pa savdabīgo
mērķi, punktus skaitīja Vizma un Ilze. Kā spēlēt pļavu kērlingu, mācīja Viesturs. Sanita
pārbaudīja kādus ticējumus, vai tautasdziesmas katrs zina par Lieldienām. Elga bija
sagādājusi iespēju pārtapt par princesēm vai kādu citu personu, galvenā ģērbēja bija
Mārīte. Mūziku pasākumā nodrošināja Mikus un Ričards. Katrs, kas veiksmīgi bija
veicis visus uzdevumus, saņēma nelielu pārsteiguma dāvanu. Notiekošo fotogrāfijās
fiksēja Inese. Visu pasākumu kopā ar mums bija īsts Lieldienu zaķis Zaks, kas visvairāk
priecēja pašus mazākos bērnus!

Paldies atbalstītājiem: olas sagādāja Inese Muceniece, Benita un Egīls Jāņkalni, pienu
Jānis Akmentiņš un Kristīne Lapiņa. Par Lieldienu noformējumu paldies Laimai! Visu
sakārtoja un pieskatīja Agris. Vislielākais paldies Elgai par ideju, aktīvo darbošanos un

atbalstu!
Mums visiem kopā bija jauki un interesanti! Mēs priecājāmies, ka kopā bijām tik

daudz! Paldies tiem, kas atnāca un piedalījās šajā saulainajā pēcpusdienas pasākumā!

Skanīgākais „Apes Cālis 2014” – Evelīna Rence
Ilze Ērmane, Annijas un Karolīnas skolotāja

17.aprīlī Apes jaunie dziedātāji - kopā 16 - vecumā no diviem līdz sešiem gadiem
pieskandināja Apes tautas nama lielo zāli konkursā „Apes Cālis 2014”.

Mazajiem dziedātājiem acis zibēt zibēja ieraugot uz skatuves košos lietussargus un
mīkstos krēslus, bērniem raugoties uz tiem, ik pa brīdim skanēja jautājums: „Vai man
arī tiks lietussargs, es gribētu to rozā..”

Māksliniekus šogad vērtēja nopietna žūrija, Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību
punkta pārstāves – vadītāja, klavieru skolotāja Lāsma Cunska, flautas skolotāja Sarmīte
Kubuliņa un klavieru skolotāja Lilija Kovaļa.

Pirmais uz skatuves kāpa divus gadus vecais Elvis Jakovļevs, kurš aizkustināja
klausītājus ar brašu un arī nopietnu dziedājumu, Elvis ieguva arī žūrijas īpašo balvu.
Meitenes Kate Kaktiņa, Annija Pilskalne, Melānija Trapenska, Annija Strauta, Kaiva
Renga, Estere Grandava, Laura Vadone un Laura Kalekaure – katra ar savu balss tem-
bru un interesanto skanējumu, savukārt puiši Kārlis Marks Konoščenoks un Aivis
Lazdiņš izdziedāja dziesmiņas brīvi un skanīgi. Bet lielās meitenes – nu jau dāmām
6 gadi – Karolīna Kazaka un Enija Muceniece, pārliecinoši izdziedāja un izdejoja
savas dziesmiņas. Valters Pujiņš, kuram balstiņa ir droša un dziedoša, ieguva 2.vietu,
bet 3.vietu ar mīļumu un skanīgumu dziesmās ieguva Ance Ābolkalne. Savukārt Apes
skanīgākā cāļa titulu „Apes Cālis – 2014” ieguva Evelīna Rence, kura izpildīja dzies-
mu „Vai tā mana vaina bija” un dziesmu „Varavīksne”, kurā Evelīna pārtapa par ap-
burošu princesi (skolotāja Sandra Oto).

Skolotāja Sandra Oto uzsver: „Šogad mazajiem talantiem bija augstāks līmenis salī-
dzinot ar citiem gadiem, centušies bija gan bērni, gan viņu vecāki.”. Arī žūrija pateicās
par ieguldīto lielo darbu gan bērniem, gan vecākiem, gan arī skolotājām – Sandrai Oto,
Aivai Zaķei, Marikai Čerņavskai un Ilzei Ērmanei.

Paldies vakara vadītājām Dārtai Elīzai Bērziņai un Agnesei Leimanei
/Foto – Justīne Kalniņa/

Starptautiskais koru sadziedāšanās 
koncerts Apē
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

10.maijā Api pieskandinās kori no Taru, Kallastes (Igaunija), kā arī no Apes un
Trapenes, dziedot gan Raimanda Paula dziesmas, gan arī pasaules tautu dziesmas.

Jau janvārī Apes jauktais koris izsūtīja aicinājumu Igaunijas jaukto koru biedrībai
„Vanemuises” piedalīties dziedāšanas svētkos Apē, nosakot sadziedāšanās dienas vie-
nojošo – katram korim jāizdzied igauņu oriģināldziesma vai tautasdziesma, komponista
Raimonda Paula dziesma un pasaules tautu dziesma. Savukārt kopkorī skanēs Latviešu
tautasdziesma Andreja Jurjāna apdarē „Pūt, vējiņi”, Raimonda Paula dziesma „Kurzeme”
un igauņu tautasdziesma.

Lai gan vēl atbilde par piedalīšanos sadziedāšanās koncertā tiek gaidīta no kaimiņu
novada Veriem (Igaunija), šāds koncerts noteikti būs skanīgākais un dziesmu bagātīgā-
kais Apē.

Visi laipni aicināti baudīt latviešu, igauņu un pasaules dziesmu skanējumu
10.maijā, D.Ozoliņa Apes vidusskolas zālē, pulksten 18:00.

Apes novada bērnu svētki 
„Uz laimīgo zemi!”
Svetlana Spalviņa, Trapenes kultūras nama vadītāja

30.maijā Trapenes brīvdabas estrādē tiks svinēti trešie Apes novada svētki
bērniem “Uz Laimīgo zemi!”, kurā piedalīsies bērni un jaunieši no Apes, Trapenes,
Gaujienas un Virešiem.

Diena sāksies ar mēģinājumiem. Brīvajos brīžos dalībnieki varēs darboties dažādās
radošajās darbnīcās.

Plkst. 15:00 Trapenes kultūras nama zālē notiks mūzikas skolu audzēkņu koncerts.
Plkst. 16:45 Gājiens no Trapenes pagasta pārvaldes ēkas līdz estrādei.
Plkst. 17.00 Trapenes brīvdabas estrādē svētku koncerts “Uz laimīgo zemi!”, kurā

visus laipni sagaidīs Sprīdītis.
Pēc koncerta dalībniekiem vakariņas un diskotēka.

