
1

1.augusts – pašvaldības darbi-
nieku sporta spēles Vidagā, Vire-
šu pagastā.

2.augusts – Apes novada sko-
lēni  Mikitamae (Igaunijā) pieda-
lās tirgū un tirgo savas projekta
Heritage Business ietvaros sara-
žotās preces.

5.augusts - priekšsēdētāja
A.Harju Rīgā piedalās Latvijas
Pašvaldību savienības valdes
sēdē.

6.augusts - Apes pilsēta svētku
darba grupas sanāksme.

7.augusts – Varskas pašvaldī-
bas vizīte Apes novada domē,
sociālā dienestā un pilsētas ap-
skate.

9.augusts – Apes novada
domes vadība kopā ar vidējās pa-
audzes deju kopu “Metenis”,
Apes novada skolu skolēniem un
pedagogiem pārstāv un prezentē
Apes novadu Pečoru (Krievija)
pilsētas svētkos. 

12.augusts  - priekšsēdētāja
A.Harju Rīgā piedalās Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionā-
lās attīstības un sadarbības komi-
tejas sēdē.

13.augusts - Apes pilsēta svēt-
ku darba grupas sanāksme.

14.augusts – Apes novada
domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde.

16.augusts – Teritorijas attīstī-
bas nodaļas vadītāja vietniece
L.Ābolkalne projekta Heritage
Business darba grupas sanāksmē
Obinitsa (Igaunijā). 

19.augusts – Apes novada
domes ārkārtas sēde;

- Apes novada domes Sociālo
jautājumu komitejas sēde.

- Apes novada Vēlēšanu ko-
misijas sēde.

20.augusts – Apes pilsēta svēt-
ku darba grupas sanāksme.

- Vidzemes pašvaldības, NVO
sektora pārstāvji viesojas pie uz-
ņēmējiem Naura Tetera un Valda
Zasa, kā arī Vidagas un Sikšņu
pamatskolā, lai iepazītu Vidze-
mes pieredzes ES struktūrfondu
projektu realizāciju.

21.augusts - Apes novada
domes Finanšu un tautsaimniecī-
bas komitejas sēde.

28.augusts - Apes novada
domes sēde.

ĪSZIŅAS
Laiks tek caur pirkstiem, un daudzi cilvēki, kuri šajos kolhoza laikos bija darba darītāji, jau aizgājuši uz Dieva dārziem. Ar katru

mirkli mēs pazaudējam kādu liecību, kādu vēsti, kas aiziet līdzi šiem cilvēkiem. Tieši tāpēc šis gads no vieniem līdz otriem pilsētas
svētkiem tika veltīts kolhozu atcerei. 

Un tomēr paliks sajūta, ka ļoti daudz ir nepateikts, bet ceru, ka to gadu elpa uzvirmos katra tā cilvēka atmiņās, kurš tam laikam
atdevis savus spēkus, jaunības un brieduma gadus, kurš šo zemi ir kopis un mīlējis. Tieši šajos kolhozu laukos, uzceltajās ēkās un
galvenais cilvēkos paliks tas citiem netveramais mirklis. Un atziņa, ka visu nav iespējams izstāstīt!

Cieņā par Jūsu veikumu,
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju

KOLHOZI  APĒ
NO VEIDOŠANĀS LĪDZ LIKVIDĀCIJAI

Visā Latvijā drīz pēc Otrā pasaules kara padomju varas apstākļos,
“piespiedu brīvprātīgā” kārtā tika izveidoti kolhozi. Tās bija kopsaim-
niecības, kuras sākotnēji dēvēja par lauksaimniecības arteļiem. Kol-
hozu nosaukums radās no tolaik valdošās krievu valodas (“kolektivnoe
hozjaistvo”). Brīvajai Latvijai raksturīgās zemnieku privātās saimnie-
cības beidza pastāvēt. Lauksaimniecības tehnika un dzīvnieki bez at-
līdzības bija jānodod kolhozam, iztikai drīkstēja paturēt vienu govi,
teli un dažus sīklopus.

Apes apkārtnē pirmais lauksaimniecības artelis “Cīņa” tika no-
dibināts 1948. gada 21. novembrī ar kantori Žubēs - “Smiķos”
(priekšsēdētājs Voldemārs Metuzāls). Nākošā gada pavasarī tika no-
dibinātas vēl piecas nelielas kopsaimniecības:

1949. g. 9. martā- Mičurina vārdā nosauktā (pr. Jānis Dreijers) –
“Noriņās” pie Jašiem,

31. martā -“Padomju Dzimtene” (pr. Ādolfs Lode, vēlāk Vilis
Brīdaks) “Skripjos“

1. aprīlī - “Jaunais Ceļš” (pr. Artūrs Silakalns) –“Ķekšos”,

2. aprīlī - “Atvari” (pr. Eduards Arkliņš) - Grūbē un “Brīvība”
(pr. Aleksis Jansons, vēlāk - Alfons Briedis) - “Jaunvosos”.

1950. gadā tika apvienotas “Brīvība” un “Cīņa” (kuras sastāvā
jau bija iekļauts Mičurina kolhozs), izveidojot O. Oškalna vārdā no-
saukto kolhozu (pr-tāji Andrejs Krauklis, pēc viņa Elmārs Gulbis) ar
kantori «Jaunvosos». “Atvars” un “Jaunais ceļš” savukārt iekļāvās
“Padomju Dzimtenē”, kam kantoris atradās Skripjos (pr-tājs Ivans
Titovs). Saimniecību apvienošana noslēdzās 1974. gadā, kad kol-
hozu “Oškalni” (pr. Jānis Sproģis) pievienoja “Padomju Dzimte-
nei” un apvienotā kolhoza vadību no Jāņa Zaķa un J.Sproģa pārņēma
Ilma Vēvere.

1978. gadā kolhoza vadību uzticēja Jānim Deigelim, kurš kopā ar
speciālistiem to vadīja līdz likvidācijai 1990. gada 16. februārī. Torei-
zējā Alūksnes rajona mērogā galvenajos darba rādītājos mūsu kolhozs
stabili turējās vidējā līmenī. 1989. gadā ar vērienīgu tehnikas parādi
un piemiņas akmens atklāšanu pie kantora “Kalpakos” plaši atzīmēja
kolhoza pastāvēšanas 40 gadu jubileju. Šajā gadā kolhoza kopplatība
bija 8153 ha.

1990. gadā kolhoza vietā nodibināja paju sabiedrību “Ape”, (pr-
tāja Ilze Janka). 1995. gada 15. janvārī šī sabiedrība tika likvidēta un
tās īpašums privatizēts par pajām.

Noderīga informācija:

22.augustā, nākot uz vakara koncertu pie Apes tautas nama, lū-
gums, apmeklētājiem līdzi ņemt segas vai zemos saliekamos krēsliņus. 

23.augustā Amatnieku tirdziņš tiks izvietots vecajā tirgus placī
Skolas ielā 6A.

23.augustā Elektomobilim pietura pie Apes novada domes, Sta-
cijas ielā 2.

23.augustā plkst.9:40 pie Apes tautas nama būs transports,
kurš svētku apmeklētājus nogādās uz svētku atklāšanas vietu -
uz bijušo kolhoza dispečerpunktu “Uskanos”. Pēc atklāšanas
transports nogādās apmeklētājus arī atpakaļ pie Apes tautas
nama, lai varētu vērot transportlīdzekļu parādi.

23.augustā kolhozu tehnikas parādes “Man pieder tik daudz – 2”
maršruts: bijušais kolhoza dispečerpunkts “Uskanos”, Rūpniecības
iela, Skolas iela (gar Apes tautas namu), Stacijas iela, Pasta iela gar
veikalu Unibode, pa Tirgus ielu, Stacijas ielu, Skolas ielu un gala pie-
tura pie Apes tautas nama.

23.augustā plkst.15:00 pie Apes tautas nama skvērā sveiksim
Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu jaundzimušos bērniņus.

23.augustā no plkst.8:00 līdz 18:00 satiksme slēgta posmā no Skolas
ielas (gar Apes tautas namu) līdz Stacijas ielai (Apes novada dome).

22. augustā un 23.augustā automašīnas ieteicams novietot Ga-
nību ielā.

24.augustā Apes pilsētas Kapsētā tiks organizēta satiksme pa
Dārza ielu un atpakaļ ceļā pa Palejām un Meža ielu.

Uz tikšanos svētkos!
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24.jūlija Apes novada domes lēmumu apskats
3  Dome nolēma pieņemt iesniegto Apes novada pašvaldības domes 24.07.2014. sa-

istošo noteikumu Nr.9/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
28.01.2014. saistošajos noteikumos  Nr. 1/2014. „Apes novada pašvaldības  budžets
2014.gadam”” projektu. 

Apstiprināti 
ar  Apes novada  domes

24.07.2014. lēmumu Nr. 152  (prot.Nr.11 , 1.p.)
APES  NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  24.07.2014. 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.9/2014
„PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.01.2014.

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

1. Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļu par EUR
94677 saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Palielināt Apes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumus  par  EUR 94677
saskaņā    ar 1. pielikumu.

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

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

3 Dome nolēma veikt grozījumus ēdināšanas pakalpojumiem pieaugušajiem un
BSAC „Gaujiena” klientiem ar šā gada 15.jūliju.

3 Dome nolēma noteikt degvielas patēriņa normu automašīnai VW Passat: Degvielas
veids E95, Norma uz 100 km/l vasarā - 7,5, ziemā - 8; Limits litri mēnesī – vasarā 240,
ziemā 270; Limits litri gadā – 2910.

3 Dome nolēma nodot lietošanā darba pienākumu veikšanai uz amata pienākumu
pildīšanas laiku, nosakot pilnu materiālo atbildību par lietošanā nodoto transportlīdzekli
un tiesības, un pienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, šādām
amatpersonām un darbiniekiem:

- Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU - vieglo automašīnu VW PA-
SSAT;

- Apes novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jānim LIBERTAM - vieglo auto-
mašīnu TOYOTA CORROLA;

- Apes novada domes Trapenes pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājam Antim
MALTENIEKAM - vieglo automašīnu CHEVROLET LACETTI;

- Apes novada domes  izpilddirektoram Viesturam DANDENAM-  vieglo automašīnu
VW CADDY LIFE.

3 Ņemot vērā Senlietu muzeja „Fazāni” 5 gadu jubileju un ieguldījumu Apes novada
vēstures liecību saglabāšanā un popularizēšanā, dome nolēma apstiprināt  Apes novada
domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU   08.07.2014. rīkojumu Nr. A/3-07/83 „Par  fi-
nansējuma piešķiršanu senlietu muzeja „Fazāni” īpašniekam un vadītājam Zigurdam  Sa-
franovičam” .

3 Saskaņā ar Virešu pagasta 790 gadu jubileju, dome nolēma apstiprināt Apes no-
vada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU 14.07.2014. rīkojumu Nr. A/3-07/85 „Par
finansējuma piešķiršanu Virešu pagasta pārvaldei”.

3 Izskatot Apes tautas nama vadītājas pienākumu izpildītājas Līgas Vabulnieces
17.06.2014. iesniegumu par  papildus finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumiem,
lai nodrošinātu Apes tautas nama deju kolektīva „Metenis” vadītājas Edītes Dauškanes
un Apes tautas nama kora „Ape”  diriģentes Sandras Oto dalību ar kolektīviem Eiropas
tautas kultūras un mākslas festivālā „Eiropiāde 2014”, kas notiks Polijā, Kielcē, no
21.07.2014. līdz 29.07.2014., piešķirt finansējumu  EUR 464.00  apmērā. Finansējumu
piešķirt no Apes novada domes budžeta.  

3 Izskatot SIA „Metrum” 09.07.2014. iesniegumu, dome nolēma apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepulejas”, Apes pagastā, Apes novadā, sadalī-
šanai. 2. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha platībā saglabāt esošo
nosaukumu „Liepulejas” un esošo adresi „Liepulejas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-
4337. 3. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 0,8 ha piešķirt jaunu nosau-

kumu „Katlu māja” un adresi „Katlu māja”, Apes pag.; Apes nov., LV 4337. 4. Projek-
tējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 0,8 ha noteikt nekustamā īpašuma galveno
lietošanas mērķi 0,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, papildmērķi 0,4 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 5. Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar
platību 0,8 ha noteikt nekustamā īpašuma galveno lietošanas mērķi - zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 6. Zemes ierī-
cības projekts realizējams 4 gadu laikā.

3 Pie pašvaldības īpašuma „Mākonīši”, kurā atrodas Virešu saieta nams, Virešu pa-
gastā, ir izbūvēts stāvlaukums, kurā iespējams novietot apmēram 12 automašīnas. Tas ir
pietiekoši ikdienas  darbam, bet nepietiekoši kultūras pasākumu laikā. Tuvumā nav citu
pašvaldībai piedarošu brīvu zemju, uz kurām varētu izbūvēt šādu stāvlaukumu.  Lai no-
drošinātu iedzīvotājiem pieejamību kultūras iestādei, ir iespējams izbūvēt automašīnu
stāvlaukumu pie Virešu saieta nama valsts vietējās nozīmes ceļa V-371 „Vireši – Dūre -
Lejasciems” nodalījuma joslā. Dome nolēma lūgt Valsts akciju sabiedrība „Latvijas
Valsts ceļi”, nodot Apes novada domei bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem 0,0152 ha
(vairāk vai mazāk) zemes valsts vietējās nozīmes ceļa V-371 „Vireši – Dūre - Lejas-
ciems” nodalījuma joslā, zemes vienības kadastra apzīmējums – 3690 002 0206, lai va-
rētu izbūvēt automašīnu stāvvietu pie pašvaldības īpašuma „Mākonīši” (Virešu saieta
nams), zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 002 0157. Pilnvarot domes priekšsē-
dētāju Astrīda HARJU parakstīt līgumu par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas
nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.

3 Dome nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2 fiziskajām personām
par kopējo summu EUR 468,47, atbilstoši sarakstam.

Normatīvo aktu skaidrojums pieejams http://www.apesnovads.lv/apes-novads/pasval-
diba/dome/domes-sedes/

3 Izskatot SIA „Myrtillus” iesniegumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apmežošanu īpašumos „Vītumi 4” un „Žagatas 4” Apes pagastā, dome konstatē, ka ap-
mežošanai paredzētā lauksaimniecības zeme nav meliorēta, atrodas Veclaicenes ainavu
apvidus teritorijā, atbilstoši spēkā esošai teritorijas plānojuma redakcijai pieļaujama šīs
zemes apmežošana. Izvērtējot reālo situāciju, dome nolēma atļaut meža ieaudzēšanu 14,4
ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs nekustamā īpašumā „Vītumi 4” Apes
pagastā, atļaut meža ieaudzēšanu 17,8 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemēs
nekustamā īpašumā „Žagatas 4” Apes pagastā. Pirms meža ieaudzēšanas darbu uzsāk-
šanas saņemt rakstisku saskaņojumu no Dabas aizsardzības pārvaldes par plānotās dar-
bības atbilstību dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Pilna lēmumu redakcija pieejama Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads
sadaļā:  Pašvaldība/Dome/ Domes sēdes

Nākamā Apes novada domes sēde notiks 28.augustā plkst.14:00 Apes novada domē,
Stacijas ielā 2.

Rekonstruētā Dzirnavu iela Apē 
pieņemta ekspluatācijā
Jurijs Ronimoiss, projekta vadītājs

10.jūlijā tika parakstīts akts par būvobjekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pil-
sētā” pieņemšanu ekspluatācijā un atvērta satiksme pa rekonstruēto ielu. Darbi tika pa-
veikti, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta Nr.
3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51.

