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Visu, ko jūti, ko redzi,
Visu, ko nolemts tev zināt,
Paņem un iededz, iededz par sveci,
Lai citas var aizdedzināt. /J.Peters/
Novēlu visiem Apes novada iedzīvotājam spēt uzņemties atbildību par sevi, savu dzīvi,

labklājību, veselību un veiksmēm. No sirds vēlu noticēt sev,
jo  katram no mums ir savs talants, atliek vien to atraisīt un likt lietā.

Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam un Jaunā gada cerībām!
Gaujienas pagasta  pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča

Ziemassvētki lai atnes sirdī mieru un klusu mīlestību! 
Mīlestība ir sabiedrotais tam, kurš tai tic... Ticēsim mīlestībai!

Paldies visiem par kopīgo darbu un gandarījuma brīžiem 2014. gadā.
Gaišus Ziemassvētkus un veiksmi Jaunajā gadā!

Valija - kultūras mantojuma un tūrisma darba organizatore Trapenē  

Nonest no debesīm zvaigzni,
Iedegt sirdī,
Un pasaulē mīlestību nest.
Lai balta tā top.
Paņemt sveces liesmu plaukstā
Un pasaulē gaismu nest.
Ticēt, cerēt, piedot,
Un brīnumam ļaut visu apmirdzēt!

SIRSNĪGUS UN MĪĻUS ZIEMASSVĒTKUS UN 
LAIMĪGU  JAUNO  GADU!

Gaujienas internātpamatskolas administrācijas
vārdā direktore Vita Andersone

Pa Latviju Dievmāte staigā-
Ai, gaišais Adventes laiks!
Ar sniegpārslu tavā vaigā
Kāds mīļums ir iestājies maigs.
Pa Latviju Dievmāte staigā,
Nāc ticībā seko tai līdz
Un ieskaties mirdzošā vaigā-
Drīz ausīs Saulgriežu rīts! /A.Priedītis/

Lai Gaujienas vidusskolas skolēniem, 
vecākiem, skolotājiem, 

darbiniekiem un Apes novada cilvēkiem
Ziemassvētki atnes prieku,

veselību un svētību ikvienā mājā un  
Jaunajā gadā lai jaunas domas, jaunas cerības, 

jauni sasniegumi un jauni darbi!
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore

Ieva Zariņa

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīm dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

Svētīts un kluss lai ir Ziemassvētku laiks, 
baltām domām un 

labiem darbiem bagāts Jaunais 2015.gads!
Gaujienas Info centra vadītāja S.Sproģe 

un jaunatnes darba organizatore K.Bernarte 

Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem 

un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam 

saulesstaram
Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais

brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums 

zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.
Priecīgus, gaišus, ticības,

cerības un mīlestības 
piepildītus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu

un laimīgu Jauno gadu!
Trapenes kultūras nama

vadītāja Svetlana Spalviņa

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara!
Gaišu un labām domām piepildītu svētku laiku visiem novada pedagogiem

un izglītības iestāžu darbiniekiem!
Pašvaldības izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe

Viens otram lai labāko vēlam,
Kad eglītē plīv svecīšu stars,
Jo vienīgi labestība mums
Laimi uzdāvāt var. /K.Apškrūma/

Gaišus, siltus un mīlestības pilnus 
Ziemassvētkus!

Veiksmi, saticību un laimi Jaunajā gadā!
Trapenes pamatskolas kolektīvs.  

Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāks.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā 
prieku.

Lai Ziemassvētku laiks ved 
pretī sapratnei un cilvēcībai, 

lai pietiek spēka visam
nākamajam gadam!

Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskolas kolektīvs

Apes novada ļaudīm, kolēģiem un sadarbības partneriem!
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirds raizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs cietiem vēlam!