Informācija pa tālr. 25413243 vai Trapenes kultūras namā.
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Šodiena ir rītdienas vēsture
Diana Liepiņa, Apes vēstures fondu glabātāja

Lai gan mums Apē vēl nav sava muzeja, tomēr ēka kā vēstures māja ir. Un ir krietns
pulciņš apeniešu, kuri atbalsta muzeja aktivitātes, paši tajās piedalās un ir ieinteresēti,
lai muzejs Apē tomēr būtu.

Kopā ar šiem atsaucīgajiem cilvēkiem esam apmeklējuši Jaunlaicenes muižas muzeju
un priecājušies par kaimiņpagasta vēsturiskajām vērtībām, kas tiek turētas cieņā un po-

pularizētas. Mūs pārsteidza varenais uzzīmētais baronu Volfu dzimtas koks, kas stiep-
jas pa visu muzeja telpas sienu. Malēniešu istabā, dzerot karstu tēju, muzeja vadītājas
Sandras Jankovskas vadībā mācījāmies izteikt vārdus malēniešu valodā. Apguvām vā-
verīšu locīšanu no kabatlakatiņa – tādas spēļlietiņas vecmāmiņas gatavoja saviem maz-
bērniem agrākos laikos, kad nebija citu rotaļlietu.

Aprīļa sākumā braucām uz Alūksni, lai apmeklētu vairākus muzejus, bet vispirms -
Mākslas skolu, kas tagad atrodas vecajā baronu Fītinghofu pilī Ezermalā. Mūs sagaidīja
un pa skaisti izremontētajām telpām izvadāja skolotāja Anita Vēliņa. Neticami, ka vēl
nesen nolaistajā, daudzus gadus pamestajā ēkā direktora Ojāra Vēliņa vadībā bijis iespē-
jams atjaunot skaistas, ērtas, gaumīgas telpas bērniem mākslas apgūšanas vajadzībām.
Blakus modernām tehnoloģijām saglabāti arī ēkas senatnīgie elementi. Izstāžu zālē ap-
skatījām izstādes: trīs jaunu tekstilmākslinieču darbus un fotoizstādi „Pazaudētie cimdi”,
kas atceļojusi no Ziemeļkarolīnas. Pagrabiņā iekārtota mākslas skolas absolventu darbu
izstāde.

Alūksnes novadpētniecības muzejā paspējām apmeklēt vairākas izstāžu telpas, kā arī
projekta ”Satiec savu meistaru” atvērtās meistarklases nodarbību. Studijas „Kalme” va-
dītāja Renāte Pilipa mūs aicināja apskatīt cimdu izstādi. Gar telpas sienām un stendos
draudzīgi greznojās gan latviešu, gan igauņu adījumi, kur atšķirības bija maz jūtamas.
Turpat pie gara galda darbojās latviešu un igauņu rokdarbnieces - gan adīja, gan auda
jostiņas.  Ievērojām, ka igauņu stellītes ir pilnīgi savādākas nekā mūsu tradicionālās.

Vēl mūsu grupai muzejā palaimējās būt kā pirmajiem apmeklētājiem gleznotājas Lai-
nes Kainaizes gleznu izstādē. Māksliniece labprāt mums pastāstīja par savām eļļas teh-
nikā tapušajām gleznām, kas ataino  raksturīgas  gaišas, latviskas ainavas.

Muzeja darbiniece Astrīda Ievedniece mums parādīja muzeja fondu glabātavu, kur
iegādāti jauni ugunsdroši skapji, kā tiek glabāti fotomateriāli, kartotēkas, albumi, mapes.

Dr. Aleksandra Misiņa medicīnas vēstures muzeju Alūksnē, Raiņa bulvārī 1, iekārto-
jusi Ilze Baltais. Viņa mums pastāstīja par ārsta Misiņa dzīvi, par viņa nesavtīgo darbu
cilvēku veselības labā.  Redzējām dažādu senāko laiku medicīnas aparatūru, tai skaitā
pārnēsājamo rentgenaparātu, klausāmo radziņu, šprices, anestēzijas iekārtu, kā arī mūsu
Apes daktera Leona Džeriņa pirmās palīdzības instrumentu koferi. Dakteris A.Misiņš ir
savulaik strādājis arī par Alūksnes cietuma ārstu, un viņa moto bijis: „Es ārstēju slimību,
nevis cilvēku”. Savukārt muzeja veidotāja I.Baltais atgādina dakteres G.Jansones teikto:
„Šodiena ir rītdienas vēsture”, un šis princips ir viņas veidotā muzeja vadmotīvs. To va-
jadzētu ievērot arī šodien, vācot un saglabājot muzejiskās vērtības.

Gaujienas bibliotēkā aprīlī
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Gaujienas bibliotēkā radošās darbnīcas nu jau ir kļuvušas par tradīciju. Bērni tiek ai-
cināti radoši izpausties gan Helovīnos, kad veidojām grāmatzīmes, galda rotājumus u.c.,
gan Ziemassvētkos, kad katrs uztaisīja savu Adventes vainagu, gan Valentīna dienā un
izņēmums nav arī Lieldienas. Bija patiess prieks par lielo bērnu atsaucību, jo nodarbībās
viņi papildina savu pieredzi un attīsta radošo domāšanu un iztēli.

3., 4. un 9. aprīlī Gaujienas bibliotēkā, sadarbībā ar Gaujienas pensionāru padomes
priekšsēdētāju Laumu Lāci, tika organizētas radošās darbnīcas Lieldienu noskaņās, pen-
sionētās mājturības skolotājas Edītes Veinbergas vadībā. Pirms nodarbībām pastāstījām
par Trapenes Aprūpes centru un cilvēkiem, kuri tur ikdienā dzīvo. Arī bērniem gribējās
kaut nedaudz svētkos iepriecināt šos vecāka gada gājuma cilvēkus. Lieldienu apsveikuma
kartiņas tika izgatavotas ne tikai Trapenes aprūpes centra iemītniekiem, bet arī saviem
vecākiem un vecvecākiem.

Mēs izgatavojām Lieldienu apsveikumu kartītes dažādās tehnikās - bērni zīmēja, lī-
mēja, grieza, aplicēja, veidoja, eksperimentējām ar dažādiem materiāliem. Ar lielu aiz-
rautību bērni vēroja un izmēģināja marmorēšanas tehniku. 

Un tā, pirms pašām Lieldienām kopā ar Bellu Agniju, Danielu, Artu, Edīti Veinbergu
un Laumu Lāci devāmies uz Aprūpes centru. Meitenes dāvināja pašdarinātos apsveiku-
mus pansionāta iemītniekiem un skaitīja Lieldienu dzejolīšus. 

5. aprīlī Pasaules Veselības dienas ietvaros aicinājām satikties ar dziednieku, ekstra-
sensu, gaišreģi, dzīves vērotāju un veiksmes konsultantu ALDI ĶEVIŅU. Noklausījā-
mies izglītojošu lekciju „Ar prieku par dzīvi” un izbaudījām muzikāli dziednieciskās
meditācijas (muzicēja māksliniece Goija). 