Kopējās būvniecības izmaksas EUR 940 708,08, no tām attiecināmās izmaksas EUR
682 817,21. Iela rekonstruēta ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finan-
siālu atbalstu, kas sastāda 74,9 % no attiecināmām izmaksām, 3% no attiecināmām iz-
maksām finansēja Latvijas Republika. 22,1% no attiecināmā izmaksām un neattiecinā-
mās izmaksas (būvprojekta sagatavošana, kustības drošības audits, ūdensvada un kana-
lizācijas tīklu pārbūve) finansē pašvaldība ņemot aizdevumu Valsts kasē.

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums M rvien ba Cena, EUR 
5.1. Brokastis 1 personai 0,70 
5.2. Pusdienas 1 personai 1,20 
5.3. Launags 1 personai 0,65 
5.4. Vakari as 1 personai 0,70 

 N.p.k. Konts Adrese pašnieks Par ds 
(EUR) PPP (EUR) NN (EUR) Dz sts (EUR) 

 1. 5268 „Lejaskrampji” 
Trapenes pagasts G.G.  0,00 0,00 153,90 153,90 

 2. 5270 „Vimbas”, Trapenes 
pagasts G.G. 0,00 0,00 83,52 83,52 

 3. 4247 „Repji”, Trapenes 
pagasts B.V. 148,92 0,00 82,13 231,05 

Senioru vēstis

Sirds nepiesnieg ar baltu trauslu sniegu,
Tā tikai dienas satin kamolā,
Un pirmais vārds, ko rītos saki saulei,
Lai cerībām un gaišiem sapņiem vīts.

Sirsnīgi sveicam augusta jubilārus:
Ierastu Gunti un Pērkoni Annu.

Novēlam darba sparu, prieku, veselību un daudz sa-
ules katru dzīves dienu!

Virešu pagasta pensionāru padome

Katru stundu tā kā rozi
Centies smaidiem sudrabot
Liktenis dod veiksmes lozi
Tiem, kas viņam spītēt prot.

Sveicam jūlijā un augustā 
dzimušos un īpaši 85., 75., 70., 

65. gados!
Janka Ilze, Rjumkina Nadežda, Solovjova Aina, 

Dauškans Andrejs;
Timofejevs Viktors, Jansone Anna, Deigelis Jānis,

Jegorovs Anatolijs, Kazaks Juris.
Apes pensionāru padome
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Mēs bijām vieni no izredzētajiem…
Gunda Purakalne, D.Ozoliņa Apes vidusskolas 5.klases audzinātāja

…..kas 16.jūnijā devās ar privāto PREMIA lidmašīnu uz BERLĪNI.
Jautāsiet: „Kāpēc, un par ko?”
Nu Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 5.klase - D.Bormanis, K.T.Briedis, L.Gabranova,

R.Jakovļevs, M.Miezītis, M.Piģulis, R.Repuls, A.Popova, K.Ivanovs, R.Vīksna, A.Zariņa
uzvarēja - ZZ čempionātā 4.-5.klašu grupā. 

Vai tas bija viegli: „Nē…, bija jāiztur trīs kārtas. Jāsagatavo mājas darbs, ko paveicām
PII ”Vāverīte”, iepriecinot jaunāko grupiņu ar savu pirmslieldienu pārsteigumu. Tad
jāiztur pusfināls Madonā, un galu galā, vēl arī fināls Rīgā. Un mēs to paveicām.

Bet vai tas bija to vērts: „Simtkārt jā, jā, jā …… tā atbildēs jums visi.” Tās emocijas,
to gandarījumu, vēl noteikti var redzēt mūsu sejās, kaut arī vasara iet jau uz otru pusi.

Mūsu piedzīvojums sākās agri no rīta, un ilga veselu diennakti. Brauciens uz Rīgas
lidostu, tad ceļš līdz iekāpšanai lidmašīnā. Un vēl tikai mirklītis satraucošās kņudoņas
vēderā līdz pacelsimies spārnos uz Berlīni, lai visu dienu trauktos mums sarūpēto
piedzīvojumu programmā. 

Izkāpjot Berlīnes lidostā un gaidot vēl autobusus, paspējām paspēlēt spēles, sev un
garāmgājējiem par prieku. Mūsu kuplajā pulkā bija arī pazīstamais dziedātājs Miks
Dukurs un Alekss, Zī un Zē, kā arī pārējā zelta zivtiņas komanda un, protams,  9.-
12.klašu komanda no Siguldas, un 6.-8.klašu komanda no Atašienes pamatskolas. Tad
divu autobusu sastāvos, mēs tikām izvadāti pa Berlīnes ievērojamākajām vietām
klausoties gides stāstījumā. 

Kā tas viss notika? Braucot ar autobusu pabijām - Berlīnes TV tornī jeb Berliner
Fernsehturm, 368 metrus augstais tornis ir ceturtā augstākā celtne Eiropā. No TV torņa
paveras labs skats uz Berlīni. Tālāk plānā seko Brandenburgas vārti - viens no Vācijas
simboliem. Šobrīd Brandenburgas vārti tiek uzskatīti par Eiropas miera un vienotības
simbolu. Blakus visā pasaulē pazīstamajiem Brandenburgas vārtiem Buddy lāči ir kļuvuši
par Berlīnes un pasaulei atklātās Vācijai simbolu. Tad sekoja pusdienas restorānā
Brauhaus. Vēl pabijām vietā kur kādreiz slējies slavenais  Berlīnes mūris, kā arī
Potsdamas laukumā, kur vērojama Berlīnes modernā arhitektūra. Tad pa autobusa logu
varējām redzēt Ebreju Memoriālu un Uzvaras kolonnu ar Berlīnes simbolu - eņģeli.
Berlīnes centrālā iela - Unter den Linden (ir visa ieskauta zem liepām),  kā arī braucām

pāri divām upēm Šprē un Hāfele, un vēl.... līdz ceļš mūs atveda uz Berlīnes zooloģisko
dārzu. Turpat divus gadsimtus senais zooloģiskais dārzs ar 1500 dažādu sugu 20 500
dzīvniekiem ir pasaulē lielākais zooloģiskais dārzs. No tā mēs  paguvām apskatīt
Akvāriju. Lai apskatītu visu zooloģisko dārzu mums tāpat ar vienu dienu nepietiktu, bija
ļoti jauki. Un tad nedaudz brīvā laika, ko izmantojām lai nopirktu mājiniekiem suvenīrus.
Atpakaļceļā uz lidostu vēl jauks Mika Dukura koncerts Sofijas muižā zālienā, un tad jau
lidmašīnā ar dažiem pusmiegā, kam sekoja dziļāks miegs  jau skolas autobusā.
Pamostoties tikai izkāpjot. Viss brauciens kā viens liels sapnis.

Gribās pateikt LIELO PALDIES mūsu skolai un īpaši bijušajam skolas direktoram
Jānim Ločam, par sagādāto transportu, braucienos uz Rīgu, kā arī visiem, kas domās un
darbos bija kopā ar mums.

Drīzs sāksies atkal jaunais mācību gads, būs jaunas iespējas, jauni piedzīvojumi.
Noticiet arī Jūs paši sev, un lai veicas kā Jums, tā arī Mums…. 

Indiāņu pēcpusdiena
Klinta Šuvcāne, jauniešu lietu speciāliste Gaujienā

10.jūlijā Gaujienas basketbola laukumā jauniešiem notika Indiāņu pēcpusdiena. Tajā
piedalīties tika aicināti visi interesējošie jaunieši un bērni. 

Pēcpusdienas laikā visi dalībnieki sagatavoja piemērotu indiāņu apģērbu. Tad
dalībnieki sadalījās divās ciltīs un ar izdomātiem cilšu nosaukumiem - Mohikāņu cilts
un Karaļu cilts, piedalījās savstarpējās sacensībās, kurās uzvarēja draudzība. Ciltīm
galvenais uzdevums bija uzcelt pašiem savu mītni – Vigvamu, kā arī sacensību laikā
iegūt savu cilts karogu.

Kopumā Indiāņu pēcpusdienu apmeklēja apmēram 60 cilvēki, no kuriem 43 jaunieši
piedalījās cilšu sacensībās. Mohikāņu ciltī kopā piedalījās 20 dalībnieki un Karaļu ciltī
kopā piedalījās 23 dalībnieki.

Pasākums izdevās ļoti veiksmīgs un interesants. Paldies visiem dalībniekiem un
skatītājiem par piedalīšanos Indiāņu pēcpusdienā.

Izglītība novadā

Mammadaba skolotāju nometne Latgalē
Jogita Kazaka, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja 

Katru gadu Mammadaba sadarbībā ar LVM (Latvijas Valsts meži), Meža un koksnes
produktu pētniecības institūtu un VISC, organizē skolotāju 3 dienu tālākizglītības kursus,
kas notiek Latgalē LVM atpūtas vietā „Ezernieki”.

Šā gada kursu tēma „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību
procesā par mežu”.

Kursos piedalījās 49 skolotāji no dažādām Latvijas skolām.
Pirmajā dienā ieradāmies Kalsnavas arborētumā, kur darbojāmies 3 komandās, katra

komanda izgāja 3 iedvesmas stacijas (Vides izglītība skolā un pasaulē; Meža vides
izglītības daudzveidība un Mācīsimies darot – vai māki uzkāpt kokā?), katra komanda
prezentēja 3 būtiskās lietas, kas būtu jāatceras meža vides izglītības darbā ar skolēniem.
Pēc tam sekoja Kalsnavas arborētuma skata torņa iekarošana, kas ir 25 m augsts,
iepazīšanās ar Kalsnavas moderno čiekurkalti, bet vakara noslēgumā – pirtsslotu gudrības
kopā ar pirtnieku - fizioterapeitu. Vakarā baudījām skaisto Latgales dabu, dzidro Salas
ezera ūdeni.

Otrā diena sākās ar rīta rosmi un peldi ezerā, bet plkst. 600 jau kopīgi ar LVM putnu
ekspertu Uģi Bergmani un Latvijas putnu fondu vērojām un gredzenojām putnus.
Uzzinājām dažādas nianses par putnu gredzenošanu, putnu migrāciju, barošanos un
pārceļošanu. Tiešām bija vērts tik agri celties, lai piedalītos šajā procesā.

Nākošajā dienas daļā sekoja izzinošas lekcijas par mežu. Pēc pusdienām visi laidāmies
Mammadaba Dēka orientēšanās distances iepazīšanā dabā un devāmies mācību
ekskursijā no guļbūves līdz kokaudzētavai.

Vakarpusē devāmies uz Tīrumnieku purva taku un skaistu vietu Lubānas ezera krastā
„Zvejnieki” vienīgajā sauszemes zvejniekciemā, kur baudījām gardu zivju zupu un
kūpinātas karpas.

Trešās dienas rīts – rīta rosme
un pelde ezerā. Iepazīšanās ar
pilsētas skolas pedagogu pieredzi
vides izglītībā, nodarbību vadīšana
un padalīšanās par meža tēmu. Tad
sekoja skolotāju IDEJU TIRGUS
– skolēnu izziņas aktivitātes un
radošuma veicināšana mācību
procesā, ideju prezentācijas, kas
iespējams tiks realizētas Tērvetes
dabas parkā.

Trešā diena tuvojas noslē -
gumam, par 3 dienu intensīvo
darbu saņemam sertifikātus.

Paldies par jauko un interesanto
nometni!

Ciemos Zvārtavas pilī
Jogita Kazaka, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja 

Vasara skolēniem ir atpūtas laiks, bet tomēr nākas arī nedaudz pastrādāt, lai
iepriecinātu citus.

Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni, kuri darbojās teātra pulciņā, tika uzaicināti uz
Zvārtavas pili, lai parādītu uzvedumu „Pazudusī varavīksne”. 

Zvārtavas pilī atpūtās bērni, kas dzīvo ārpus Latvijas robežām. Viņi bija no Īrijas,

Gruzijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm, kur dzīvo ikdienā.
Ierodoties pilī – valdīja kņada, jo bērni gatavojās talantu konkursam. Arī mūsu

satraukums bija manāms, jo pirmo reizi uzstājāmies pilī, kurā valda vēsturiska noskaņa un
aura. Iepazināmies ar pili, izstaigājām daudzās istabas un aplūkojām mākslinieku darbus.

Uzstāšanās noritēja jaukā un nepiespiestā gaisotnē. Bērni ar interesi sekoja līdzi
notikumiem, bet uzveduma beigās skanēja aplausi un mazie mākslinieki tika vairākas
reizes aicināti uz skatuves.

Paldies nometnes organizatoriem par saldumiem un gardo arbūzu, kuru kopīgi apēdām
Gaujas krastā. Paldies bērniem no teātra pulciņa!
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Gaujienas PII “Taurenītis”
Gaujienas pirmsskolas  izglītības iestāde ”Taurenītis” ar 18.augustu atsāka savu

darbību.
Vasara jau rit pēdējās nedēļas un esam sagaidījuši savus pirmos apmeklētājus-

mazos gaujieniešus.
Kopā ar darbiniekiem, esam domājuši kā uzpost telpas un pamainīt grupu vidi, ar

minimāliem līdzekļiem, tādēļ esam krāsojuši, grozījuši mēbeles, pārveidojuši bērnu
grupas telpas no augšas stāva uz lejas stāvu, atsvaidzinājuši grīdas krāsu, virtuvē
nomainījuši siltā ūdens katlu, iegādājušies nepieciešamos traukus virtuves bloka darbībai.
Arī par bērnu brīvajiem brīžiem domājot - pasūtītas pāris jaunas lietas, spēles, bumbas,
u.c. metodiski materiāli Bet par laukumiņu, par to, mazliet vēlāk.....

Iestādes kolektīva vārdā gribu teikt lielu paldies opim - Ritumam, kas neskaitot laiku,
ko varētu atvēlēt savam mājas solim - strādāja, ne reti vēlās vakara stundās, remontējot
virtuves sienu un grīdu, kā arī pieliekot savu roku labojot nojumes jumtu, rekonstruējot
ūdens katlu. Opim Aivaram par atbalstu un ieguldīto laiku un darbu katla rekonstrukcijā
un ieguldītiem materiāliem rekonstruējot ūdens katlu .

Netiktu galā ar ūdenskatla, krāsns un visu to dzels gabalu iznešanu no telpām, jo tie
bija ļoti smagi, ja neizpalīdzētu gaujienieši Valdis S., Māris E., Vasilijs T. Lai Jums
veiksme, spēks un veselība!

Paldies bērnu vecākiem, darbiniekiem, kaimiņiem, kas palīdzējuši mums ikdienā -
Saldāku ģimenei, Ingusam L., Ivo R., Sarmītei B., ikkatram kas ir devis ieguldījumu
domājot par sakoptu vidi, kā arī par normāliem darba apstākļiem

Lielus pateicības vārdus gribu teikt Aigara Pētersona brigādes jauniešiem -
Artūram un Ivo, par atbildības sajūtu ar kādu puiši padara viņiem uzticētos darbus, kaut
vai tā ir tikai apkārtnes uzkopšana. Lai Jums nepazūd pašreizējais darba spars un veicas
turpmāk, paldies!