/Ā. Freimane/
Lai gaišs, mierīgs un mīlestības pilns Ziemassvētku gaidīšanas

laiks! 
Lai Jaunais gads nāk ar ticību tam, ko visvairāk vēlamies, 

ar darbiem bagātu ikdienu, labu veselību un svētku noskaņu!
Apes PII „Vāverīte” kolektīvs 
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Apes novada domes 20. novembra ārkārtas sēdes
apskats

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” 09.10.2014. iesnie-
gumu Nr.1-6/185 „Par sabiedrības kapitāldaļu palielināšanu”, un ņemot vērā starp Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un SIA
“Alūksnes slimnīca” 30.04.2014. noslēgto līgumu par projekta “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” ēkā” ar Nr. KPFI-
15.3/176 īstenošanu, dome nolēma: piekrist palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Alūksnes slimnīca” pamatkapitālu par 95466.00 EUR, Apes novada pašvaldībai papil-
dus ieguldot 17260,00 EUR – jeb 18,08% no kopējās ieguldījuma summas pamatkapitālā,
atbilstoši Apes novada pašvaldības kapitāla daļu skaitam šajā komercsabiedrībā, pēc
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atbalsta saņemšanas par
Apes novada pašvaldības paredzamo finanšu līdzekļu ieguldīšanu KPFI projekta “Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca”
ēkā” īstenošanā un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domes atļaujas saņemšanas. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju Apes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar
Valsts Kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētā projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
SIA “Alūksnes slimnīca” ēkā” īstenošanai, ieguldot to SIA „Alūksnes slimnīca” pamat-
kapitālā proporcionāli Apes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām 18,08%,
17260,00 EUR apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada
1.janvāra līdz 2026.gada 1.janvārim (ieskaitot). Aizņēmumu garantēt ar Apes novada
paš valdības pamatbudžeta līdzekļiem.

Apes novada domes 27. novembra sēdes apskats
Dome nolēma apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 27.11.2014. saistošos no-

teikumus Nr.14/2014 „Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes 28.01.2014.
sais tošajos noteikumos Nr. 1/2014. 

Apstiprināti 
ar Apes novada domes

27.11.2014. lēmumu Nr. 217 (prot.Nr.17, 1.p.)

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 27.11.2014. SAISTOŠIE NOTEI-
KUMI Nr.14/2014 „PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES 28.01.2014.  SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1/2014 
“APES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2014. GADAM””

Palielināt Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu par EUR 7616 un
palielināt finansēšanas daļu par EUR 60618 saskaņā ar 1. pielikumu.

Palielināt Apes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumu daļu par  EUR 68234
saskaņā   ar 1. pielikumu.

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

Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU

Dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2014 „Par grozījumiem Apes
novada pašvaldības domes 2013. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu, kuri stāsies spēkā,
kad tiks saņemts saskaņojums no VARAM un publicēts Apes novada domes informatī-
vajā izdevumā “Apes novada ziņas”.

Saskaņā ar Apes novada domes 28.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2014
„Apes novada pašvaldības  budžets  2014.gadam” un sakarā ar Trapenes kultūras nama

80 gadu jubileju, dome nolēma piešķirt  finanšu līdzekļus 150.00EUR Trapenes kultūras
namam. Uzdot iestādes vadītājai Svetlanai SPALVIŅAI piešķirtos līdzekļus izlietot Tra-
penes kultūras nama materiālās bāzes uzlabošanai.