Pasākumā tika prezentēta jaunā A. Ķeviņa grāmata „DIV - DABIS Nr.1”, tā nāk kā
Ceļvedis un Skolotājs, lai mēs spētu katru dienu pavadīt saskaņā  ar sevi un apkārtējo
pasauli. Šo grāmatu Aldis Ķeviņš arī uzdāvināja mūsu bibliotēkai ar vēlējumu: „Vienīgais
Zemes Cilvēka uzdevums ir – būt priecīgiem, būt laimīgiem, būt apmierinātiem un būt
pateicīgiem par to, ka ESAM…” 

„Bērnu un jauniešu žūrijas 2013” noslēguma 
ekskursija uz Cēsu pilsētu
Inga Apsīte, Gaujienas bibliotēkas bibliotekāre

…..Kas visu izsaka bez mēles?
Man saka: Tā grāmata. (Rainis)

Reiz kāds jauneklis, sēdēdams bibliotēkā pie datora,
noteica: „Mūsdienās grāmatas lasīt nav stilīgi.” Bet pēc
kāda laika redzēju šo jaunekli lasām grāmatu.

To, ka grāmatas lasīt mūsdienās tomēr ir stilīgi un
jauki, pierāda arī tas, ka arvien vairāk bērnu, jaunieši
un pieaugušie interesējas par grāmatām un aktīvi ie-
saistās lasīšanā. Grāmata taču var kļūt par labu draugu,
tā var aizvest nebijušā, jaukā ceļojumā. 

Lai valstī aktivizētu un vairāk pievērstu uzmanību
lasīšanai ir izveidota grāmatu lasīšanas programma
„Bērnu, jauniešu un vecāku ekspertu žūrija - lasi un
novērtē”, kuras ietvaros jāizlasa noteiktā vecuma 6 grā-
matas un tad tās jānovērtē. 

Arī mūsu bibliotēka iesaistās šajā programmā jau 8
gadus, un jāatzīst, ka katru gadu lasītāju skaists pieaug.
Šogad tie jau bija 32 lasītāji. Kā pateicību š.g.27. martā
16 čaklākie lasītāji, kuri bija izlasījuši visas 6 noteiktās
grāmatas, saņēma pelnītu ekskursiju uz Cēsu pilsētu.
Vispirms apmeklējām Cēsu pilsētas bibliotēku, kur
mēs ar pārsteiguma balviņām un diplomiem suminā-
jām šos čaklākos lasītājus. Šogad pati jaunākā „Bērnu
un jauniešu žūrija 2013” lasītāja bija Marta Kalniņa,
kura vēl tikai mācās PII „Taurenītī ”. Visvairāk izlasīto
grāmatu bija Megijai Lukjanovičai, un tās bija 12, bet
visveiklākais lasītājs - Niks Lārmanis, kurš 6 grāmatas
izlasīja vienas nedēļas laikā. Arī pārējiem čaklajiem la-
sītājiem sakām lielu paldies. 

Pēc šīs sumināšanas Cēsu bibliotēkas vadītāja mūs aizveda brīnišķīgā ekskursijā pa
Cēsīm, kur apskatījām nozīmīgākās un skaistākās, vēsturiskās vietas pilsētā. Noslēgumā
pabijām Bērnu Zinātnes centrā Z(in)oo, kur apskatījāmies interaktīvo izstādi „Atklājiet
mākslu matemātikā” un piedalījāmies 4D Frame praktiskajā nodarbībā. Bija arī brīvais
laiks, kad bērni paši izmēģināja, kā darbojas visdažādākie dabas likumi. Tiksimies
„Bērnu un jauniešu žūrijā 2014”! 
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Šoreiz rubrikā „Iepazīsti savu novadu” vairāk par dabas objektu – Mikužu veselības
avotiņš  – Apes novadā. 

„Mikužu” veselības avotiņš
Sanita Sproģe, Apes novada tūrisma darba organizatore 

Trapenes pagasta Melnupes krastā pie ,,Mikužiem” atrodas veselības avotiņš, kura
vēsais ūdens spirdzina ikvienu atnācēju. Ne velti to mūsu senči nosaukuši par veselības
avotiņu. Turpat var arī atpūsties un Melnupē nomazgāt ceļa putekļus...

Tas ir neliels avots, kura ūdens izmantots blakus esošā brāļu draudzes saiešanas nama
bērnu kristību rituāliem. Ūdenim piedēvē dziednieciskas īpašības. Ticējuši avota spējām
dot labu veselību. Avota ūdens ir jālej uz galvas, lai būtu labs prāts.

Akcija ”Apceļo Atzeles
zemi” 
Ineta Riepniece, J.Vītola memoriālā muzeja
„Anniņas” vadītāja

2014.gadā aicina no maija līdz oktobrim vie-
soties 18  interesantos objektos Apes, Alūksnes,
Balvu, Viļakas un Baltinavas novados!

Šoreiz katram ceļotājam vispirms jāatrisina rē-
buss! Kad izlasīsiet noslēpto vārdu, dodieties ceļā,
lai uzzinātu, kas tas īsti ir! To zinās pastāstīt tikai
katra objekta saimnieks un apstiprinās Jūsu apcie-
mojumu rēbusu lapā. Ja apceļosiet vismaz 10 no
akcijas objektiem, šī lapa kļūs derīga ieejai noslē-
guma ballē 1. novembrī Alsviķu kultūras namā. 

Vairāk informācijas atradīsiet novada mājas-
lapā un www.atzele.wordpress.com

Labie darbi aprīlī
Anita Harju, Lielās talkas koordinatore
Apē

Aprīlis bija spodrības mēnesis, tādēļ
pirms lielās talkas jau cītīgi pastrādājām
Apes sakopšanā, labiekārtošanā.

Priecājos, ka kopā ar domes darbinie-
kiem sakopām upes līčus, savācot un sa-
dedzinot nogrieztās atvases. Sakopām
Veselības avota apkārtni. 

Komunālās nodaļas darbinieki sakopa piemiņas vietas „Jašos” un „Brāļu kapos”, kā
arī tika nogriezti un savākti koki pie Raganu klintīm pāri upei.

Ar sociālās nodaļas darbinieku un „Jaunrozes” iedzīvotājiem tika sakopta mājas un
D.Ozoliņa parka apkārtne, atdurtas parka celiņu malas, pasūtītas jaunas norādes, sakasītas
ceļa malas no vecajām lapām.

Ļoti priecājos par lielo pensionāru saimi, kas kopā ar komunālās nodaļas darbiniekiem
strādāja pie estrādes apkārtnes sakopšanas.

Lielā skolas saime strādāja ap skolas apkārtni, nolasīja visus akmeņus, zarus vecā ba-
seina vietā, kur tagad ir iesēta zālīte.