Gribu uzteikt mūsu auklīti Iru, kura visu vasaru uzturēja perfektu kārtību iestādē un
turēja uzpostu laukumiņu, dārzu, kā arī nepieciešamības gadījumā, prata risināt
saimnieciskos jautājumus. Nerēķinoties ar savu brīvo laiku, iestādes sētnieks Klāvs
vienmēr bija uz strīpas, ja kādi negaidīti darbiņi vai nepieciešama palīdzība smagākus
darbus veicot. Paldies vārdi arī bezdarbnieku programmas strādniecei Natālijai, kas
vasaras mēnešos veica nepieciešamus darbus. Lai Jums izturība un veselība ikdienas
ceļus ejot!

No sirds saku paldies visiem iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu sagatavojot
telpas bērnu uzņemšanai! Ļoti gribu ticēt, kad pratīsim novērtēt viens otra ieguldīto
darbu, saudzēsim to un kas ir pats galvenais - būsim paši saprotoši viens pret otru,
pārdomāsim katrs savu ieguldījumu, savus pienākumus, kas mums uzticēti un, ko esam
apņēmušies - pildīsim ar visu savu būtību, pratīsim personīgās lietas nodalīt no darba
laika un aizejot mājās, samīļosim mājiniekus, parunāsimies un pateiksim paldies par
katru nodzīvoto dienu, kas mums dota, ar mīlestību ķersimies pie lietām, kas mums
svētas. Ja ne, tad dēļ kā mēs dzīvojam, ja neprotam izvērtēt savas kļūdas un laboties kopā
ar to otru. Darīsim mums uzticēto darbu visi kopā, neskaitot stundas, minūtes un katra
kļūdas, būsim pateicīgi un toleranti pret katru dzīves situāciju!

Patiesā mīlestībā un cieņā! 
Mācību gada sākuma pasākums, kopā ar bērnu vecākiem:” Nāc, kopā ar mums

spēlēties!” 1.septembrī plkst.11.00, iestādes laukumiņā.

BMX jaunumi Apē
Apes BMX entuziastiem šī vasara ir pagājusi darbīgi. Cītīgi turpinām strādāt pie sapņa

realizācijas, jo trases teritorija šogad mērķtiecīgi tiek pilnveidota un labiekārtota, lai
sporta censoņiem sniegtu konkurētspējīgu vietu izaugsmei. 

Apes Jauniešu kluba vadītāja Liene Ābolkalne stāsta, ka rosība pie BMX trases un
tās teritorijas notiek, pateicoties Borisa un Ināras Teterovu fonda finansiālam atbalstam.
Aktivitātes tiek realizētas 3 virzienos – trenera piesaistei, trases labiekārtošanai un
papildus brīvdabas trenažieru uzstādīšanai. 

Pagājušā gada rudenī vietējie sporta entuziasti apņēmības un darba spara pilni darbojās
zem saukļa “pastāvēs, kas mainīsies”. Sandra Januša vadībā un sadarbībā ar vietējiem
uzņēmējiem, tika veikti vērienīgi BMX trases pārmaiņas darbi, tā kļuva lielāka un
varenāka. „Tika pārvei dotas esošās virāžas, veidojot tās lielākas un nopietnākas, gan neaiz -
mirstot, ka trase, toties domāta bērniem un jauniešiem iesācējiem, kuri baidās uzsākt
treniņus lielajās BMX trasēs”, tā jauniešu kluba pārstāvji. 

„Trase projekta ietvaros šogad tika paplašināta un pagarināta. BMX censoņiem būs
jāpievar 4 taisnes un 3 virāžas, kā arī 8 tramplīni un 4 viļņi. Trases pirmās divas taisnes
un noslēguma taisne ir 6 m plata, trešā taisne ir 4 m plata. Uzlabojumus piedzī vojis arī
starta kalns,” tā Sandris Janušs, aicinot interesentus sekot infor mā cijai un, ja laiks un
apstākļi būs labvēlīgi, tad jau 24.augustā rīkosim 4. BMX treniņsacensības. Jauniešu kluba
pārstāvji izsaka lielu paldies Žakam Jaunbrālim no Saldus BMX kluba, kurš ieguldījis
savas idejas un darbu Apes BMX trases attīstībā. 

„Vērojot pagājušā gada sacensības, kopīgi izlēmām, ka meklēsim iespēju piesaistīt
treneri, lai vismaz iesākumā viņš veiktu pārrunas ar bērniem, pastāstītu par savu pieredzi,
palīdzētu izprast un sajust pareizo saikni ar BMX sportu. Esam jau uzrunājuši Žaku
tikties ar mūsu jauniešiem. Atklāti sakot, neesam pārliecināti, ka šī brīža aktīvajiem
braucējiem piesaistītais treneris sniegs īsto saikni ar BMX sportu un mēs neesam
pārliecināti, ka viņi patiesi iedegsies izkopt savu talantu arī nākotnē, bet mēs viņiem
būsim devuši iespēju ielūkoties BMX sporta būtībā, kā arī līdztekus aicināsim arī mazos
bērnus piedalīties tikšanās reizēs un veidot pareizu taktiku jau no pirmajiem soļiem BMX

sportā. Ja tai lietai būs atbalsts no jauniešu puses, tad domāsim par to, kur un kā gūt
finansējumu trenera piesaistei arī nākotnē” stāsta jauniešu kluba vadītāja.

Gribas pieminēt visu BMX trases attīstības stāstu, jo trases teritorija tiek
labiekārtota lēnām, atbilstoši finansējuma iespējām, proti, BMX trases stāsts sākās
2011.gadā un gribas ticēt, ka jaunie sporta entuziasti novērtē trases attīstību.
„2011.gadā Apes novada dome sadarbībā ar Apes Jauniešu klubu «Sliedes» ar
LEADER programmas atbalstu uzsāka darbu pie BMX trasītes labiekārtošanas. Tika
izveidotas jaunas un nostiprinātas esošās BMX trases virāžas, uzbērti kalniņi,
izveidots starta nobrauciens. Jāatzīmē, ka notika arī pirmās BMX sacensības, kurās
piedalījās 22 dalībnieki,” tā Liene Ābolkalne.

Nākamajā gadā jauniešu klubs, pateicoties Hipotēku bankas projektu konkursam
„MĒS PAŠI”, ieguva nelielu finansējumu trases virsmas stiprināšanai. Pateicoties
LEADER programmas un Izglītības un zinātnes ministrijas projektu finansējumam,
trases teritorijā tika uzstādīti četri brīvdabas trenažieri, nojume, smilšu kaste, āra spēļu
komplekts un iegādāts BMX aizsargaprīkojums. BMX sacensību tradīcija tika turpināta
un pilsētas svētku ietvaros 2012.gadā notika otrās BMX sacensības, kurās piedalījās jau
28 dalībnieki. 

Pērn „Meža dienu 2013” finansējuma ietvaros kopā ar Apes daiļdārznieci BMX trases
teritorijā izveidojām garšīgu augļu un ogu krūmu pudurīti, lai līdztekus aktīvajām nodarbībām,
sniegtu iespēju jaunajai
paaudzei iemest mutē veselīgu
un garšīgu dabas velti! Notika
trešās BMX sacensības, kurās
piedalījās 34 dalībnieki. 

Šogad ar “Valsts atbalsts
meža nozares attīstībai 2014.
gadā”, zem nojumes uzstādījām
koka galdu ar soliem. 

Paldies visiem, kas palīdz,
iesaistās un atbalsta teritorijas
labiekārtošanu

Taps atkritumu instalācijas
Daiga Bojāre, AJK „Sliedes”

Apes jauniešu kluba „Sliedes” jaunieši šajā vasarā
pievērsušies mēslošanas tēmai un tīrākas vides radīšanai pilsētā, aktīvi darbojas gan
apzinot pilsētas nelegālo atkritumu vietas, gan vācot atkritumus. Ar saukli „Kāda ir tava

pēda? Lūdzu, savāc aiz
sevis!” esam izveidojuši
košas un efektīgas
planšetes no atkritumiem,
lai aicinātu cilvēkus
padomāt par aiz sevis
atstātajiem atkritumiem
mūsu pilsētā un tās
apkārtnē. 

Planšetes esam izvietojuši vietās,
kur, mūsuprāt, pulcējas visvairāk
cilvēku un visbiežāk ir problēmas ar
tīru vidi. Tomēr pie tā mēs
neapstāsimies. Aktīvi darbojamies
veidojot dažādas instalācijas no
savāktajiem atkritumiem. Ideju ir ļoti
daudz un drīzumā uz pilsētas svētkiem

ceram tās prezentēt arī plašākai sabiedrībai instalāciju veidā! Mūsu
mērķis ir pievērst apkārtējās sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu,
uzmanību atkritumu apsaimniekošanai, tādējādi ilgtermiņā veicinot
vides apziņas veidošanos un mudinot cilvēkus rīkoties videi
draudzīgi. Mums gribas ticēt, ka mūsu veiktās aktivitātes sniegs,
kaut nelielu, bet tomēr ieguldījumu tīrākas vides veidošanā mūsu
pilsētā! 

Visas aktivitātes notiek pateicoties Alūksnes un Apes novada
fonda atbalstam projekta „ Informatīvo planšetu un vides
instalāciju izveide, sakopšanas talkas un izstādes organizēšana
videi draudzīgas domāšanas veicināšanai Apes pilsētā ”
ietvaros.

i l
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AJK “Sliedes” kopā ar Sociālo dienestu 
īsteno projektu
Maija Kārkliņa, Apes novada Sociālā dienesta vadītāja

Apes Jauniešu klubs „Sliedes”,  sadarbībā ar Apes novada Sociālo dienestu, Apē
īsteno sociālā atbalsta projektu bērnu, jauniešu, viņu ģimeņu atbalstam, piesaistot
finansējumu no akciju sabiedrības  “Latvijas Valsts meži“.

Projekts ir vērsts uz cilvēkiem (pamatā  jauniešiem), kuri nonākuši dažādās dzīves
situācijās un ir nepieciešams morāls, praktisks atbalsts. Risināmā pamatproblēma ir –
bezdarbs un otra problēma, kas atklājās jau projekta laikā, ka sociālekonomiskās krīzes
laikā ir daudz jauniešu, kuri apguvuši arodu, bet nevar strādāt savā profesijā, veic zemāk
klasificētus darbus. Lai veiksmīgāk varētu iekļauties darba tirgū, nepazaudētu ticību sev,
saviem spēkiem, labi spētu orientēties likumdošanā, veiksmīgi varētu sabalansēt pieticīgo
ģimenes budžetu tā, lai atliktu gan svētku svinēšanai ģimenē, gan  savu mīļo apsveikšanai
dažādos nozīmīgos dzīves brīžos neizlietojot lieku naudiņu, grupās ir paredzētas  un tiek
realizētas nodarbības gan teorētiskās, gan arī praktiskās.  

Projekta ietvaros plānotas 64 aktivitātes, īstenotas jau 28 aktivitātes aptverot visa
novada teritoriju (četrus pagastus). Aktivitātēs iesaistījušies un tiešu palīdzību saņem 47
personas. Netiešie labuma ieguvēji ir ģimenes locekļi - 141 persona. Ieguvēja ir arī vietējā
kopiena, jo mazinās sociālā spriedze un cilvēki, iegūstot atbalstu, paši vēlas palīdzēt
apkārtējai sabiedrībai, izmantojot iegūtās zināšanas un jaunās iemaņas. Grupu biedri
piedalījās Ģimenes dienas pasākuma organizēšanā Apē (pasākumā 79 personas) un
sagatavoja 67 dāvanas, 15 maisiņus ar  dažādām tējām SAC „Trapene” pasākumam
“Draugu dienas”, kur iepriecinātas tika 67 personas (klienti). 

Laika periodā no aprīļa līdz augustam grupas ir mācījušās par saskarsmi,
komunikāciju, kā risināt dažadas konfliktsituācijas, kā izvairīties no tām. Zināšanas
smēlās par ģimeni, par stresa mazināšanu tajā. Diskutējām par budžeta plānošanu ģimenē
un laika sadalījumu. Priekšā vēl ir izskatāmās tēmas par dzīvi vietējā kopienā, par mūsu
katra līdzdalības iespējām pašvaldības aktivitātēs. Jāpārrunā vēl par katra iespējām
konkurēt darba tirgū, par pieprasītākām un prestižākām profesijām sabiedrībā, CV un
motivācijas vēstules veidošanu.

Grupu dalībniekiem ļoti patīk praktiskās nodarbības, kas aizrauj ar savu vienkāršumu
un praktiskumu. Lieldienu noskaņās gatavojām krāsotajām olām grozus no bērzu zariem.
Krāšni uzziedēja brošas no auduma un kreppapīra. Acis priecēja pašizšūtas kartiņas-
apsveikumi. Arī no salvetēm uzbūrām ziedu. Iemācījāmies ar minimāliem resursiem
izgatavot dāvaniņu dažādām dzīves situācijām. Apguvām modes un stila teorijas un nākošā
nodarbībā atrādīsim iegūto zināšanu pielietojumu dzīvē. Priekšā vēl mums ir veselīgas
pārtikas gatavošana no pieejamiem produktiem. Galda klāšanas iemaņas dažādiem latviešu
godiem. Kā arī Adventes vainagu darināšana. Un pats galvenais- mācīties visu izdarīto
prezentēt. Parādīt citiem, ka nav dzīvē nekas nesasniedzams un galvenais vajag tikai rakt,
tad jau arī kaut kas sanāk. Ja neko nedarīsi, tad jau arī neko neizraksi. 

Materiālus nodarbībām pārsvarā iegādā par projekta līdzekļiem. Nodarbību, ko nevar
vadīt sociālā dienesta darbinieki vai brīvprātīgie, algo par projekta līdzekļiem.

Šādas kopā nākšanas novada ļaudīm ir nepieciešamas. Grupu ietvaros ir iespēja
satikties cilvēkiem ar līdzīgām problēmām, dalīties vienam ar otru personiskajā pieredzē,
atveseļoties vienam caur otru un gūt profesionālu izskaidrojumu dažādām dzīves
situācijām, kā arī iesaistīties Jauniešu kluba „Sliedes” citās darbībās. Ir iespēja pilnveidot
un apgūt jaunas dzīves prasmes, piedaloties praktiskajās apmācībās. Caur veiktajiem
pasākumiem, pilnveidojot prasmes, mazināt šķēršļus iespējām iekļauties darba tirgū. 

Kopumā atbalsta pasākumi dod iespēju mērķa grupām: apzināties, ka ir cilvēki,
kas viens otru saprot un pieņem tādu, kāds katrs ir; izprast savas grūtības, savas stiprās
un vājās puses, sajust drošības izjūtu; atjaunot ticību sev, atziņu, ka cilvēks nav vientuļš
savās problēmās; saņemt savstarpēju atbalstu un palīdzību; dzirdēt citu viedokļus par
problēmu; novērtēt, saprast to, ko reāli var darīt un saņemt jaunu informāciju.

Šodien, kad realizējamais projekts ir pusē un esmu iepazinusies ar visu grupu
dalībniekiem un uzklausījusi viņu viedokļus, saprotu, ka šādi atbalsta veidi ir
nepieciešami. Paldies jauniešu klubam “Sliedes”, ka viņi ir saskatījuši līdzcilvēku sāpi
un mācējuši to mazināt.

Visiem kopā, kas strādā pie šī projekta un piedalās tajā, kā arī atbalstītājiem, vēlos
teikt, ka: “Skataties uz priekšu ar cerību, atpakaļ - ar pateicību, augšup - ar ticību, bet
sev apkārt - ar mīlestību … “ un tad jau mums visiem kopā izdosies viss iecerētais.

Lai skaista vasaras nogale, un saules stari silda sirdi!