Dome nolēma uzsākt Apes novada Attīstības programmas daļu – rīcības un investīciju
plānu aktualizāciju. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļai: apkopot Apes novada attīstības
programmas daļu – rīcības un investīciju plānu izpildi par 2014. gadu; sagatavot aktua-
lizētu rīcību un investīciju plānu 2015. gadam; aktualizēt rīcību un investīciju plānu
2016. un 2017. gadam; aktualizēto Apes novada attīstības programmu iesniegt novada
Domei apstiprināšanai 2014. gada decembra sēdē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu Apes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, dome nolēma noteikt nepieciešamo (deficīto) pedagogu amatu sarakstu Apes
novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz 2014./2015.mācību gada beigām: Dāvja Ozo-
liņa Apes vidusskolā: vispārējās pamatizglītības skolotājs; Vidagas Sikšņu pamatskolā:
mūzikas skolotājs; angļu valodas skolotājs; ķīmijas skolotājs; mājturības un tehnoloģiju
skolotājs; sporta skolotājs; informātikas skolotājs. PII „Vāverīte”: logopēds. Trapenes
pamatskolā: fizikas skolotājs; informātikas skolotājs; sporta skolotājs; vēstures skolotājs;
sociālo zinību skolotājs; mājturības un tehnoloģiju skolotājs; ģeogrāfijas skolotājs; angļu
valodas skolotājs; bioloģijas un  ķīmijas skolotājs; latviešu valodas skolotājs. Gaujienas
mūzikas un mākslas skolā: klavierspēles skolotājs; sitamo instrumentu skolotājs; klar-
netes un saksofona spēles skolotājs. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā: sporta skolo-
tājs; angļu valodas skolotājs; sākumskolas skolotājs; matemātikas skolotājs; bioloģijas/ķī-
mijas skolotājs; krievu valodas skolotājs. Dome nolēma segt transporta izdevumus no-
teiktajiem pedagogiem mācību procesa laikā: sabiedriskā transporta (izņemot taksometra
pakalpojumu) izdevumus no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, bet ne vairāk
kā 40,00 EUR mēnesī (ja sabiedriskā transporta biļetes par iepriekšējo mēnesi iesniegtas
Finanšu un grāmatvedības nodaļā līdz nākamā mēneša piektajam datumam); ja nav ie-
spējams nokļūt darba vietā – izglītības iestādē ar sabiedrisko transportu un dzīvesvieta
ir tālāk kā 10 km, Apes novada domes noteiktajā kārtībā segt degvielas izdevumus par
personīgā transportlīdzekļa izmantošanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpa-
kaļ, bet ne vairāk kā par 300 km mēnesī.  Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

Dome nolēma uzdot domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU nodrošināt iekšējā audita
un revīzijas sistēmas Apes novada pašvaldības iestādēs nolikuma projekta izstrādi. Pa-
redzēt 2015. gada budžetā nepieciešamos finanšu līdzekļus iekšējā audita un revīzijas
kontroles sistēmas izveidošanai. 

Dome nolēma apstiprināt tirdzniecības maksu: Kalendāram „Apes novads” 2015: bez
PVN – EUR 1,83, ar PVN – EUR 2,21; Gaujienas kalendāra 2015.gadam: bez PVN – EUR
3,31;  ar PVN – EUR 4,00; Atslēgu piekariņiem: bez PVN – EUR 3,09;  ar PVN – EUR 3,74.

Dome nolēma piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada pirmsskolas vecuma bēr-
niem un skolas vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību ie-
stādēs līdz 4.klasei ieskaitot, un Bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” klientiem. Dā-
vana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu paciņas veidā, vēr-
tībā līdz 3,00 EUR.

Dome nolēma piešķirt dāvanas Ziemassvētkos Apes novada senioriem vecākiem par
80 gadiem. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – Ziemassvētku saldumu pa-
ciņas veidā, vērtībā līdz 4,50 EUR.

Dome nolēma apstiprināt Apes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
20.11.2014.lēmumu „Par “Apes novada gada cilvēku 2014” un sporta laureātu apbalvo-
šanu “.

Izskatot 1 personas 13.11.2014. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma ”Tralmaki”, Apes pagastā, Apes novadā, atsavināšanu, dome nolēma sa-
gatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu īpašumu „Tralmaki”, Apes pagastā, ar platību
14,7 ha nodošanai atsavināšanai.

Izskatot 1 personas 19.11.2014. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma ”Zvārtavas veikals”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, atsavināšanu,
dome nolēma sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu īpašumu „Zvārtavas vei-
kals”, Gaujienas pagastā, ar platību 0,3113 ha, nodošanai atsavināšanai.

Lai nodrošinātu pietiekamu pirmsskolas izglītības iestādes darbu Apes pilsētā, dome
nolēma piešķirt finansējumu EUR 7073.60 bez PVN pirmsskolas izglītības iestādes “Vā-
verīte” vienkāršotās renovācijas darbu pabeigšanai.

Par darba dienas pārcelšanu
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā ar Ministru Kabineta 26.05.2014. rīkojumu Nr.245 “Par darba dienu pārcel-
šanu 2015.gadā”, Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens ir izdevis rīko-
jumu, ka Apes novada domes iestādēs un struktūrvienībās, kurās noteikta piecu dienu
darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai,  tiek pārcelta darba diena no piektdienas,
2015.gada 2.janvāra, uz sestdienu, 2015.gada 10.janvāri. 