Būsiet pamanījuši, ka vairākās vietās pilsētā tuvāk upei ir uzstādīti jauni informācijas
stendi, norādes, jauni soli, galdi, ugunskura vietas, jaunas atkritumu urnas. Gribētos, lai
viss tiktu saudzēts, ja kompānija atpūšas līcī pie upes, tad būtu lūgums aiz sevis atstāt
vietu tīru, savākt savas pudeles, čipšu pakas.

Ir uzstādītas jaunas lielās šūpoles pie skolas pļavā. Lūdzu vairāk pa 3 cilvēkiem vien-
laikus neatrasties uz šūpolēm. Vecāki, uzmaniet savus bērnus, māciet, pārrunājiet kā
jāuzvedas, mēs visur nožogojumus nevaram uzlikt.

Labiekārtota ir peldvieta aiz pilsētas kapiem, uzliktas divas jaunas sausās tualetes pil-
sētā. 

Pilsētas kapos ir uzlikts jauns baltais koka krusts, Meža kapos atjaunota akas koka
daļa.

Paldies Naurim par lielajām Lieldienu olām, kas mums kopīgi izdevās uzlikt pie
domes, kā arī Dinas floristu meitenēm par košajiem cāļiem.

Saudzēsim savu pilsētu un tās apkārtni.

Lielā Talka Trapenē
Irisa Popoviča, Apes novada pašvaldības Lielās talkas koordinatore 

Kaut ikdienā pagasta teritorija ir skaisti kopta un uzturēta, Lielās Talkas dienā Trape-
nes pagasta talkotājiem saplānoti savi darbi – Trapenes pagastā Ciemata centra 3 dīķu
apkārtnes sakopšana, atpūtas vietas Melnupes krastā pie ”Mikužiem” sakopšana. 26. ap-
rīlī vēlmi un sparu aktīvi piedalīties sava pagasta sakopšanā izrādīja ap 20 talkotāju. Ka-
sījām pērnā gada lapas, savācām zarus, vācām pudeles, alus bundžas, stiklus. Talkas at-
bildīgā Trapenes pagastā Irēna Dzirkale informēja, ka Talkas dienā talkotāji kopā savāca
mazāk nekā 20 maisu ar atkritumiem.  Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir stipri
mazāk. Lai veidotu vizuāli skaistu vidi ap sevi un vairotu pozitīvas emocijas, arī SAC
„Trapene” iemītnieki kopā ar darbiniekiem uzposa iestādes pieguļošo teritoriju. Apkārt -
nes uzpošanā un autoceļa ceļmalu sakopšanā aktīvi iesaistījās Trapenes pagasta seniori.
Laiks jauks un noskaņojums visiem labs! Visi esam labi pastrādājuši, priecīgi un apmie-
rināti ar padarīto. 

Ieapzīsti savu novadu

Sports

„Nakts volejbols 2014” Apē 
A.Latika, Sporta darba organizatore Apē 

No 4.aprīļa līdz 5.aprīļa agram rītam Apes sporta kompleksā notika „Nakts volejbols
2014”sacensības.

Jau trešo gadu Apē spēlējam volejbolu naktī. Neticami  liels komandu skaits  šogad
izteica vēlēšanos spēlēt volejbolu tieši šādā neierastā veidā, nakts melnumā, šogad jau
16 komandas, laukumā (2vīr.,2 siev.). Īsts maratons - īsts sporta festivāls, kurā aktīvu
dalību ņēma dažāda vecuma sportot gribētāji, dodot  iespēju  klātienē pavērot kā startē
profesionāļi, kuri atrādīja savas prasmes, un spēles azartu demonstrēja mūsu jaunajiem
spēlētājiem. Šī pasākuma lielākais pārsteigums, skolēnu milzīgā vēlēšanās iesaistīties
spēļu tiesāšanā. Tā bija uzdrīkstēšanās, nepadoties arī tajos momentos, kad pieredzes
bagātāki spēlētāji izsaka pārmetumus, bet pie stingras nostājas paliekot tiek ar visu galā. 

Nevienu spēli, nevienu setu šajā spēļu maratonā nezaudēja komanda ”Jauktais koris
- Ape” (Kristiāna Oto, Elza Elksnīte, Roberts Kaktiņš, Emīls Elksnītis). Komanda atstāja
patīkamu iespaidu, augstāku līmeni kopējā skatījumā, samērā viegli pieveicot savas
apakšgrupas komandas, izvirzoties pārliecinoši finālā, kur spēlē par 1.-2.vietu uzvarēja
komandu no Apes ”Bitītes” (Laura Jaunzeme, Undīne Ābolkalne, Mārtiņš Apsītis, Andris
Apsītis). Spēle par 3.-4.vietas likteni starp komandu ”AMII””( Alūksne) (Dzintra An-
grejeva, Natālija Viktorova, Aleksejs Solovjovs ) un komandu ”Zebra”(Ape/Alūksne)
likteni izšķīra katrs punkts, spēle punkts punktā. Tomēr stiprāki nervi komandai  ”Zebras”
(Madara Vorfolomejeva, Līva Lārmane, Andrejs Baumanis, Vladimirs Šarlinskis).

Izsaku lielu paldies sportistiem un  komandu tiesnešiem, par operatīvu darbu  un
atsaucību. Gundai Purakalnei par spēļu protokolēšanu, kā arī  Andrim Apsītim un
Marekam Lilientālam par personīgo atbalstu organizatoriskajos jautājumos.

Nobeigumā varam teikt - Uzvarējām visi, izturīgākie!

„Vaidavas Kauss” jau 18.maijā   
Mairis Levans, „Motoklubs Ape”

2014. gada 18. maijā Apes mototrasē jau 41. reizi
notiks “Vaidavas Kausa” izcīņa motokrosā, kas ir
vecākās un tradīcijām bagātākās Latvijas Motos-
porta Federācijas 2014. gada pasākumu kalendārā
paredzētās sacensības un iekļautas UEM (Eiropas
Motosporta Asociācija) šī gada sacensību kalendārā. 

Turpināsies arī iepriekšējos gados iedibinātā tradīcija – sacensības kalnu velosipēdiem. 
25. maijā Apes mototrasē tiks dots starts arī vienām no šobrīd populārākajām un

masveidīgākajām velosacensībām Latvijā – kalnu divriteņu maratonam „Vaidavas
Kauss” (Vivus.lv MTB maratona 2.posms). Kā neatņemama šī pasākuma sastāvdaļa arī
šoreiz būs velobrauciens bērniem, kurās ikviens no viņiem jutīsies kā uzvarētājs.

Paredzams, ka abās minētajās sacensībās kopā piedalīsies ap 800 dalībnieku un tās
vērot ieradīsies aptuveni 2 līdz 3 tūkstoši skatītāji.

Pasākuma organizētājs ir Latvijas Motosporta Federācijas biedrs „Biedrība Motoklubs
Ape”,  valdes priekšsēdētājs Mairis Levans.