Jaunie uzņēmēji gūst tirgošanās pieredzi 
Liene Ābolkalne, projekta koordinatore

Projekta Nr.ELRII-291 „Kultūras
mantojuma un dabas resursu
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā
pierobežas reģionos” („Heritage

Business”) ietvaros Apes novada skolu skolēniem bija iespēja skolā iegūtās
uzņēmējdarbības prasmes likt lietā tirgošanās lustēs Krievijā un Igaunijā. Augusta
sākumā jaunie uzņēmēji iepazina, apskatīja un piedalījās tirgos, ko organizēja Krievijas
un Igaunijas sadarbības partneri. 

“Manuprāt, tā ir nozīmīga pieredze jauniešiem. Igaunijā pārsteidza un izbrīnīja vietējo
iedzīvotāju milzīgais patriotisms. Patriotiskie tērpi, vietējā prece. Mums ir par ko
padomāt un to mēs latvieši varam tikai mācīties. Igaunijā bērniem bija valodas barjeras,
jo tur komunikācija notika igauņu valodā, ko viņi nesaprot un tikai retais pircējs runāja
angļu vai krievu valodā. Tomēr Krievijas pieredzi novērtēju kā ļoti vērtīgu, gan valodas
ziņā, gan pieredzes ziņā, gan ekskursijas ziņā. Par mums ļoti rūpējās, tika nodrošināts
viss nepieciešamais. Bērnus, protams, pārsteidza Krievija kā valsts un nozīmīgs
pasākums bija arī klostera apmeklējums. Patiesi jauki, ka Apes novada vadība tagad zina
par mūsu skolas jauniešu uzņēmību, uzdrīkstēšanos un vēlmi apgūt kaut ko jaunu un
sevi pierādīt,” stāsta skolotāja Laura Pope.  

“Piedaloties Igaunijas un Krievijas tirdziņos ieguvu pieredzi, kā komunicēt ar citu
tautu klientiem, kas iegādājās preci. Iespēja redzēt citu jauniešu veidotās preces un idejas
un, protams, lieliska iespēja aplūkot kaimiņvalstis,” tā jaunā uzņēmēja Rūta Ķelpe. 

Savukārt jauniete Marta Liepiņa uzver: “Igaunijas tirgus mani iespaidoja ar to, kā bija
ģērbušies visi pārdevēji - savos tautu tērpos. Tā bija ļoti laba ideja arī mums. Igaunijā
pārsvarā mums tika pārdota jaunā prece - mufini. Krievijas tirdziņš man patika labāk jau
ar to, ka mēs pārdevām vairāk preces. Mūsu ejošākā prece bija ziepes. Tirgū mēs nebijām
vienīgie, kas pārdeva ziepes, tādu bija daudz. Katrs izcēlās ar savu produkciju. Mēs arī
ņēmām idejas tieši ziepju formiņām. Braucieni bija ļoti interesanti un, noteikti tā ir
pieredze, kas tiks ņemta turpmākajam darbam.” Foto: Jaunie uzņēmēji Pečoru gadatirgū

Septembrī mēs gaidīsim viesos skolēnus no Krievijas un Igaunijas, kuriem rādīsim,

kā mēs dzīvojam un mācāmies, ar ko nodarbojamies un ko darām brīvajā laikā. Savukārt
rudens gadatirgū Apē jaunie uzņēmēji no Latvijas, Igaunijas, Krievijas veidos savu stendu
un jau tagad aicinu pieiet pie viņiem, izpētīt saražoto produkciju, patirgoties un arī nopirkt
jauniešu saražoto produkciju. 

Nobeigumā gribu aicināt skolēnu vecākus un skolēnus iesaistīties uzņēmējdarbības
programmas apguvē, jo jums tiek radīta iespēja iziet cauri uzņēmējdarbības videi, lai
saprastu vai tas jums ir pa spēkam vai nav, un vai jūs variet būt nākamie darba devēji.
Šajā programmā galvenokārt liels uzsvars tiek likts uz inovāciju un savas produkcijas
ražotspēju, bet, ja jaunietim nav šādu spēju, tad, protams, viņš var apgūt pirkt un pārdot
spējas. Projekts finansēs šīs programmas ieviešanu skolās līdz jaunā mācību gada pirmā
semestra beigām un tiešām aicinu to izmantot, jo no tā, cik programma būs pieprasīta
no skolēnu puses, būs noteicošais faktors šo mācību programmu ieviest visam mācību
gadam un turpināt arī citos gados. Galu galā tā ir iespēja nopelnīt savu pirmo naudu un
plānot kā viņu tērēt – pārtikā, apģērbā vai toties sava biznesa attīstībā.

Kristīgā nometne 2014. Apē

Kad vasaras brīvdienas jau iet uz beigām, ar patīkamām atmiņām varam atcerēies va-
sarā piedzīvoto, jo no 15. jūlija līdz 17. jūlijam Lielanšu  pļavā notika  Apes ev. lut. drau-
dzes Svētdienas skolas Kristīgā nometne 2014., ar moto - „Es esmu vīna koks, jūs tie
zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs nenieka nespējat
darīt. ( Jāņa ev. 15:5). 

Šajā nometnē kopā tika aicināti 60 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām - no
Apes, Gaujienas, Alūksnes, Smiltenes, Rūjienas, Rīgas, kā arī no dažām valstīm - no Īri-
jas, Somijas, Vācijas. Nometnes dienas bija piepildītas ar aktivitātēm - Bībeles stundas,
radošās nodarbības, sporta nodarbības, nakts trasīte, ceļojums uz Viļaku un Žīguriem,
vakara izrādes, dziedāšana pie ugunskura, maizes cepšana uz ugunskura, peldēšanās, un,
pāri visam, Dieva lielā Žēlastība un Mīlestība, jo bez Viņa mēs nenieka nespētu izdarīt
un piedzīvot. Šīs trīs dienas mums visiem bija vajadzīgas, lai mēs vairāk iepazītu Dievu,
mācētu Viņam pateikties, slavēt, lūgt, ieraudzīt, saklausīt, ko Dievs mums grib rādīt un
teikt, jo Viņš saka „ES Esmu  ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien
caur mani (Jāņa ev. 14: 6). 

Vislielākā pateicība visiem cilvēkiem, kuri kalpoja nometnē, lai mēs visi justos brī-
nišķīgi. Lai Dievs svētī - Laumu, Marutu, Lailu, Jolantu, Ilonu, Gundaru, Austru, Zitu,
Normundu, Aldu, Aivu, Lauru, Baibu, Ilzi, Evelīnu, Ditu, Gitu, Gundu, Lāsmu, Daigu.
Lai visiem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm piepildās vārdi no Jāņa ev. 15: 7

„Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums no-
tiks.”  Pateicībā – skolotāja Līvija 



6

Jauno mācību gadu sagaidot
Gunta Ļuļe, Izglītības darba speciāliste

“Ak, vasara, vasara jaukā…” – tā vien gribas dziedāt šajās augusta dienās, kad karstās vasaras
svelme nedaudz rimusi, lai ļautu apjaust drīzā rudens tuvumu. Acis arvien biežāk kavējas tajā
pusē, kur ceļš uz skolu… Un rokas neviļus pārcilā jauno, tīro burtnīcu kaudzīti. Drīz 1.septembris.
Atkalredzēšanās un jaunas tikšanās, vecie draugi un jauni skolasbiedri…

Šogad ceļu uz savu skolu mēros 406 Apes novada bērni un jaunieši (dati uz 18. augustu), no
tiem 44 pirmklasnieki, 9.klases pārbaudījumiem gatavosies 50 puiši un meitenes, 10.klasē turpinās
mācības 9 skolēni, bet par turpmāko izglītošanos un ceļu dzīvē sapņos 12 vidusskolas beidzēji. 

Apes novada dome uzsākot jauno mācību gadu vēl - lai interesanta katra stunda, aizraujoša
katra diena, jaunām zināšanām un pozitīvām pārmaiņām bagāts šis mācību gads! 

19. jūlijā Virešu pagasts svinēja 
790 gadu dzimšanas dienu
Jeļena Dmitrenko, Virešu Saieta nama vadītāja p. i. 

Izraksts no Virešu vēstures - ”Vireši kā apdzīvota vieta pirmo reizi rakstos ir minēti
1224. gada jūlijā Tālavas zemes dalīšanas līgumā. Tālavas sadali pa ietekmes sfērām
veica Rīgas arhibīskaps Alberts un zobenbrāļi. Šī dokumenta oriģināls glabājās Zviedrijas
arhīvā.

Šajā laikā tiek iekarots arī Staldu pilskalns, kas arī vēsta par šeit apdzīvotu vietu se-
natnē. Pilskalnu pirmo reizi apsekoja un uzmērīja 1930. gadā pieminekļu pārvaldes dar-
binieks Gusārs, tajā gadā vēl skaidri varēja samanīt divus uzbērumus un aizsarggrāvjus,
kas gadu gaitā stipri nolīdzināti zemi arot un ecējot.

Ap 1910. gadu Vireši ir tikai dažu mūra ēku grupa, kur atradās krogs, zirgu pasts ar
ratiem, kamanām, zirgiem un staļļiem, istabas ceļotājiem un veikaliem, bija arī pagas-
tmāja, kas celta 1869.gadā. Tā kā šajā laikā ietilpa Gaujienas pagastā, tad šis bija Gau-
jienas pagasta nams. 

Latvijas brīvvalsts gados Vireši strauji attīstās. Bijušajā krogus ēkā vienā galā 1924.
gadā ierīko pienotavu, otrā galā 1926.gadā. 21. augustā atklāj tautas namu. Ēkai pa vidu
ir veikals tējnīca. Šajos gados tiek uzceltas vairākas privātmājas un Vireši izveidojas
tādi, kā mēs tos redzam šodien. „Jaunozolu” mājā tiek ierīkots doktorāts, kurā strādā
dakteris Levins. „Stūrīšu” mājā ir tirgotava, tur atradās arī aptieka, pasts un benzīntanks,
kurā var nopirkt Shell šķidro degvielu un Dunlop riepas. Tā kā Virešos ir labi  attīstīta
lauksaimniecība, tad uz dzīvi šeit pārceļas vetārsts Ludvigs Valdovskis, kas visu savu
mūžu šeit arī nostrādā. 

Saucamajos Ulmaņlaikos Virešos uzceļ Valsts sēklas sabērtuvi, kuras atklāšanā pie-

dalījās arī pats Ulmanis.” (S.Apškrūma)
Diena sākās ar svētku atklāšanu pie Virešu pagasta pārvaldes ar svētku uzrunām un

apsveikumiem.
„Mūsu pagastam tek cauri Gauja tā it kā sadala un tajā pat laikā vieno pagasta divas

daļas Virešus un Vidagu. Pagasts nevar pastāvēt bez cilvēkiem, bez cilvēkiem, kuri ceļ
to saulītē un iznes tā vārdu ārpus pagasta robežām”.

Uz svētku atklāšanu bija ieradusies Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju,
Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča, Trapenes pagasta pārvaldes va-
dītāja Irisa Popoviča. Savās atmiņās un novēlējumos dalījās Ārija Ceļmillere un Inese
Dragone. Pagasta simbolu - Gaujas akmeni ar Kornēlijas Apškrūmas dzeju skrējiena da-
lībniekiem nodeva pati dzejniece. Skrējiena dalībnieki pagasta simbolu nogādāja līdz
Vidagai, kur notika pārējās pagasta svētku aktivitātes – piepūšamās atrakcijas un radošas
darbnīcas bērniem, sporta spēles gan lieliem, gan maziem, brīvā laika skolā varēja ap-
skatīt vietējo iedzīvotāju hobiju izstādes (maizes etiķetes, pastmarkas, seno laiku monē-
tas, sērkociņus, Sindijas Gavares medaļas), svētku dalībniekiem bija iespēja noskatīties
filmas par Virešu vēsturi un kolhoza laiku. Vakarpusē Vidagas estrādē norisinājās kon-
certs, kurā piedalījās Vidagas Sikšņu pamatskolas teātris, līnijdeju kolektīvi, Vidagas
Sikšņu pamatskolas pirmsskolas deju grupa, Virešu pagasta tautas deju kolektīvs „Virši”,
līnijdeju grupa „Sweet berry”, vieskoncertu svētku dalībniekiem sniedza Sandra Siliņa

un Andris Roga no Palsmanes. Noslēgumā notika zaļumballe ar grupu „ROLISE”.
Es no savas puses vēlos teikt paldies ikvienam, kas  iesaistījās  Virešu pagasta 790

gadu svinību aktivitātēs, paldies visiem koncerta dalībniekiem un paldies skrējiena da-
lībniekiem. Milzīgs paldies Virešu pagasta pārvaldei un tās vadītājam Mārim Ceļmille-
ram, paldies Virešu pagasta vēstures liecību glabātājai Sandrai Apškrūmai, paldies Virešu
pagasta tūrisma un sporta organizatoram Armandam Būdam, paldies Vidagas Sikšņu pa-
matskolas kolektīvam un skolēniem, kuri iesaistījās un palīdzēja.

Virešu pagasts savu dzimšanas dienu svinēja pirmo reizi, bet, manuprāt, mēs visi kopā
esam ielikuši labu un stipru pamatu, lai šie svētki mums būtu katru gadu – lielāki vai
mazāki, bet tādi, kuri vieno visus pagasta ļaudis!

Kultūra novadā

Klāt kapusvētku laiks....

Steidzīgs pīlādžogu sārtums liek nojaust rudens tuvošanos un aicina atrast laiku pa-
viesoties Gaujienas kapsētā, pieminot savus mīļos, kas devušies Mūžības ceļā. 

Vienlaikus tas ir mirklis pārdomām par mūsu ikdienas dzīvi - tās gaišajiem un tum-
šajiem brīžiem, par Latvijā un pasaulē notiekošo. Nereti domājam un jautājam, kāpēc
notiek tā vai citādi, kāpēc Dievs kaut ko pieļauj. Taču bieži aizmirstam, ka svarīgākais
priekšnosacījums sakārtotai dzīvei, iekšējam mieram, veiksmei kādos nodomos un sa-
skanīgām attiecībām ar līdzcilvēkiem  ir tas, kādu vietu savā dzīvē mēs ierādām ticībai
un paļāvībai uz Dievu, vai paļaujamies uz Dievu savā ikdienā, savos nodomos un plā-
nos, pirms tos īstenojam. 

Pateiksimies, lūgsim Dievam padomu, slavēsim Dievu un atcerēsimies, ka mūsu
domas, vārdus un darbus patiesi redz tikai Dievs un ir visai mazsvarīgi, kā mūs vērtē
un ko par mums domā apkārtējie. Svarīgas ir attiecības ar Dievu. Atrodiet mirkli laika
attiecībām ar Dievu ik dienu, palieciet savā ticībā un paļāvībā uz Dievu. 

Aizlūgsim par mūsu draudzes mācītāja Ziedoņa Kārļa Varta veselību un atlabšanu!
Paldies Ivaram Kalniņam, Mārim Einbergam, Gaujienas pagasta pārvaldei, Aivim

Lūsim, kapu kopējām un visiem, kas rūpējas par kapu sakopšanu un uzturēšanu.
Dieva svētību vēlot - draudzes padomes vārdā -  Ilze Celenberga

Kapusvētku laikā sekosim līdzi draudzes un mācītāju, kā arī pārējo ticīgo lūgšanām
un arī paši iesaistīsimies lūgšanās, jo no tā ir atkarīga mūsu dvēseles pestīšana. Mēs
nezinām ne stundu ne dienu, kad Jēzus mūs pasauks pie sevis, tādēļ ir jābūt vienmēr
nomodā. „Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. Bet to sapro-
tiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu
ielauzties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru
jūs nedomājat.” (Mt 24, 42-44).