Iedzīvotāju ievērībai, būs satiksmes ierobežojumi mototrases teritorijā pasākumu
sagatavošanas procesā, savukārt satiksme cauri mototrases teritorijai tiks slēgta:

18. maijā no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00.
25. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.
Šajā laikā izmantojams būs nolīdzināts un apzīmēts apvedceļš.   
Vēl informācijai - no maija vidus  izstāde par motokrosu ”Vaidavas kauss” būs

apskatāma Alūksnes muzejā.
Uz tikšanos 18.maijā un 25.maijā Apē!
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Alūksnes un Apes novadu skolu sacensības 
volejbolā Apē
Aija Latika, Sacensību galvenais tiesnesis 

Šis bija atskaites punkts volejbolistiem pirms mācību gada beigām, fizisko aktivitāšu
veicināšanā skolās.

4.aprīlī  Apes sporta kompleksa zālē  sacentās vidusskolu „A” grupas jaunieši. Šajā
grupā pieteicās tikai trīs komandas - no Gaujienas vidusskolas, Alūksnes novada vidus-
skolas un Liepnas vidusskolas, bet tas nemazināja spēļu azartu. Šoreiz veiksmīgāka diena
izvērtās Gaujienas vidusskolas komandai - uzvara ar 3:2 pret otrās vietas ieguvējiem
Alūksnes novada vidusskolas komandu.

Savukārt 10.aprīlī  sacensības  turpinājās  pārējām vecuma grupām. Šeit  apenieši ne-
piekāpjas citu novadu komandām. Pirmās sacensības uzsāka „A” grupas jaunietes. Trīs
komandu konkurencē D. Ozoliņa Apes vidusskola ieguva pirmo vietu, bet otrā vieta
Alūksnes novada vidusskolai un trešā Gaujienas vidusskolas komandai.

„B” grupā meitenēm piedalījās komandas – no D.Ozoliņa Apes vidusskolas, Ziemeru
pamatskolas, Jaunlaicenes pamatskolas, Trapenes pamatskolas.  Izspēlējot komandām
katrai ar katru, D.Ozoliņa Apes vidusskolas I komanda nedeva nekādas cerības konku-
rentēm. Nospēlēja ļoti labi, uzvarot visu spēļu setus. 2.vieta Ziemeru pamatskolai, 3.vieta
Jaunlaicenes pamatskolas, 4.vieta D. Ozoliņa Apes vidusskolas II komandai, bet 5.vieta
Trapenes pamatskolai.

Šajā pat dienā noskaidrojām arī uzvarētājus „B” grupas zēniem. Sacensībās piedalījās
8 komandas. Priekšsacīkstēs spēlējām divās apakšgrupās, kur katrai komandai spēles
bija svarīgas, dažam pat izšķirošā nokļūšanai līdz finālam.. Pirmajā apakšgrupā Pededzes
pamatskola izcīna 1.vietu, Gaujienas vidusskola 2.vietu, Mālupes pamatskola 3.vietu,
bet Trapenes pamatskola 4. vietu. Otrajā apakšgrupā 1.vieta Liepnas vidusskolai, D.Ozo-
liņa Apes vidusskolai 2.vieta, Ziemeru pamatskolai 3.vieta, Alūksnes novada vidusskolai
4. vieta. Tālākā cīņa - pusfināls, kur  no katras apakšgrupas iziet divas labākās komandas,
izspēlē ”krustu”. Gaujienas vidusskola ar 2:0 pieveica Liepnas vidusskolas puišus, bet
D.Ozoliņa Apes vidusskola ar 2:1 uzvarēja Pededzes pamatskolu. Fināla spēlē par 3.-
4.vietu Pededzes pamatskola uzvarēja Liepnas vidusskolu 2:0, bet par 1.-2.vietu D.Ozo-
liņa Apes vidusskola spraigā cīņā uzvar Gaujienas vidusskolas komandu ar 2:1. Uzvarē-
tāja komanda - D.Ozoliņa Apes vidusskolas komanda, 2.vieta Gaujienas vidusskolai,
3.vieta Pededzes pamatskolai, 4.vieta Liepnas vidusskolai, 5.vieta Ziemeru pamatskolai,
6.vieta Mālupes pamatskolai, 7.vieta Trapenes pamatskolai, 8.vieta Alūksnes novada vi-
dusskolai.

Godalgoto vietu ieguvēji individuāli saņēma Alūksnes novada pašvaldības izglītības
pārvaldes medaļas, komandas diplomus un uzvarētāja komandas kausus.

Paldies visiem sporta skolotājiem, kuri palīdz iemīlēt volejbolu, spēj sagatavot ko-
mandas un motivēt viņus aizrauties arī ar šo sporta veidu. Cerot, ka volejbols skolu jau-
natnei būs cieņā arī vasaras brīvlaikā.

Liels paldies galvenajai sacensību sekretārei Gundai Purakalnei, sacensību spēļu ties-
nešiem Mārtiņam Meisteram un Aivaram Bebrim.

Meža olimpiādes fināls
Vija Marija Būda, komandas dalībniece un Sikšņu pamatskolas skolotāja

Jau astoto gadu notiek Meža olimpiāde, kuras mērķis ir mācību priekšmetu tēmas sa-
istīt ar zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi.
To organizē AS „Latvijas Valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini mežu” un
Mammadaba meistarklases ietvaros.

Olimpiādē piedalījāmies jau daudzus gadus, taču tālāk par pirmo kārtu parasti netikām,
taču šogad, mūsu centieni vainagojās ar panākumiem. Šī gada tēma – literatūra mežā.
Kaut arī bija janvāris, mācību stunda - literatūra 8.,9. klasei, notika mežiņā pie Gaujas.
Šeit mēs salīdzinājām M. Birzes aprakstā „Kā pele pa graudam” attēloto Gaujas Nacio-
nālo parku ar mūsu skaisto Gaujas krastu „Natura 2000” teritorijā. Konkursam bija jāie-
sūta stundas apraksts, izveidotās darba lapas un fotogrāfijas.

1.kārtā tika iesūtīti 295 darbi. Ar prieku uzzinājām, ka esam tikuši to 60 skolu skaitā,
kuras iekļuvušas pusfinālā un no 17.februāra līdz 17. martam sacentīsies par labāko re-
zultātu interneta spēlē „Mežotājs”.

Tika spēlēts pēc stundām, brīvdienās, brīvlaikā, pat naktīs, jo ļoti gribējās iekļūt to 6
skolu skaitā, kuras piedalīsies finālā. Šis bija ļoti saspringts mēnesis, jo šāda apņemšanās
bija daudzām skolām. Rezultāti mainījās ik pa stundai. No vienas skolas tika vērtēti 10
labākie skolēnu rezultāti, tā bija sacensība arī starp pašiem skolēniem. Brīžiem izvirzī-
jāmies 1. vietā, brīžiem atkritām uz 8. un 9.pozīciju. Šo spēli nevar izspēlēt ātri, tā aizņem
pat vairākas stundas, un labs rezultāts jau nav iespējams uzreiz, jo jāveic 7 gadu meža
apsaimniekošanas cikls. Liels bija prieks, kad sapratām, ka no 60 skolām esam 5. vietā
un tiekam uz finālu, kurš norisināsies Tērvetes dabas parkā. Veiksmīgākie Mežotāji, un
līdz ar to arī finālisti, bija: Jurģis Vilemsons, Emīls Vizulis, Diāna Bogdānova, Simona
Ance Dzenīte, Reina Iesaliņa, Reinis Kazaks, Anrijs Palejs, Larisa Mihailova, Laura
Krista Čulno un Lāsma Raudiņa. Prieks bija arī par to, ka, neskatoties uz sāncensību,
tomēr neliedza viens otram savu padomu un palīdzību. Īpaši neatlaidīgi un izpalīdzīgi
bija Jurģis un Emīls.

Fināls notika 24. aprīlī, bet līdz tam laikam vēl bija jāapgūst daudz zināšanu par mežu,
dabu, koksni, kā arī jāsagatavo 5 min. priekšnesums par tēmu „Literatūra mežā”. Skatī-
jāmies filmiņas, video materiālus, meklējām internetā, lasījām grāmatas, gājām dabā.
Šeit mums palīdzēja visi skolotāji, katrs neliedza padomu tajā jomā, kuru pārzināja.
Tagad pat es, valodas un literatūras skolotāja, meža lietās esmu neparasti gudra, kaut arī,
apgūstot šīs jaunās zināšanas, bez kurioziem neiztika.

Atbildīgā diena pienāca nemanot. „Latvijas Valsts meži” mūs nodrošināja ar trans-
portu, un ar nelielu satraukumu devāmies uz Tērveti. Lai arī atklāšanas ceremonijā uz-
svēra, ka visi jau šeit nonākušie ir uzvarētāji, tomēr gribējās nostartēt pēc iespējas labāk.

Tērvetē skolēniem bija jālaižas Mammasdabas dēkā - īpašās orientēšanās/rogaininga
sacensībās, kurās tika noskaidrots veiklākais un zinošākais puisis un meitene komandā.
Uzdevums nebija viegls. Divu ar pus stundu laikā ar kartes palīdzību visā parka teritorijā
bija jāatrod 28 kontrolpunkti un jāveic 23 uzdevumi; piem., jānosaka koka resnums, aug-
stums, jāatpazīst putni un to būrīši, jāpazīst dzīvnieku pēdas, jānosaka, kurš parauglau-

kums atbilst jaunaudžu atjaunošanas prasībām u.c. Kaut arī katram bija čips, kas garan-
tēja, ka nekur pazust nevar, lielā un svešā parka teritorija dažiem” uzdzina drebuļus”.
Lai arī cīnīties vajadzēja individuāli, tomēr mūsējie turēja bēdu arī viens par otru un cī-
nījās katrs pēc savām spējām. Vieniem apņēmības bija vairāk, citiem mazliet pietrūka
laika, vēl citi, sabijušies no lielā meža, pēc kārtējās maldīšanās, drošs paliek drošs, at-
griezās pirms laika. Īpaši jāatzīmē mūsu mazās Simonas uzņēmība un izturība, jo viņa
cīnījās plecu pie pleca ar lielajiem, un arī rezultāti bija labi. Visvairāk mūsu komandai
punktus izcīnīja Diāna Bogdānova un Emīls Vizulis, kuri kopā ar skolotāju turpināja
cīņu par galveno balvu - dabas ekspedīciju Norvēģijā, tādēļ arī galvenais tiesnesis bija
ieradies no Norvēģijas.

Superfinālā mums, 3 cilvēkiem, 20 min. laikā bija jāsagatavo 3 min. garš priekšne-
sums latviešu un angļu valodā par tēmu, kas notika ar priedi pēc 100 gadiem. Mums
likās, ka sanāca labi. Apkopojot visus rezultātus, izcīnījām 4. vietu, taču mēs ļoti nesas-
kumām, jo izcīnījām lielisku balvu - dāvanu karti skolotājai, abiem superfinālistiem un
vēl vienam skolēnam, kurš ieguldījis visvairāk darba rezultāta sasniegšanā, braucienam
uz Zviedriju ar kruīza kuģi Tallink. Un tā uz Zviedriju dosies Diāna, Emīls un Jurģis un
skolotāja Vija. Skumīgi, ka balva nav visiem finālistiem, bet varbūt, ka tā ir arī pareizi,
jo ne visi finālam gatavojās ar vienādu atdevi, bet bez nopietna darba nav arī rezultāta,
taču tā ir neatņemama pieredze ikviena skolēna dzīvē.

Galveno balvu ieguva Annenieku pamatskola. Viņi ir vietējie, un plašais parks viņus
nebaidīja. Apsveicam!

Vērojam putnus un iepazīstam Lubānas novadu
Z. Ažubele, Sikšņu pamatskolas skolotāja

Izmantojot AS “Latvijas Valsts meži” piedāvāto iespēju Mammadaba vēstniecībām,
mūsu skola 8. aprīlī devās iepazīt Lubānas mitrāju un tajā mītošos putnus.

Latvijas lielākais ezers mūs sagaidīja diezgan drūms un pelēcīgs, pat pretējos krastus
saskatīt bija grūti.

Ar aizrautīgo ornitologu palīdzību apguvām prasmes lietot binokļus un teleskopus,
ieraugot agrāk neredzētus putnus un milzīgus zosu barus. Uzzinājām, kāpēc un kā putni
tiek gredzenoti. 

Apskatījām Aiviekstes izteku un Lubānas pilsētu. Tālāk mācību ekskursija turpi-
nājās Oskara Kalpaka mājās „Liepsalas”. Šī brīža izjūtas katram bija citādas, bet tās
bija pārdomas par drosmi uzņemties atbildību, par to, kas tad ir mūsu tēvzeme un kā
to godāt. Šī muzeja vadītāja prata piesaistīt visu bērnu uzmanību un aizraut ar savu
stāstījumu.

Diena bija patiesi piepildīta ar pozitīvām emocijām un iegūtām zināšanām. Prieks bija
par brašajiem pirmskolas grupas bērniem, kuri ar lielu aizrautību izturēja visu garo dienu.

Lai bērniem veselība laba, dodamies 
pie zobu higiēnista
Jogita Kazaka, Sikšņu pamatskolas skolotāja

Marta mēnesī Sikšņu pamatskolas skolēniem un
pirmsskolas grupas mazuļiem bija iespēja apmeklēt
zobārstniecības kabinetu Gaujienā, kur zobu higiēnists
veica mutes dobuma higiēnu. Vecāki saņēma informā-
ciju par bērnu mutes veselības stāvokli.