Novēlu visiem tvert saulainās vasaras mirkļus un nekad neaizmirst savus piederīgos
tuviniekus lūgšanā, rūpēties par piederīgo kapu kopiņām, uzturēt tās kārtībā un kapu-
svētkos satikties ne tikai ar saviem radiem, draugiem un paziņām, bet arī ar Dievu,
aizlūdzot par sev tuviem un dārgiem cilvēkiem.  Lai gan esmu slimībā, domās esmu
kopā ar Jums lūgšanās un saku paldies Dievam par Jūsu klātbūtni un ieguldījumu mūsu
Gaujienas draudzes ikdienā. Lai Dieva svētība un miers ar Jums! Gaujienas draudzes
mācītājs  Z.K.Varts       

Ministru prezidente piedalīsies Dāvja Ozoliņas
Apes vidusskolas Zinību dienā

Pirmdien, 1.septembrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma
piedalīsies Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Zinību dienu pasākumā
pulksten 10:00, Dāvja Ozoliņas Apes vidusskolā, saulainos laika ap-
stākļos Apes brīvdabas estrādē.

Dienas ietvaros Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Apes novada
domes vadību apmeklēs Industriālo parku “Druvas” teritorijā, Apes pagastā, kur
aplūkos jauno uzņēmēju darba vidi. Savukārt Apes tautas namā Ministru prezi-
dente tiksies ar Apes novada uzņēmējiem, kā arī ar vietējiem un reģionālajiem
laikrakstiem.
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V Apes novada pašvaldības darbinieku sporta spēles
Jeļena Dmitrenko, Virešu Saieta nama vadītāja p. i. 

2014. gada 1. augustā notika Apes novada pašvaldības darbinieku sporta spēles, šogad
tās rīkoja Virešu pagasta pārvalde.

Sporta dienas sauklis, jeb devīze bija - „Katra diena kurā neesi smējies ir izniekota
diena”.

Sporta dienu atklāja un svētku karogu pacēla Apes novada domes priekšsēdētāja As-
trīda Harju.

Sporta spēlēs piedalījās piecas komandas – Vidagas Sikšņu pamatskolas komanda,
Trapenes pagasta komanda, Gaujienas pagasta komanda, Gaujienas internātpamatskolas
komanda un Apes pašvaldības komanda.

Komandām bija mājasdarbs – sagatavot komandas prezentāciju, ņemot vērā sporta
dienas saukli. Komandas bija labi sagatavojušās un izklaidēja pārējos dalībniekus. Pre-

zentācijās parādījās atskaņas no konkursa Jaunais vilnis, kopīga cienāšanās ar Gaujienas
garšīgo kūku un citas interesantas izdarības.

Komandas startēja šādās disciplīnās: „Lidojošie sūkļi”, „Ķerra”, „Riepas velšana”,
„Priekšmeta pārvietošana”, „Futbols”, „Cietais rieksts”, „Ķīnietis”, „Ziloņu florbols”,
„Olu mešana”, „Lielā stafete”.

Kopvērtējumā I vietu ieguva Apes pašvaldības komanda, II vietu ieguva Trapenes pa-
gasta komanda, III vietu ieguva Gaujienas pagasta komanda.

Specbalvu par komandas prezentāciju ieguva Trapenes pagasta komanda.
Mums kopīgi bija interesanta un piepildīta diena, kurā pārbaudījām, kādi mēs esam

ārpus savas darbavietas, kādi mēs esam sadarbojoties viens ar otru. Man prieks, ka da-
lībnieki bija tik izturīgi un atraktīvi.

Noslēgumā Apes novada sporta spēļu karogs tika nodots Trapenes pagastam, kur no-
tiks nākošās Apes novada pašvaldības darbinieku sporta spēles. Uz tikšanos nākamajā
gadā Trapenē!

„Dziesmotā vasara”
Ina Java, kolektīvu vadītāja

Ja pastāv pieņēmums, ka dziesma silda dvēseles un sirdis, kā tas patiešām ir, tad jauniz-
veidotajam Trapenes senioru ansamblim „Atmoda” šī vasara ir bijusi ļoti karsta. Gan saules
speltē, gan dziesmu skaņās pavadītas daudzas dienas mēģinājumos un pasākumos.

Īsumā no paša sākuma. Kolektīvs izveidojās maija sākumā. Idejas autore – Antonija
Mamedova, Trapenes pensionāru padomes vadītāja. Viņa gan bija iecerējusi, lai Trapenē
būtu senioru ansamblis, kas varētu ar dziesmu kuplināt pensionāru pasākumus pašu pa-
gastā un novadā, arī repertuāru piemeklējot visiem zināmu un līdzi dziedamu. Tomēr jau
pirmajā mēģinājumā gan es, gan pašas dziedātājas bijām pārsteigtas par skanīgajām bal-
sīm. Man nebija nekādu tiesību šīs balsis neattīstīt un nevest tautiņās. Un, lai gan ir iz-
skanējušas replikas, ka mums viss notiekot par strauju, tomēr atļaušos iebilst, ka katram
kolektīvam ir savs darbības stils un mērķis. Daži darbojas varbūt desmit gadus, koncer-
tējot vien pašu mājās pāris reižu sezonā, bet citi ar šādu pastāvēšanu nav mierā un izvēlas
citus ceļus, kur pielietot savu dziedāt (vai kādu citu) prasmi. Izvēle ir katra paša ziņā,
piemēram, mēģināt reizi vai trīs reizes nedēļā, „sēdēt” uz viena repertuāra vai apgūt aiz-
vien kaut ko jaunu. Kas der vienam, tas neder citam. 

Pirmo koncertu sniedzām 18.jūnijā SAC „Trapene” iemītniekiem, kuru telpās ar va-
dītājas Dinas laipnu atļauju mēs līdz šim mēģinājām. Paldies viņai par sadarbību, bet
tagad mūsu kolektīvi ar jaunu sparu darbojas citās telpās. Nākošā uzstāšanās senioru an-
samblim un meiteņu trio bija 27.jūnijā Starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās pa-
sākumā „Dziesma vasarai” Balvu pagastā. Pēc dažām nedēļām abi kolektīvi – „Atmoda”
un „EneparT”  - saņēma ielūgumu, kuru pieņēmām, no Lubānas, lai 12.jūlijā piedalītos
festivālā „Aiviekstes svētki 2014”. Uzstāšanās notika brīvdabas estrādē pie mikrofoniem,
kas senioru ansambļa dalībniecēm bija dvēselisks pārbaudījums, ar kuru viņas teicami
tika galā, un šim pasākumam pavisam drīz, 25.jūlijā, sekoja piedalīšanās festivālā – kon-
kursā Bērzpilī, kurā visi mūsējie saņēma diplomus un balvas – gan senioru ansamblis
„Atmoda” un meiteņu trio „EneparT”, gan solisti – Sandra Vītola, Liene Putniņa, Madara
Šteinberga, Dzintars Peipāns ar pavadošo grupu (Sandra, Anna, Rasma), bet augstāko
vērtējumu no žūrijas, kurā bija Mūzikas Akadēmijas pārstāvji, saņēma A.Java, iegūstot
1.vietu un mākslinieces E.Madernieces speciālbalvu. 

Pavisam nesen, 11.augustā, ar savām iespējām un par saviem līdzekļiem abi kolektīvi
iedziedāja dziesmas Latvijas Radio 2. „Baltijas Ceļa 25.gadadienas atcerei”. Iesniegtās
dziesmas ir reģistrētas SIA „AKKA/LAA” un ir arī saņemts apstiprinājums no Daigas
Mazvērsītes, ka mūsu dziesmas ir pieņemtas atskaņošanai un vērtēšanai. Mēs nelecam
augstāk par… un neceram uz kaut kādām vietām un žūrijas atzinību, ņemot vērā, kādi
profesionāļi un pazīstami vārdi figurē konkursantu sarakstā. Mūsu mērķis ir piezemētāks
– vienkārši palaist savas dziesmas un balsis lidojumā (ēterā), bet mans personīgais mērķis
bija darbs studijā. Tā ir Ļoti Laba Skola. Neatsverama. Viena diena studijā ir līdzvērtīga
vismaz pāris mēnešu mēģinājumiem. 

Vēl šovasar – 16.augustā abi kolektīvi uzstāsies Rīgas Svētkos. Manuprāt, tā dziedā-
tājām ir liela atbildība. Mūsu skaņu režisors uzskatīja, ka mēs to varam. Pie tam, tās
nebūs 2-3 dziesmas. Mums atvēlētais laiks ir 60 minūtes. Kad šī avīze nonāks pie lasī-
tājiem, šis pasākums jau būs aiz muguras, bet šodien, kad viss vēl priekšā, varu teikt, ka
rit piestādināta un rūpju pilna nedēļa ar mēģinājumiem un uztraukumiem.

Neskatoties uz to, ka augusta beigās vēl esam aicinātas dziedāt Latgales pusē, ar uz-
stāšanos Rīgas svētkos, iespējams, noslēgsim vasaras sezonu, tomēr nevis lai atpūstos,
bet gan lai sāktu gatavoties rudens pasākumiem. Un, vai mēs Trapenes vārdu nesam tālāk
labā vai sliktā nozīmē, par to atļausim spriest tiem, kuri mūsu kolektīvus ir dzirdējuši un

vērtējuši. Un, lai kurmji rok, lai suņi rej – karavāna dodas tālāk, un mēs no sirds priecā-
jamies, ja ar savām dziesmām un darbošanos „Atmoda” ir spējusi atmodināt daudzu
vienmuļo dzīves ritējumu. 

Un vēl mēs vēlamies pateikties. Paldies visiem, visiem. Tiem, kuri mūs atbalstīja vi-
sādos veidos – gan finansiāli, gan morāli. „Atmodas” dalībnieces ir ļoti darbīgas un pie-
dalās daudzu jautājumu un problēmu risināšanā. Lubānā visu organizēja un kolektīva
pacilāto garu uzturēja Sandra. Paldies viņai! Liels, liels paldies Maijai un Ervīnam Mi-
ķeļiem par daudz ko, bet jo īpaši par sintezatora adapteru! Tagad mums „-1” fonogram-
mas vairs nav problēma, kā arī pavadījums „dzīvajā”. Un visām dalībniecēm – Maijai
Miķelei, Broņislavai Dzelzkalējai, Sandrai Vītolai, Silvai Gailītei, Annai Vācietei, Ras-
mai Medonovai, Inārai Stikutei, Ļubai Vizuliņai – PALDIES! Arī Antonijai par ideju iz-
veidot šādu kolektīvu un par visu to, ko viņa ansambļa pastāvēšanas un darbošanās labā
veic šobrīd! Paldies Tev, Antonij, par Tavām aktivitātēm un atbalstu!

Paldies šoferīšiem, kuri mūs laipni vizināja – Laimonim (Balvi), Guntim Bauskim
(Lubāna), Dzintaram Peipānam (Balvi, Lubāna), Ērikam Cielaviņam (Bērzpils). 

Paldies Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai Harju un grāmatvedei Ilzei Lip-
stokai par vērtīgiem padomiem un operatīvu palīdzību organizatoriskos (u.c.) jautājumos.
Paldies!!!

Un tiem, bez kuru palīdzības mēs un busiņi neizkustētos – Aivo Līvam, Ingum Ēve-
lem, Jānim Sēkliņam – Paldies! Liela pateicība arī SIA „Vaidens” priekšniekam Dainim
Aleksejevam – Paldies!!!

Vārds „Paldies” ir tik īss, tas ir tik maz, bet mēs pateicamies Jums visiem no visas
sirds, un nekā cita mums nav kā vien šis Paldies un mūsu dziesmas. Cilvēks var zaudēt
mantu, statusu, veselību – daudz ko – bet dziesmu viņam nespēj atņemt NEVIENS!  Vie-
nīgi meitene baltā tērpā ar izkapti. Vienīgi. Un pat tad – dziesmas paliks aiz mums.
Drūmi? Nē! Jo mēs dziedam. Esam. Un, kā izskatās – BŪSIM! Ja mūs nesapratīs mājās
– dosimies tālāk. Ja Eiropa mūs nesapratīs – izvilksim līdz 2018.gadam, sakrāsim biļetēm
uz atjaunotā „Titānika”, un laidīsim uz prēriju zemi. Joks? Protams – bet caur dziesmu
var gan priecāties, gan paskumt un vienkārši būt! Lai Jums visiem, visiem skanīga atli-
kusī vasara!

„Mēs zaļosim akmenī, sāpēsim vējā
Un čalosim ezera viļņos.
Mēs atplauksim ziedos, iededzot liesmas,
Un skanēsim saulstaru dziesmās!”
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“Eiropiādes” noskaņās
Edīte Dauškane, deju grupas “Metenis” un “Eiropiāde 2014” Apes novada dalībnieku
grupas vadītāja

“Liels paldies visiem vadītājiem, dejotājiem, mūziķiem, dziedātājiem – jūs bijāt lie-
liski! Saņēmu sajūsmas apliecinājumus no visiem starptautiskās Eiropiādes komitejas
locekļiem, prezidenta, žurnālistiem, organizatoriem un citu valstu dalībniekiem par jūsu
izcilo priekšnesumu, Jauku vasaru un uz tikšanos rudenī! Indra, 29.jūlijā”.

Šādus pateicības un sajūsmas pilnus vārdus katra deju grupa saņēma no Latvijas deju
grupas virsvadītājas, Starptautiskās Eiropiādes komitejas viceprezidentes Indras Filip-
sones 29.jūlijā, atgriežoties mājās no 51.Eiropiādes Polijas pilsētā Kielcē.

Arī mēs – 38 dalībnieki no Apes novada – atgriezāmies no festivāla ar labi padarīta
darba sajūtu, jauku emociju un sajūsmas pilni par pieredzēto.

Šoreiz šis festivāls nebija no lielākajiem skaitliskajā ziņā – 3455 dalībnieki no 24 val-
stīm, kopā 150 grupas. No Latvijas 15 grupas – kopā 476.

Šajā festivālā nenotiek konkursi, sacensība – kurš labāks vai skaistāks. Dalībniekus
apvieno draudzība, savas tautas dejas, muzicēšanas un tērpu parādīšana.

Gatavošanās Eiropiādei ir diez gan garš process – tas sākas jau iepriekšējā rudenī,
kad grupa tiek reģistrēta kā pieteikusies.

Latvijā tiek organizēts rudens koncerts, kam potenciālie dalībnieki rāda savu prasmi,
tālāk jau jāiemācās virsvadītājas noteiktās obligātās dejas. Vasarā ir treniņnometne, kur
kopīgās dejas saliek vienā skaistā, lielā zīmējumā – kā Dziesmu svētkos, tas vēl viss jā-
nodejo koncertā un tad jau gan – ceļš uz festivālu.

Es pati esmu piedalījusies 11 Eiropiādēs un varu teikt, ka gadu no gada šīs prasības
kvalitātes ziņā ir augušas.

“Metenim” šī bija trešā Eiropiāde. Pirmā bija Tartu (2011.g.) – aizbraucām ar mazu
busiņu – 6 pāri, tad Padova  Itālijā (2012.g.) – kooperējāmies kopā ar Rīgas grupu “Dejot
prieks”.