Braucieni pie zobu higiēnista izvērtās par piedzīvo-
jumu vairāku stundu garumā. Tas pārbaudīja ne tikai
zobu stāvokli mutē, bet arī bērnu pacietību, jo rindā
bija jāgaida ilgi.

Vecāku un skolas vārdā paldies zobārstniecības kabi-
netam „Līze K” Gaujienā!
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Goda apbalvojuma ”Augsim Latvijai!” pasākums
Una Reķe, Augšgaujas mazpulka vadītāja

2014.gada 9.aprīlī Zemkopības ministrijā notika Goda apbalvojuma ”Augsim Latvi-
jai!” nominēto 17 jauniešu aizstāvēšanas pasākums. Tajā piedalījās arī Augšgaujas maz-
pulka dalībniece Larisa Mihailova, kura mazpulkā darbojas jau 5 gadus.

Lūk, viņas izjūtas pasākumā un pirms tā: “Bija ļoti liels uztraukums, braucot uz Rīgu,
jo es nesapratu, kā tur viss notiks. Kad cilvēki sāka ar mani runāt, man uzreiz pārgāja
uztraukums. Man bija liels prieks aizstāvēt savu paveikto darbu, savu mazpulku un skolu.
No citiem mazpulkiem bija arī mazpulcēni, kurus es jau esmu redzējusi un satikusi. Viss
pasākums notika Zemkopības ministrijas ēkā, un šajā ēkā es prezentēju savu paveikto
Augšgaujas mazpulkā. Pēc prezentācijām mēs varējām uzbraukt 23. stāvā un apskatīt
Zemkopības ministra kabinetu. Man ļoti patika viss, tie cilvēki, kuri bija un vispār viss
pasākums.”

Uz apbalvojumu var pretendēt mazpulcēni, kuri beidz pamatskolu vai vidusskolu un,
mazpulkā bijuši vismaz piecus gadus, un izstrādājuši un realizējuši vismaz piecus dažā-
dus projektus, saņemot par tiem sertifikātus. Pasākuma laikā mazpulcēniem bija iespēja
tikties ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu, kā arī kopīgi nofotografēties.

II Latvijas senioru vokālo ansambļu konkurss 
Laima Poševa, Gaujienas tautas nama vadītāja, kultūras darba organizatore novadā

26.aprīlī Valkas pilsētas kultūras namā notika II Latvijas senioru vokālo ansam-
bļu konkurss, kurā piedalījās 41 sieviešu, jaukto un vīru senioru ansambļi, to vidū
arī Apes novada senioru ansambļi – Apes senioru ansamblis „Dziesmas mūžs”, Vi-
rešu senioru ansamblis „Melodija” un Gaujienas senioru ansamblis „Lainva”.

Apes tautas nama senioru ansamblis „Dziesmas mūžs”, vadītāja Sandra Oto, koncert -
meistere Aiva Zaķe, ieguva II pakāpi ar 36 punktiem, Virešu saieta nama senioru ansam-
blis „Melodija”, vadītāja Irēna Auziņa, ieguva II pakāpi ar 35 punktiem un Gaujienas

tautas nama senioru ansamblis „Lainva”, vadītāja Indra Sadovņikova, ieguva III pakāpi
ar 33,17 punktiem.

Katram kolektīvam bija jāizpilda trīs dziesmas. Kolektīvu izpildījumu vērtējā trīs žū-
rijas locekļi: Uģis Prauliņš - žūrijas priekšsēdētājs, komponists, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas un Rīgas Doma kora skolas docētājs, Mārīte Puriņa - mūzikas pe-
dagoģe, Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekš-
sēdētāja, Lielvārdes mūzikas skolas direktore, Ferijs Millers - diriģents, Latvijas Radio
kora mākslinieks, Rīgas Doma kora skolas pedagogs, pasākumu vadīja Edgars Raginskis. 

Konkursa mērķis ir sekmēt senioru aktīvu un radošu līdzdalību Latvijas kultūras pro-
cesā, noteikt labākos senioru vokālos ansambļus - konkursa uzvarētājus.

Man ir liels prieks un gandarījums par mūsu kolektīviem, lai nepazūd šī dziesmas mī-
lestība, izturība un veselība. Paldies Jums.  

Lielā 
Talka 
Apes 

novadā



Apes novada JAUNIEŠU forums
Gribi būt pirmsākuma veidotājs? Tev ir idejas,

kā pilnveidot JAUNIEŠU dzīvi Apes novadā?  Tev
ir ko teikt par JAUNIEŠU lietām novadā?

Kalendārā iezīmējam 15. maiju, kad Apes vidusskolas telpās notiks pirmais Apes
novada JAUNIEŠU forums.

Kopīgi veidosim Apes novada Jauniešu forumu, kas būtu kā idejas pirmsākumi
Apes novada jaunatnes politikas izstrādei un Apes novada jauniešu domes izveidei.

Foruma mērķis - pulcēt vienkopus gan jauniešus, gan pieaugušos, kuriem rūp jau-
niešu izaugsme un kuri ir iesaistīti darbā ar jauniešiem, lai aktualizētu jauniešu prob-
lēmas un vienotos par sadarbību un rīcības virzieniem problēmu risināšanā.

Šāds forums, kurā tik dažādas sabiedrības grupas – jaunieši, amatpersonas, vecāki,
skolotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un citi interesenti – satiekas,
lai pārrunātu aktuālo un ieskicētu idejas nākotnei, Apes novadā līdz šim nav noticis.
Tādēļ mēs ceram uz JŪSU atsaucību! 

Metīsim pie malas savu kūtrumu, nelielu īdēšanu un ar savām idejām un ierosinā-
jumiem padarīsim Apes novadu labāku!

Sekojam līdz informācijai! 
*Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspo-

guļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu. 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā salidojums 31.maijā
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

2014. gada 9. oktobrī atzīmēs 75
gadu jubileju. 

Visi absolventi, bijušie skolnie-
ki, bijušie darbinieki tiek mīļi ai-
cināti uz skolas jubilejas pasāku-
mu un salidojumu 2014. gada 31.
maijā.

Dalībnieki skolā reģistrēties
varēs sākot no plkst.13:00.

No plkst. 13:00 – atvērta muzeja
telpa, darbosies izstādes, atvērtas
klases. Būs iespējams iegādāties
piemiņas suvenīrus, atbalstīt skolas
aktivitātes.

Plkst.17.00 svētku sarīkojums estrādē, lietus gadījumā skolas aktu zālē. Pēc sarī-
kojuma pie skolas kopējs foto, klašu fotografēšanās vēstures lappusēm.

Plkst.21:00 – svētku torte salidojuma dalībniekiem un balle skolas aktu zālē. Ballē
spēlēs grupa ”Blēži”.