Šoreiz gribējās apvienot sava novada spēkus, lai būtu viss pašiem savs – gan “buss”,
gan muzikanti, gan arī kopdejām 12 pāru sastāvs. Uzrunāju Apes kora un deju kolektīva
“Virši” dalībniekus. Sanāca! Kopā visi bijām 36 – “Metenis”- 19, “Virši’- 8, koristi 7,
mūziķi – Baiba un Aivars no Trapenes.

Uzstāšanās un mēģinājumu grafiks Kielcē bija diez gan saspringts – dejotājiem bija
jādejo atklāšanas un noslēguma koncertos, 3 ielu koncertos. Dziedātāji jeb kā festivālā
tika saukti – “Meteņa” muzikālā grupa – bija pieteikti arī koru koncertam, kur viņiem
bija jādzied 8 minūtes (3 dziesmas). Sākumā mazliet bija bail, kā tur viss notiks, jo arī
es šādā koncertā biju pirmo reizi. Jādzied lielā kultūras centrā ar 720 skatītājiem (tajā
vakarā tā bija piepildīta, pat visas trepītes bija aizņemtas). Bet, kad mūsu grupa beidza
dziedāt un bija milzīgi aplausi, bijām visi kopā priecīgi.

Grupai vajadzēja spēlēt arī pavadījumus dejām ielu koncertos. Atpūsties te nevarēja
pilnīgi nenieka, ja tajā brīdī nedejo, tad turi karogu, pat lāga nofotografēt savus koncertus
paši nevarējām. Lija sviedri, bet sejas smaidīgas, dejas solis azartisks, jo skatītāju aplausi
un uzmundrinājuma saucieni “Bravo, Latvija!” atsvēra visu.

Neskatoties uz karstumu, kas pēdējās festivāla dienās bija Kielcē, gājienā gājām, pa-
reizāk sakot – dejojām, pilnos goda tērpos – puiši mēteļos un cepurēs, meitenes ar vil-
lainēm. Rokās trejdekšņi, kurus ārzemnieki īpaši apbrīno, un Anitas Harju veidotie rudzu
vārpu pušķīši. Jutāmies skaisti un bagāti!

Lūk, dažu dalībnieku domas:
Anita Harju: “Pirmo reizi piedalījos Eiropiādē, sajūtas vienreizējas, jo apkārt ir tikai

pozitīvi uzlādēti cilvēki no 24 valstīm. Jauks bija atklāšanas koncerts, kur katru valsti
iepazinām ar viņu dejām, dziesmās, muzikantiem, tērpiem. Mūsu kolektīvam bija ideāli
dzīvošanas apstākļi, prātā paliks ballītes, studentu kopmītņu pagalmā, kur katru vakaru
muzikanti mainījās (spāņi, portugāļi, vācieši, un arī mūsējie Sandra ar Aivaru).”.

Aivars Maltavnieks: “Eiropiādē biju pirmo reizi, noteikti brauktu vēlreiz. Uz Helsin-
gborgu ļoti gribētu. Ļoti patika atmosfēra. Tāda liela kopienas sajūta. Visvairāk patika

balle – koncerts (domāta Eiropiādes dalībnieku balle). Mūzika bija vienreizēja, sen nebiju
kaut ko tik ausij un sirdij tīkamu baudījis.”.

Inese Repule: “Šī man bija 3. Eiropiāde. Patika. Smaidīgi cilvēki, vakari kopā ar in-
ternacionālo mūziku un dejām. Jaunu iespaidu gūšana par dabu un cilvēkiem. Lielā in-
terese par mūsu ielu koncertiem. Ļoti labi dzīves apstākļi. Ēdināšana varēja būt nedaudz
savādāka. Nedēļas beigās bijām nedaudz saguruši, bet priecīgi par gūtajiem iespaidiem”.

Sandra Oto: “Biju 3.reizi. Kā muzikants. Šeit bija ļoti labi organizēta apskaņošana,
gan koru koncerts, gan ielu koncertos. (Itālijā uz ielām vispār nebija) Labi dzīves apstākļi.
Pozitīvas emocijas.”.

Aivars Repulis: “Piedalījos 3.reizi. Viss bija normāli, tikai ar tām bulciņām un bal-
tmaizi bija par daudz. Braukšu vēl, ja atļaus finanses.”.

Miezīšu ģimene: “Piedalījāmies 3.reizi. Patika. Ekskursijā gan labprātāk būtu braukuši
uz Osvenciemu, kā uz dabas parku. Ja kolektīvs brauks vēl, arī mēs pievienosimies.”

Sandra Tomiņa: “Visiem “Viršu” dalībniekiem ļoti patika un ir priecīgi, ka tika uzai-
cināti. Ļoti lielas pozitīvas emocijas koncertos. Noteikti labprāt brauku vēl.”.

Festivāls “Eiropiāde” dalībniekiem finansiālā ziņā nav lēts prieks, sevišķi, ja brauc
divi no ģimenes, kā bija šoreiz. Pašiem ir jāmaksā viss – ēdināšanas un izmitināšanas
maksa, viesnīcas līdz festivāla vietai, transporta izdevumi. Tādēļ visi dalībnieki esam
ļoti pateicīgi Apes novada domes deputātiem, kuri atbalstīja Apes tautas nama budžeta
pieprasīto summu transporta izdevumiem, kā arī Valsts kultūrkapitāla fondam, kas at-
balstīja mūsu iesniegto projektu par ceļa izdevumiem uz festivālu. Projektu gala variantā
sastādīt palīdzēja Daiga Bojāre ar savu pieredzi. 

Vienmēr braucot tādā garā ceļā, nav tikai dejošana vien, bet gribas redzēt kaut ko ne-
parastu un interesantu no šīs valsts, kur esi.

Vispirms mums bija skaistā, naksnīgā Krakova. Tad Veļičkas sāls raktuves netālu no
Krakovas, ceļā uz Kielci bijām Eiropā vienīgā smilšu tuksneša malā, vēl pa ceļam ne-
daudz skaistu vietu un senas pilis Ojcovas dabas parkā.

Jārēķinās ar to, ka nekad šādā braucienā visu nevar izplānot simtprocentīgi.
Šis bija arī mans eksāmens tādā jomā, jo darīju visu to pirmo reizi, sākot jau ar trans-

porta sarunāšanu, kilometru un stundu rēķināšanu, pētot kartes un lasot aprakstus, ko va-
rētu savai grupai ieteikt un parādīt pa ceļam.

Patiesi esmu lepna, gandarīta un no sirds pateicīga visiem grupas dalībniekiem par
to, ko mēs paveicām savos kopmēģinājumos šeit uz vietas un pēc tam Kielcē.

Paliks jaukas atmiņas, neaizmirstamas emocijas. Visi kopā varam lepoties ar mūsu
Latvijas virsvadītāju Indru Filipsoni, kurai izdevās iecere mūs apvienot tik skaistā kop-
dejā “Ģērbies, saule, sudrabota”, ka 5500 skatītāju lielajā amfiteātrī pēc priekšnesuma
visi ceļas kājās un ar ovācijām uzņem šo deju.

Dejotāji teica “Kaut ko tādu nebijām pieredzējuši’. Godīgi sakot – es arī nē.
Tas viss kopā iedvesmo un dod spēku iet tālāk. Nākošgad – Helsingborga Zviedrijā. 
Bet tagad – paldies maniem visaktīvākajiem šajā 10 mēnešu garajā procesā:
Ilonai Miezītei – par finansiālajām lietām; Lindai Embovicai – par viesnīcu lietu sa-

kārtošanu un tulkošanu; Sandrai Oto – par labo kapelu; Sandrai Tomiņai – par veiksmīgu
sadarbību ar Viršu dalībniekiem; Helvijam Laicenam un kolēģim Mārim Brasliņam –
par palīdzību un atsaucību ekstremālā situācijā; Anitai Harju – par palīdzību gājiena no-
formēšanā un šoferīšu izmitināšanā. Zanei Uzkliņģei un Ivaram Dauškanam par praktisku
lietu sakārtošanu.

Un vēlreiz – visu dalībnieku vārdā – liels paldies atbalstītājiem – Apes novada domei,
Valsts Kultūrkapitāla fondam, Apes tautas nama direktora p.i. Līgai Vabulniecei.

Bezmaksas konsultācijas Vidzemes NVO
Valmieras novada fonds līdz pat decembrim piedāvā bezmaksas

individuālās konsultācijas Vidzemes nevalstiskajām organizācijām.
Konsultācijas ir pieejamas par tādiem svarīgiem NVO darbības as-
pektiem kā grāmatvedība, juridiskie un attīstības jautājumi. Spe-
ciālisti interesentus konsultēs pa e-pastu, telefonu vai ar iepriekšēju pieteikšanos klā-
tienē Valmierā. Rudens pusē plānoti vairāki izbraukumi Vidzemes pilsētās.

Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, individuālās konsultācijas pieejamas bez
maksas jebkurai biedrībai un nodibinājumam Vidzemē. Interesentus aicinām sazināties
ar konkrētās tēmas speciālistu.

Izbraukuma konsultācijas tiks organizētas no septembra līdz novembrim Alūksnē.
Precīzas vietas, laiki un pieteikšanās tiks izziņota iepriekš. Aktuālā informācija par kon-
sultācijām pieejama arī fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Ziņas”.
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Kā saimniekoja kolhozi Apē
Tos laikus piedzīvojušo atmiņas liecina par izmisumu un postu kolhozu sākuma gados.

Gotiņas fermās nīkuļoja no bada, salmus barībai veda pat no Ukrainas, kolhoznieki par
izstrādes dienu saņēma smieklīgu samaksu. Ziemās bija jāizstrādā obligātās kokmateriālu
sagatavošanas normas. Neraugoties uz vietējiem apstākļiem un augsnēm, jau no sākuma
bija obligāta prasība “no augšas” katrā mazajā kolhozā izveidot govju, teļu, zirgu, cūku,
vistu fermas, audzēt un nodot valstij visu veidu lauksaimniecības produkcijas normas,
tai skaitā linus un kukurūzu. Nācās ierīkot zivju dīķus, bišu dravas…. Lai paveiktu ap-
jomīgos lauku un celtniecības darbus, tika piesaistīti talcinieki no armijas daļas, skolēni,
Rīgas rūpnīcu strādnieki, arī viesstrādnieki no Ukrainas. Saražotie Latvijas lauksaim-

niecības produkti tolaik plūda
Krievijas lielo pilsētu apgādei
ar pārtiku. 

Tomēr par spīti grūtībām
un bieži vien nemākulīgajai
partijas vadībai, toties lielā
mērā pateicoties vecā kaluma
zemkopju godaprātam un
darba prasmēm, kopsaimnie-
cības pamazām attīstījās. Kol-
hozs “Padomju Dzimtene”
uzcēla Alūksnes rajonā vienu
no pirmajiem lopkopības
kompleksiem “Dzeņi” 424
govīm, Apes pilsētā trīs
daudzdzīvokļu mājas, kā arī
kolhoznieki uzsāka individuā-
lo māju celtniecību pilsētā.
Darbojās kokzāģētava un

gald niecība, dārzniecība, drāšu un polietilēna plēves cehs. Tika būvēti šķūņi, pagrabi, ceļi,
veikta meliorācija, apsaimniekoti kolhozam piederošie meži. Tie, kas apzinīgi strādāja un
nedraudzējās ar “zaļo pūķi”, pēdējos gados varēja labi nopelnīt. Sekmīgākie darba darītāji
saņēma pagodinājumus, pat braucienus uz Vissavienības Tautas Sasniegumu izstādi Mas-
kavā. Kolhozs dažādi centās atbalstīt savus strādājošos: veda ekskursijās, piešķīra ceļazī-
mes uz sanatorijām, rīkoja lustīgas balles un sacensības. Ar kolhoza stipendiju izskolojās
krietns pulks jauno speciālistu, kas pēc tam atgriezās saimniecībā. Kolhozs bija arodskolas
audzēkņu prakses vieta. Skolēniem par talkām un vasaras darbu maksāja un piešķīra brīv-
pusdienas. Kolhozs “Padomju Dzimtene” atbalstīja arī Apes motosportu. Gandrīz katra
apeniešu ģimene savā veidā bija saistīta ar kolhozu. Diemžēl šodien tikai nedaudzas kol-
hozu laikos celtās ražošanas ēkas ir saglabājušās, nelielu daļu no tām izmanto uzņēmēji
un zemnieku saimniecības. Toties pēdējos gados krietni palielinās apstrādātu zemju pla-
tības, kas atgādina, ka zeme visos laikos bijusi latviešu galvenā barotāja. Laiki mainās,
bet cilvēks paliek. Šodien sakām sirsnīgu paldies visiem, kas atdeva savu jaunību un spēka
gadus šiem pretrunīgajiem, tomēr darbīgajiem “Kolhozu laikiem“!

Apē atklāj izstādi “Kolhozu laiki”
Ilze Ērmane, Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien, 15.augustā, Apes tautas namā, tika atvērta izstāde, kas veltīta Apes
kolhozu atceres 65 gadiem.

Viss gads no 2013.gada Apes pilsētas svētkiem līdz šā gada pilsētas svētkiem tika vel-
tīts Apes pagasta Kolhozu izveides atcerei, apzinot ne tik daudz kolhozus, cik pašus cil-
vēkus, kuri šajos kolhozos ir strādājuši. Izstādes atklāšanā klātesošo acīs bija manāms
aizkustinājums un reizē arī skumjas, jo laiks iet un daudzi cilvēki, kuri šajos laikos ir
strādājuši, ir jau aizgājuši no mums un aiznesuši līdz kādu vēsti, kādas atmiņas, tā laika
būtisku nozīmi.

“Tas ir tas laiks, kad jūs
kopāt un mīlējāt šo zemi, tās
ir jūsu sastrādātās rokas, tās
ir jūsu negulētās naktis, bet
tajā brīdī, kad no jums prasī-
ja jūsu darbu, jūs par to ne-
domājāt, jūs vienkārši gājāt
un darījāt, kas bija jādara. Tā
bija kopsaimniecība, bet tajā
brīdī - vienalga šai kopsaim-
niecībai jūs visi strādājāt ar
savu sirdi”, izstādes atklāša-
nā atzina Apes novada
domes priekšsēdētāja Astrī-
da Harju. 

Priekšsēdētāja, atklājot
izstādi, uzsvēra, ka kādu ma-
zumiņu no tā, kas ir bijis
tieši kolhozu laikā, mēs cen-
šamies saturēt, saglabāt un
nodot nākamajām paau-
dzēm, jo visi klātesošie un
visi, kuri palīdzēja veidot iz-
stādi, ir tie, kuri meklēja ma-
teriālus, sniedza savus atmi-
ņu stāstījumus, un domāja,
kas būtu tas, ko no albu-

miem, no lietām mājās, var
izlikt izstādē.

Pateicoties izstādes vei-
dotājiem - Ilzei Sproģei,
Dzintrai Ozoliņai, Dianai
Liepiņai, Astrai Bindei, Mu-
dītei Kaktiņai, Daigai Bojārei
un Madarai Jakobsonei, Apes
novada domes priekšsēdētāja
Astrīda Harju atzina, ka, vei-
dojot izstādi, darbs bija liels
izziņu avots, emociju
gamma, prieks un arī nesap-
ratne pa reizei. Tas ir kaut kas
unikāls. 

Izstāde būs atvērta līdz
30. septembrim katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 17:00, savukārt Apes pilsētas svēt-
ku ietvaros izstāde būs atvērta piektdien, 22. augustā, no plkst. 9:00 līdz 21:30, sestdien,
23. augustā, no plkst.9:00 līdz 18:00.