Dalības maksa – 5,00 eiro.
Mēs ļoti priecāsimies, ja savos foto un kino arhīvos atradīsiet iepriekšējo gadu sa-

lidojumu fotogrāfijas vai video materiālus, kurus mēs varētu parādīt arī citiem. Fo-
togrāfijas vai video materiālus sūtiet uz e-pastu janis@locs.lv. Ja video fragments ir
par lielu sūtīšanai, tad lūdzu sazināties pa šo e-pastu.

Mudiniet savus klasesbiedrus, skolasbiedrus uz pasākumu, lai tas izdotos jautrs un
atmiņām bagāts!

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas kolektīvs  Muzeju naktī Apē svinēs dzintara kāzas
17. maijā Apē notiks Muzeju nakts pasākums “Dzintara kāzas Elīnas Zālītes

un Linarda Laicena zemē”.
Muzeju nakts pasākumi sāksies E. Zālītes memoriālajā mājā no pulksten 19.00.

ar uzvedumu “Romāna ”Agrā rūsa” turpinājums pēc 15 gadiem - Dzintara kāzas”.
Pēc uzveduma klātesošie kopā ar kāzu viesiem tiks mudināti doties Dzintara kāzu

ceļojumā pa Api, ietverot ar rakstnieces dzīvi un radošo darbību saistītās vietas.
Vakara noslēgums plānots topošā Apes muzeja ēkas pagalmā, Pasta ielā 9, kur būs

kāzu turpinājums ar Linardu Laicenu un Jaunrozes ragu mūzikas kapelu, svinot Apes
pūtēju orķestra 145 gadu jubileju.  

Muzeju nakts aktivitātes organizē Apes muzeja entuziasti un Apes bibliotēka sa-
darbībā ar Vidzemes augstskolas studentiem.  

Ape novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Robežu iela 6-2”, Ape, Apes nov., LV-4337, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 31,9 kv.m., būves un zemes domājamās daļas. Izsolāmās
mantas nosacītā cena ir EUR 1500,00, nodrošinājums ir EUR 150,00. Izsole notiks
2014.gada 12.maijā plkst. 10.00 Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē.  Pirmpirkuma
tiesību nav. Nekustamo īpašumu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu, vai slēdzot
nomaksas pirkuma līgumu. 

Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/izsoles/

Apes novada dome mutiskā izsolē pārdod kustamo īpašumu - lietkoksni 159,4m3.
Lietkoksnes nosacītā cena EUR 7039,41 (bez PVN). Nodrošinājums 10% apmērā no
nosacītās cenas EUR 703,94. Izsole notiks 2014.gada 9.maijā Apes novada domes ēkā,
Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov., LV4337, sēžu zālē 1.stāvā, plkst.10.00. Izsolē var pie-
dalīties personas, kuras līdz 2014.gada 9.maija plkst.9.30 iesniegušas pieteikumu un
iemaksājušas nodrošinājumu. 

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju var iepazīties 
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasvaldiba/izsoles/.  

Laba iespēja jauniešu nodarbinātībai vasarā
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu

vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatpras-
mes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no
2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. 

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % ap-
mērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam
maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs.
Informācija interneta vietnē:
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16011_darbs-skolenu-vasaras-brivlaika-
%E2%80%93-nva-aicina-darba-devejus-pieteikt-darba-vietas-skoleniem

Apes novada notikumi Maijā/2014
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

03.05.  Apes kausa izc a minifutbol  Ape 
03.05. 10:30 Apes novada Upju festiv ls „Vaidava 2014” Ape, Jaunroze 

06.05. 14:00 Latvijas nacion lo partiz u piemi as br dis Vidaga 

10.05. 18:00 Gaujienas kamerkoris ar draugiem aicina uz pavasara ieska as 
koncertu „Ar ceri u smaržu” 

Gaujienas 
vidusskolas z l  

10.05. 18:00 Starptautiskais koru sadzied šan s koncerts  
Igaunija – Latvija 

Apes  
vidusskolas z le 

11.05. 9:00 – 
13:00 Pavasara gadatirgus Ape, Avotu iela 

11.05. 11:00 M tes dienai velt ts koncerts 
 „M mi a k  saul te” Gaujienas t/n 

15.05. 16:00 Tikšan s ar EP kandid ti Zani V ci u Apes t/n 
16.05. 16:00 Senioru pas kums „M s tikko no jaun bas” Virešu s/n  
16.05. 19:00 imenes dienai velt ts koncerts Trapenes k/n 
16.05. 19:00 Ilzenes amatierte tra sniegum  E.Z l tes kom dija 3 c lienos 

„Maldu Mildas sap ojums”, ieeja 1.00 EUR Gaujienas t/n 

16.05. 22:00 Balle Trapenes k/n 
17.05. 08.00 Pavasara st du andele Gaujien  

17.05. 19:00 M ru amatierte tra uzvedums  
„Dari ko dar dams....!’’ 

J.V tola muzej  
„Anni as” 
Gaujien  

17.05.  19:00 Muzeju nakts Ape 
17.05. 22:00 Motokrosa balle kop  ar grupu „Opus Pro”  Ape t/n 
 18.05. 11:30  Motokross „Vaidavas kauss” Ape 

18.05.   Apes novada balvu izc a tenis  Ape 

20.05.  Orient šan s seri la "Horizonts" posms 
Gaujiena, pie 

Melder ša ezera 

25.05.   Velomaratons „Vaidavas kauss” MTB Latvijas kalnu 
divrite u posms Ape 

30.05. 17:00 Apes novada B rnu sv tki Trapene estr d  
31.05. 17:00 D. Ozoli a Apes vidusskolas salidojums Apes vidusskola 

 
31.05. 22:00 Gaujienas „Eg ukalna” estr des sezonas atkl šanas 

Za umballe, sp l  grupa no C s m „Tomi š’’ ieeja 3.50 EUR 

Gaujienas 
 „Eg u kalna” 

estr d  
Iesp jamas izmai as, skatiet l dzu m jas lap  www.apesnovads.lv  

   

Nr.4/2014 apr lis 

Radošā vasaras nometne Gaujienā VĪTOLĒNI
2014.gada 18.-26.jūlijs

Aicinām piedalīties nometnē bērnus un jauniešus no 10 līdz 18 gadiem
AR PRIEKŠZINĀŠANĀM INSTRUMENTU SPĒLĒ VAI DZIEDĀŠANĀ.
Nometnē izveidotais koris un simfoniskais orķestris nedēļas laikā sagatavo programmu
J.Vītola Mūzikas dienu koncertiem, kā arī saturīgi un radoši pavada brīvo laiku.
Nometnes dalības maksa 140 Euro, (Apes novada bērniem dalības maksa – 42 Euro)
Pieteikšanās mājaslapā www.vitoleni.wordpress.com aizpildot anketu no 1.maija līdz
27.jūnijam. Informācija: Ilze Dāve 26492989  
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