10

Vizlas dabas taka
Sanita Sproģe, tūrisma darba organizatore novadā

Ceļā uz Vidagu, Vizlas upīti šķērso Vizlas tilts, kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts
Latvijā. Būvēts ap 1834.gadu. Gar Vizlas upi labajā krastā ierīkota dabas taka. Šeit iespē-

jams aplūkot dolomīta klints atse-
gumus, kas vietām izskatās pēc cil-
vēka veidota mūra, aizsargājamus
biotopus – ozolu, krastmalu un no-
gāžu mežus, kā arī biotopu iemīt-
niekus – retus putnus, zivis un citas
radības. Upes gultnē vērojami ne-
lieli ūdenskritumi un daudzas lielā-
kas un mazākas krāces, kuru skaits
mainās, atkarībā no ūdens līmeņa
augstuma. Upes platums šajā
posmā ir apmēram 10 m, augstā-
kais kritums 0,6 m. Upe traucas
caur skaistām klints ielocēm, pie-

saistot ar savu mazliet mežonīgo dabu. Vizlas krastā, netālu no ietekas Gaujā, atrodas
Žākļu dižakmens. Tā augstums 3,4 m, garums 6 m, platums 3,7 m, apkārtmērs 15 m. Ak-
mens pāršķēlies divās daļās. 1978. gadā šajā upes posmā uzņemta filma „Pūt vējiņi”.
Dabas takas garums ir 1,2 km, tā beidzas pie Vizlas ietekas Gaujā.

Apceļo Atzeles zemi!
Virešu novadpētniecības telpas atrodas Virešu pagasta pārvaldes ēkā, kas 1869.gadā

celta kā Gaujienas pagastmāja. Virešos dzīvo tautā iemīļotā dzejniece Kornēlija Apškrū-
ma, kas savu darba mūžu veltījusi Virešu pagasta ļaudīm. K.Apškrūma apbalvota ar Lat-
vijas Valsts prezidenta apbalvojumu Atzinības krusta II pakāpes (Sudraba) goda zīmi.
Vienā no novadpētniecības istabām iekārtota izstāde, kurā apskatāmas K.Apškrūmas va-
ļasprieku kolekcijas.

Iepazīsti savu novadu 

AJK “Sliedes” sagaida jauniešus 
no Itālijas, Turcijas un Polijas

24.augustā Apes Jauniešu klubs “Sliedes” uz-
ņems 15 jauniešus no Polijas, Itālijas un Turcijas,
lai īstenotu sen loloto sapni par pieredzes apmaiņu
jauniešiem.

AJK “Sliedes” valdes priekšsēdētāja Liene Ābolkalne stāsta: “Šī projekta “Jauniešu
online reputācija – domā, ko Tu dari internetā!” mērķis ir palielināt jauniešu izpratni par
sociālo mediju ietekmi uz nākotnes nodarbinātības iespējām, jo, nereti liekas, ka šodien
mēs varam atļauties internetā likt visu, ko vēlamies, un komentēt tā kā mēs vēlamies,
bet pienāk brīdis, kad tas var traucēt vai pat atspēlēties uz mūsu nākotnes iespējām, kar-

jeru un arī uz ģimeni. Lai projekta aktivitātes tiktu īstenotas, Krista Liepkāja ir iesaistījusi
partnerus no Itālijas, Turcijas, Polijas un Latvijas. Savukārt Daiga Bojāre, izmantojot
Skype, izvirzīja un vienojās par projekta galvenajiem uzdevumiem un veicamajām ak-
tivitātēm, kuras visi kopā īstenos Apē no 24.augusta līdz pat 31.augustam.”. 

Realizējot projekta aktivitātes, tiks palielināta arī iesaistīto dalībnieku un organizāciju
kompetence projekta ieviešanā, realizēšanā, palielināta izpratne par sociālo, kulturālo un
valodu dažādību; savukārt no taustāmie projekta rezultātiem, tiks izveidotas interaktīvas
prezentācijas par sociālo mediju izpēti un online reputāciju, izveidotas pastkartes par
projekta tēmu un facebook grupa – turpmākai informācijas apmaiņai.

Aicinām Apes iedzīvotājus būt viesmīlīgiem un izpalīdzīgiem, ja kādam pilsētiņas
viesim būs nepieciešama palīdzība vai padoms.

Projekts “Jauniešu online reputācija – domā, ko Tu dari internetā!” tiek realizēts
Erasmus + programmas ietvaros.

19.augustā notika Apes novada domes 
ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti 2 jautājumi

Saskaņā ar iepirkuma „Pirmsskolas izglītības iestādes ”Vāverīte” vienkāršoto re-
novācija” (identifikācijas Nr. Apes ND 2014/13) rezultātiem un iepriekš pieņemtajiem
2014.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.71 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 1.p) „Par pirmsskolas
izglītības iestādes „Vāverīte” projekta izstrādi”, 2014.gada 29.maija lēmumu Nr.120
(sēdes protokols Nr. 9, 21.p.) „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” piebūves
projekta izstrādi”, dome nolēma: atbalstīt Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte”
vienkāršotās renovācijas īstenošanu ar kopējām izmaksām EUR 129 220,00. Lūgt Pa-
švaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Apes
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem aizņēmu-
ma procentiem 2014. gadā, lai realizētu projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes “Vā-
verīte” vienkāršotā renovācija” ar kopējām izmaksām EUR 129 220,00, uz 20 gadiem
ar pamatsummas apmaksu no 2016.gada janvāra līdz  2035.gada decembrim (ieskaitot).
Aizņēmumu garantēt ar Apes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Atbildīgais
par projekta realizāciju Mareks Grandavs, Apes novada domes PII “Vāverīte”  saim-
niecības daļas vadītājs.

Dome nolēma sarīkot Apes novada pašvaldības pasākumu – Amatnieku tirgus (turpmāk

tekstā „Tirgus”) Apes pilsētas svētkos, š. g. 23.augustā. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 –
14:00. No plkst. 7:00 – 14:00 slēgt Ganību ielu un norobežot Tirgus teritoriju ar norādošām
ceļa zīmēm. Atbildīgais: Apes  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  komunālās nodaļas vadītāja EDĪTE MEISTERE.
Noteikt, ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un
ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību. Noteikt tūrisma
darba organizatori ASTRU BINDI par atbildīgo personu  par darbu koordināciju un norma-
tīvajos aktos noteikto Tirgus norises saskaņošanu ar uzraugošajām institūcijām, reklāmu iz-
vietošanu un tirdzniecības vietu ierādīšanu tirgus dalībniekiem. Noteikt, ka atbildīgais par
kultūras programmu Tirgus pasākuma laikā ir Apes tautas nama vadītājas p.i. DIĀNA JA-
KOVĻEVA. Noteikt atbildīgo par nodevu iekasēšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļas ka-
sieri KAIJU DĀMI. Uzdot Apes novada domes kārtībniekam GVIDO SEMJONOVAM no-
drošināt kārtību Tirgus teritorijā š.g. 23.augustā.

Pilna lēmumu redakcija pieejama Apes novada domes mājas lapā www.apesnovads
sadaļā:  Pašvaldība/Dome/ Domes sēdes

Nākamā Apes novada domes sēde notiks 28.augustā plkst.14:00 Apes novada domē,
Stacijas ielā 2.

Pilsētas svētku izstādes – ikgadēja tradīcija 
Diana Liepiņa, Astra Binde - Apes novadpētnieces

Par tradīciju Apē kļuvušas izstādes, kas ik gadus tematiski papildina svētku program-
mu, dod papildus informāciju, palīdz izdzīvot notikuma gaisotni. 

Atcerēsimies – Dzirnavu ielas svētkos fotoizstāde bija iekārtota bijušajā maizes cep-
tuves ēkā un vēstīja par tās kādreizējiem darbiniekiem, maizes cepšanas procesu. Ska-
toties fotogrāfijas kādreiz rosīgajās telpās, kur tagad valda pamestība, daudzu cilvēku
acīs bija asaras… Emocijas pastiprināja izstādes muzikālais fons.

Apes svētkiem notiekot Avotu ielā, uzsvaru likām uz Apes apkārtnes avotiem un ci-
tiem ūdeņiem. Tie tika iemūžināti galda kalendārā, bet fotogrāfiju izstāde cilvēkus prie-
cēja Ilzes un Ulda Leišu pagalmā, senatnīgajā saimniecības ēkā. 

Pagājušā gadā izskanēja Apes 85. jubilejas svētki. Atcerējāmies visus pilsētas saim-
niekus - gan mērus, gan izpildkomitejas, vēlāk - domes priekšsēdētājus. Apes tautas namā
bija skatāmas divas izstādes.  Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, tika izveidots dažādos lai-
kos darbojušos mākslinieku redzējums „Ape un apkārtne gleznās”.  Bet vislielāko pārstei-
gumu ar savām daudzajām dzīvespriecīgajām gleznām Apes (vēlāk arī Alūksnes) skatītā-
jiem sagādāja apenietis Egons Brīdaks. Daudzi pat nebija nojautuši, ka viņš glezno, un vēl
tik skaisti! Šoruden ceram Apē  ieraudzīt  viņa jaunāko  gleznu izstādi. Jāpiemin arī fo-
toizstāde „Motokross „Vaidavas kauss””, ko skatītāji redzēja gan sacensību laikā  trasē,
gan  pilsēta svētkos tautas namā , bet šogad ar to  iepazinās Alūksnes muzeja apmeklētāji.

Šogad Apes 86. dzimšanas dienas svētki mums saistās ar atmiņām par neseno pagātni.
Un kā tad šie laiki bez izstādes? Jau 15. augustā Apes tautas nama mazajā zālē tika atklāta
izstāde, kurā eksponētie priekšmeti un fotogrāfijas liecina par kolhozu laikiem.  

Lai izpētītu kopsaimniecību vēsturi, braucām „ekspedīcijās” pie daudziem bijušajiem
kolhozniekiem, aprunājāmies.  Informācijas vākšanā ļoti noderēja Olgas Jakovļevas, Ma-
rutas Briškas, Pauļa Kārkliņa, Daiļa Grauda palīdzība. Šoferīši Paulis  un Dailis mūs iz-
vadāja pa lauku ceļiem Grūbes, Ķiparu, Žagatu, Skripju, Lipsku, Lūšakroga un  Žube-

nieku pusē. Dažkārt ceļā devāmies arī ar velosipēdu.  Fotografēšanā labs palīgs mums
bija Madara Jakobsone. Braucienu laikā redzējām gan apstrādātus tīrumus un sakoptas
saimniecības, gan aizaugušus laukus un ceļus, pamestas mājas…. Patīkami pārsteidza
Milleru ģimenes jauniešu pulciņš, kas čakli ārdīja sienu pļavās.

Sirsnīgs paldies visiem, kas atrada laiku darbu steigā mūs uzklausīt un parunāties, kā
arī atvēlēja fotomateriālus izstādei! Cilvēku atsaucība bija brīnišķīga. Vēlamies pateikties
Moricam Anītenam par Apes kolhozu vēsturei atvēlēto fotogrāfiju lielo klāstu, kas vēstī
par viņa bērnības un jaunības laku „Smiķos”. Vērtīgas fotogrāfijas mums uzticēja Vivita
Vasiļjeva, kuras vectēvs Artūrs Silakalns bijis pirmā lauksaimniecības arteļa „ Jaunais
ceļš” priekšsēdētājs. Gunta Bērziņa atvēlēja izstādei vīra Edmunda savākto interesanto
fotokolekciju. Arī Mičurina v.n. kolhoza priekšsēdētāja Voldemāra Metuzāla meita Inta
Jansone atsaucīgi dalījās ar fotogrāfijām. Ilma Karķe izstādei iedeva fotomateriālu par
kolhoza lauku kapelas muzikantu Viktoru Cimdiņu. Sava tēva, priekšsēdētāja Viļa Brī-
daka fotogrāfijas uzticēja viņa meita Dzidra Strauja. Labprāt ar ģimenes albuma fotog-
rāfijām dalījās Valentīna Millere. Sirsnīga pateicība arī visiem citiem, kas dalījās ar vēr-
tīgu informāciju un fotogrāfijām: Annai Orlovai, Dzidrai Bakšai, Auguļu ģimenei, Vijai
Bernardei, Rūtai Cecerei, Sarmai Purakalnei, Ilvai Sārei, Hildai Uzkliņģei, Guntai Zaķei,
Hildai Kepai, Annai Briedei, Paulai Rezgoriņai, Gabranovu ģimenei, Elitai Saulei, Olgai
Jakovļevai, Inārai Soloveiko, Brigitai Valterei, Aldonim Grīnbergam, Trosku ģimenei,
Kalekauru ģimenei ... Ļoti daudz informācijas un padomus izstādes iekārtošanā  mums
deva  Ilze Sproģe.  Vērtīgi bija materiāli, ko saņēmām no  Dzintras Ozoliņas, Dzidras
Vilciņas,  Māras Kaijas Zvejnieces, Eugenijas Bunkovskas, Ilzes Leites, Rasmas Harju,
Veltas Galkinas. Paldies itin visiem, visiem, kas dalījās atmiņās, kā arī tiem, kas nofor-
mēja bildes -  Daigai Bojārei, Madarai Jakobsonei,  bibliotēkas kolektīvam. 

Izstādes galveno būtību  raksturo  ekspozīcijā ievietotais  Ārijas Elksnes dzejolis  „Uz
tavu veselību, zeme!”, ko šim pasākumam ieteica Sarma Purakalne. Uz veselību, zeme
un tās stiprie cilvēki, kas darba tikumu iznesuši arī cauri  pretrunīgajiem kolhozu laikiem!

Priecāsimies  arī par jūsu papildinājumiem, precizējumiem, atmiņu stāstiem, ierak-
stiem izstādes viesu grāmatā. 
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ZAAO informē

Dzīvot ietaupot un videi draudzīgi
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA ZAAO (ZAAO) piedāvā arvien plašākas atkritumu šķirošanas iespējas, lai otr-
reizējai pārstrādei tiku atgrieztas pēc iespējas vairāk izejvielas un iedzīvotāji varētu sa-
mazināt savus rēķinus par nešķirotu atkritumu izvešanu. Arī Apē ir izvietoti šķiroto at-
kritumu konteineri un izveidots EKO laukums jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas lau-
kums.

Ieguldījumu jaunu lietu radīšanā
Atkritumu šķirošana nodrošina vairākus ieguvumus. Atdalot iepakojumu no sadzīves

atkritumiem, samazinās kopējais apglabājamo atkritumu daudzums. Atkritumu šķirošana
palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstādei ir nepieciešams
mazāk resursu kā ražošanai no jaunām izejvielām. Nodalot pārstrādājamos atkritumus
no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par at-
kritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas. No šķi-
rošanas konteineriem savākto materiālu ZAAO sagatavo transportēšanai uz pārstrādes
vietām. No makulatūras tiek ražots, piemēram, biroja papīrs, no izkausēta stikla atkal
ražo stikla iepakojumu, to var izmantot arī kā piedevu celtniecības materiālos, asfalta
ražošanā, no plastmasas, kas tiek pārstrādāta granulās vai pārslās, tiek izgatavoti jauni
plastmasas izstrādājumi. Attiecībā uz metālu, piemēram, alumīnija ražošanai no otrrei-
zējām izejvielām nepieciešams desmitiem reižu mazāk elektroenerģijas, nekā to ražojot
no pirmreizējām izejvielām.

Nodrošinātas šķirošanas iespējas
Apē pieejamas EKO laukums un 2 EKO punkti. EKO laukumā, kas atrodas „Druvās”,

iespējams nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu,
plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu, kuru
EKO punktu pudeļu stiklam paredzētajos konteineros mest nav atļauts. Laukumā var
nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas, luminiscentās lampas, baterijas un aku-
mulatorus. 

Atlaižu karte
Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 0.25 m3 otrreizējās izejvielas (papīru, kartonu,

polietilēna plēves, PET dzērienu pudeles, pudeļu stiklu vai metālu), var saņemt zīmo-
dziņu atlaižu kartē. Sakrājot 10 zīmodziņus ZAAO klientiem ir iespēja saņemt 2,85 EUR
atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu. EKO laukums atvērts otrdienās, trešdie-
nās, sestdienās no plkst.10 līdz 14, ceturtdienās un piektdienās no plkst.14 līdz 18, brīv-
dienas pirmdiena un svētdiena. 

EKO punkti Robežu ielā 6 un Dzirnavu ielā 2 ir pieejami jebkurā diennakts laikā.
EKO punkts ir vieta, kur iedzīvotāji var nogādāt šķirotus atkritumus un izmest tos divos
speciāli marķētos konteineros, no kuriem viens paredzēts pudeļu, burku stiklam, bet otrs
- papīram, polietilēnam, PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas ie-
pakojumam, metālam. 

Pareizas šķirošanas nozīme
Gribam atgādināt, ka, metot šķiroto atkritumu konteineros otrreizējai pārstrādei ne-

derīgus materiālus, tiek sabojāts to cilvēku darbs, kuri atkritumus ir šķirojuši, jo
konteinera saturs vairs nav izmantojams paredzētajam mērķim. Pēdējā šķiroto
konteineru tukšošanas reizē (jūlija sākumā) šķiroto atkritumu konteineros 80%
bija samesti dažāda veida, nešķirojami atkritumi. Ja konteinera saturu nevar iz-
mantot otrreizējai pārstrādei, tad ZAAO izraksta pašvaldībai rēķinu par savākto
apjomu kā par nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Minētais pašvaldībai rada ne-
paredzētus izdevumus, kā rezultātā, situācijai atkārtojoties, pašvaldība var lemt
par šķirošanai uzstādīto atkritumu konteineru noņemšanu. Iedzīvotāji ir aicināti
fiksēt gadījumus, kad notiek nelegāla atkritumu izmešana un par to ziņot pašval-

dības policijai, kura jau šobrīd šim jautājumam pievērš pastiprinātu uzmanību.
Konsultācijas
ZAAO izsaka lielu pateicību visiem, kas līdz šim jau ieklausījušies padomos par at-

kritumu šķirošanas nepieciešamību un šķirošanas pareizu veikšanu, aicinājuši speciālistus
uz māju sanāksmēm, iepazinušies ar informatīviem materiāliem. 

Ja rodas jautājumi par pareizu atkritumu šķirošanu, lūgums sazināties ar ZAAO pa
tālruni 64281250, e-pastā zaao@zaao.lv vai uzdot jautājumu uzņēmuma mājas lapā. At-
gādinām, ka konsultācijas, līgumu slēgšana, izmaiņas atkritumu izvešanas grafikos, ir
nodrošināta arī EKO laukumā – birojā „Druvās”. 

Šķiro atkritumus pareizi!
Konteiners papīram,  polietilēnam, PET pudelēm, metālam

Atgādinās par atkritumu izvešanas rēķinu apmaksu
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotājiem, kuri šajā gadā dažādu apsvērumu dēļ vēl nav norēķinājušies par atkri-
tumu izvešanu, SIA „ZAAO“ (ZAAO) atkārtoti nosūtīs informāciju par katram klientam
veiktajiem un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī aprēķināto maksājumu summu.
Atkarībā no ZAAO rīcībā esošās kontaktinformācijas, klienti saņems īsziņas mobilajos
tālruņos, e-pastus vai vēstules pa pastu. 

Ērtākiem norēķiniem ZAAO klientiem piedāvā izmantot vairākas iespējas rēķinu ap-

maksai:
- elektronisko Klientu pašapkalpošanās sistēmu internetā
https://klientiem.zaao.lv/public/;
- rēķina apmaksu lielveikalu tīkla MAXIMA kasēs vai pasta nodaļās visā Latvijā (uz

aprēķina ir speciāls svītrkods, kuru pirms maksāšanas noskenē);
- tāpat maksājumus var veikt jebkurā bankā.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar ZAAO pa tālruni 64281250 (sazvanot

Zvanu centru spiest taustiņu 2 – informācija par norēķiniem) vai sūtot ziņu uz e-pasta
adresi zaao@zaao.lv. 

DR KST MEST NEDR KST MEST 
Pap ra un kartona 

atkritumus  
Biroja pap ru, av zes, 

žurn lus, gr matas, iepakojuma 
pap ru, kartonu, gofr tu kartonu, 
p rtikas dz rienu tetrapakas, 
elopakas. Materi liem ir j b t 
t riem, bez organisko materi lu 
( diena atlikumiem, e m u.c.) 
piejaukumiem.  

Kartona kastes pirms 
izmešanas konteiner  ir j izjauc 
un j saplacina. 

Pap ra un kartona atkritumi  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas 

traukus, pap ra dvie us un salvetes, folija iepakojuma 
materi lu ( ipsu pakas, sald juma pap rus), l mpap rus, 
fotopap rus utt. 

Polietil na atkritumus 
Polietil na pl ves un 

plastmasa kannas, spai us, kastes, 
pudeles, sadz ves mijas un 
kosm tikas plastmasas 
iepakojums (LDPE; HDPE). Tam 
ir j b t t riem. 

Polietil na atkritumi  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas 

plastmasas traukus, kr juma un margar na trauci us, 
sk bbar bas ru u pl ves, rota lietas u.c. ciet s 
plastmasas veidu izstr d jumus (PP; PS; PVC).  

PET dz rienu pudeles  
Visa veida un kr su 

izlietotas plastmasas p rtikas 
dz rienu pudeles. Pudeles var b t 
ar kor iem un eti et m. Dz rienu 
pudeles nav j mazg . Pirms 
izmešanas pudeles ir j saplacina. 

PET dz rienu pudeles  
NEDR KST mest vienreiz j s lietošanas 

traukus, ke upa un e as pudeles un citus plastmasas 
izstr d jumus.  

 

Met lu 
Visa veida met la iepakojumus un met la priekšmetus. 
 

Konteiners pude u un burku stiklam 

DR KST MEST NEDR KST MEST 
Stikla iepakojumu - 

pudeles un burkas 
Stikla iepakojuma 

atkritumus un lauskas. Visa veida 
stikla pudeles un burkas. Var b t 
ar met la gredzeniem, ri iem un 
eti et m. 

 

Stikla iepakojums - pudeles un burkas 
NEDR KST mest  stikla burkas un pudeles ar 

p rtikas un misko atkritumu piejaukumu. Nedr kst 
mest logu stiklu, spogu us, lampu kupolus, keramikas 
izstr d jumus (balzama pudeles), automaš nu logu 
stiklu, pakešu logu stiklu. 

Iedzīvotāji nodot otrreizējai pārstrādei 
rekordlielu daudzumu videi kaitīgu preču
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai veicinātu nolietotu elektropreču nodošanu otrreizējai pārstrādei un to nenonākšanu
mežos vai citviet, kur tās var radīt apdraudējumu videi un cilvēka veselībai, SIA ZAAO
(ZAA0) papildus ikdienā nodrošinātai elektropreču savākšanai no klientu mājvietām un
EKO laukumos, jūlijā rīkoja akciju „Sper EKO soli“.

Akcijas laikā 18 EKO laukumos ZAAO darbības teritorijā tika aizpildīti vairāk nekā 1000
akcijas kuponi par atnesto elektortehniku, savācot 40 tonnas dažādas nolietotas elektrotehni-
kas vienības, kas ir aptuveni sešas reizes vairāk kā vidēji vienā mēnesī gada laikā.

Savāktos priekšmetus ZAAO nodos uzņēmumam SIA Eko Reverss, kurš sagatvos
materiālu transportēšanai uz pārtrādes rūpnīcām.

Visvairāk dalībnieku akcijā bija no  Valmieras un Smiltenes, attiecīgi 242 un 95 cilvēki.
Akcijas dalībnieku starpā tika izlozētas vairākas balvas no ZAAO un akcijas atbalstītājiem.

Galveno balvu putekļu sūcēju – robotu ieguva Madara Žeikare, kura uz Valmieras EKO lau-
kumu Beātes ielā 47 bija atnesusi nolietotu tosteri un gludekli.

Īpašie akcijas T krekls nosūtīts Apes EKO laukuma apmeklētājam Arvim Markusam.
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Cienījamie Apes PII „Vāverīte” audzēkņu vecāki!
Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.

Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.

Būsiet gaidīti uz pirmo tikšanos D. Ozoliņa Apes vidusskolā grupas „Vāverēni” telpās
(ieeja no sporta kompleksa) 27. augustā plkst.17.00. Iepazīsimies ar grupu telpām un
pārrunāsim grupu dzīves organizēšanu skolas telpās. 

Vadītāja Iluta

p p
Datums Laiks Pas kums Norises vieta 
15.08. – 
30.09. 

 Izst de „Kolhoza laiki” Apes t/n maz  z le 

05.09. 22:00 Diskot ka „Back to school” Apes t/n 

27.09. 18:00 
 

16:00 

Svec šu vakars Apes pils tas kapi,  
Meža kapi  

28.09. 10:00 Rudens gadatirgus Ape 

04.10.  Rudens gadatirgus 
Svec šu vakars 

Gaujiena 

Zin bu diena Apes novada izgl t bas iest d s 

31.08. 10:00 Saules koka veidošana z lien  pie 
skolas (skol ni, skolot ji un vec ki) 

Pie D vja Ozoli a Apes 
vidusskolas 

01.09. 10:00 D vja Ozoli a Apes vidusskola 
Apes PII “V ver te” 

Skolas z le 
Saulainos laika apst k os 

- estr d  
01.09. 9:00 Oj ra V cieša Gaujienas vidusskola Skolas z le 

01.09. 9:00 Vidagas Sikš u pamatskola Skolas z l  

01.09. 10:00 Trapenes pamatskola Skolas z l  

01.09. 11:00 Gaujienas PII “Tauren tis” Iest des laukum  

01.09. 14:00 Gaujienas m zikas un m kslas skola Skol  

02.09. 15:00 Al ksnes M zikas skolas 
Apes m c bu punkta 

2014./2015. m c bu gada s kums 

Apes t/n 

Apes novada notikumi septembrī

pašuma 
nosaukums 

Kadastra Nr., 
apz m jums 

Apsekojuma datums 

Purma i 36250050094 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Jaunzemi 36250050093 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Jaunaugstkalni 36250050071 

36250050074 
28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 

Egl tes 36250050014 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
Jaunl i 36250030005 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
Jaunlaurenes 36250030058 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
Jaunceri i 36250030144 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
D rznieki 36250050050 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
Oškalni 36250050001 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
C ru kalni 36250050042 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
K avas 36250050103 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 

res 36250050020 27.augusts plkst.16:00 – 18:00 
Kalpaki 2 36250050016 27.augusts plkst.10:00 – 13:00 
Kalpaki kas tiesiskaj  

vald jum  
27.augusts plkst.10:00 – 13:00 

Kalpaki kas tiesiskaj  
vald jum  

27.augusts plkst.10:00 – 13:00 

Kalpaki kas tiesiskaj  
vald jum  

27.augusts plkst.10:00 – 13:00 

Ce um ja 36250050126 27.augusts plkst.10:00 – 13:00 
Jaunuskani 2 36250050111 27.augusts plkst.10:00 – 13:00 
Ataugas 36250050032 27.augusts plkst.10:00 – 13:00 
V tras 36250080005 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Launagi 36250080010 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Vosukalni 3 36250050096 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Vosukalni 36250050048 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Gundegas 36250050101 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 
Jaunvosi 36250050099 28.augusts plkst. 9:00 – 13:00 

Trapenes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi atsāk savu darbību un 
aicina piebiedroties ikvienu, kas vēlas darboties 2014/2015 gada sezonā:

No 04.09. plkst. 19:00 sieviešu koris „Trapene” diriģente Ilze Dāve
—————————————————————————————————
No 05.09. plkst. 18:30 sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzijas” vadītāja Sintija
Levica
—————————————————————————————————
No 08.09. plkst. 17:00 folkloras kopa „Gatve” vadītāja Sandra Tomiņa
—————————————————————————————————
No 09.09. plkst. 15:30 senioru deju kolektīvs „Bormanītes” vadītāja Svetlana
Spalviņa
—————————————————————————————————
No 09.09. Trapenes pamatskolas zālē bērnu tautisko deju kolektīvs „Gatvēni”
vadītāja Sandra Tomiņa
—————————————————————————————————
No 09.09. plkst. 17:00 līnijdeju grupa „Black Ilusion” vadītāja Svetlana Spalviņa
Dalības maksa pieaugušajiem- 1,50 EUR, Bērniem – 0.75 EUR
—————————————————————————————————
No 10.09. Trapenes pamatskolas zālē bērnu popgrupa „Bitītes” vadītāja Baiba
Ozoliņa
—————————————————————————————————-
Sīkāka informācija Trapenes kultūras namā vai pa tālruni – 25413243

GAIDĪSIM IKVIENU

IK Vindeles šūšanas centrs 
piedāvā darbu šuvējiem, vairāk zvanot pa tālruni: 26441244.

Paziņojums par aku un ēku apsekojumu
SIA „Bonus3” paziņo, ka īpašumos, kuri atrodas dolomīta ieguves derīgo izrakteņu

atradnes „Saulrīti” (Apes novads, Apes pagasts) aprēķinātās potenciālās depresijas pil-
tuves teritorijā 2014. gada 27. un 28. augustā tiek plānota ūdens ieguves aku un ēku ap-
sekošana klātienē, lai konstatētu esošo situāciju ūdeņu monitoringa programmas un spri-
dzināšanas projekta izstrādes vajadzībām:

Sveicam 
Tamāru PESTRJAKOVU 
55 gadu jubilejā.
Visu to labāko vēl - 
draudzenes

Atmiņu stāsti par kolhozu laikiem Apē būs lasāmi Dainas Siņeļņikovas veidotās re-
portāžās laikrakstā "Malienas Ziņas".

Informējam, ka, ja minētie īpašnieki vai to pārstāvji neieradīsies uz apsekošanu klā-
tienē, tad tiks uzskatīts, ka īpašnieks ir devis savu piekrišanu monitoringa programmas
un spridzināšanas projekta saskaņošanai.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Sigitu Šulcu tel. 26283805
vai e-pasts: sigita.shultz@gmail.com

GAUJIENAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
1. septembrī  plkst.13.00

PAPILDUS UZŅEMŠANA ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS:

Klavierspēle – no 6 gadiem
Flautas spēle – no 7 gadiem
Ģitāras spēle – no 8 gadiem
Akordeona spēle – no 8 gadiem
Kora klase – no 6 gadiem
Sitaminstrumentu spēle - no 7 gadiem
Klarnetes, saksofona spēle - no 7 gadiem
Vizuāli plastiskā māksla – no 8 gadiem (sagatavošana – no 6 gadiem)
Sīkāka informācija – tālr. 64323530, 
Līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai tās kopija
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