Apes novada domes darba laiks 10.janvārī: no plkst.8:00 līdz 12:30 un no 13:00 līdz
16:00.

Par īpašumu tiesisko statusu sakārtošanu
Jurijs Ronimoiss, Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs

Ir pagājuši jau vairāk kā desmit gadi, kopš tika pabeigta dzīvokļu un tiem piekritīgo
zemes platība privatizācija. Diemžēl līdz šim brīdim ļoti daudzi dzīvokļu īpašnieki nav
veikuši savu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, par īpašnieku uz nekustamo īpašumu  (dzīvokli vai
zemi) uzskatāma tikai tā persona, kuras īpašuma tiesības uz konkrēto īpašumu nostipri-
nātas zemesgrāmatā.

Pirms dzīvokļu privatizācijas uzsākšanas, tie tika ierakstīti zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda. Ja dzīvokļa privatizētājs nav veicis tā pārreģistrāciju uz sava vārda, tad par
dzīvokļa īpašnieku vēl aizvien juridiski ir uzskatāma pašvaldība. Līdz ar to pašvaldībai
ir visas tiesības pieprasīt dzīvokļu īres maksas. 

Apes novada dome aicina privatizēto dzīvokļu īpašniekus nekavējoties sakārtot pri-
vatizēto dzīvokļu tiesisko statusu un reģistrēt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

Apes novada dome izsludina konkursu uz vakanto Bāriņtiesas
priekšsēdētāja palīga-jurista amatu, 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga-jurista amata vakance
/uz noteiktu laiku/

Darba apraksts:
Pārzināt un piemērot tiesību normas un tiesību avotus;
Precīzi identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos fak-

tus;
Sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās

darbības materiālo un procesuālo tiesību jomā;
Pārstāvēt bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, sagatavot dokumentu projek-

tus un pēc lēmuma pieņemšanas noformēt tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Pieņemt apmeklētājus;
Sniegt juridisko palīdzību konsultāciju veidā;
Veikt citus bāriņtiesas priekšsēdētāja noteiktos uzdevumus.
Prasības kandidātiem:
Pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē

vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
Valodu prasme: latviešu valoda – augstākā līmenī;
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Zināšanas darbā ar datortehniku (Word, Internets)
Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt, vai

sūtīt pa pastu Apes novada domei uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV
– 4337 vai uz e-pastu: administracija@ape.lv līdz 2014.gada 30.decembrim, tālrunis
uzziņām: 64307220.  
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Izbeigts kriminālprocess lietā par Elīnas Zālītes
skulpturālā portreta nozagšanu
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 8. decembrī saņēma LR Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektores S.Labozevičas
2014.gada 3.decembra lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu krimināllietā par
Elīnas Zālītes skulpturālā portreta nozagšanu.

Lēmuma paskaidrojošā daļā minēts, ka Kriminālprocess Nr.11100032609 uzsākts VP
VRP Alūksnes iecirknī 2009.gada 7.novembrī pēc Krimināllikuma 175.p.1.d. – par to,
ka 2009.gada laika posmā no 6.novembra plkst.16.50 līdz 7.novembra plkst. 11.00, Apes
novadā, Apē, Pasta ielā 26, no D.Ozoliņa Apes vidusskolas pagalma tika nozagts Elīnas
Zālītes skulpturālais portrets no bronzas. Ņemot vērā, ka personu, nevar saukt pie kri-
minālatbildības, ja pagājuši pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas,
un šajā kriminālprocesā nav noskaidrota persona, kas veica augstāk minēto zādzību, un
krimināllietā iestājās nozieguma noilgums, līdz ar ko kriminālprocess ir izbeidzams. 

Ir atkal laiks padarīts
Dina Jāņekalne, SAC ”Trapene” direktore 

Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā – ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā. Klāt
atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas. Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus, to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts. Klāt atkal
laiks, kad līdz ar sveču ziediem plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks.

Klāt tas brīdis, kad varam savos kalendāros ielikt ķeksīti – 2014.gads padarīts. Padarīt
ir labāk, nekā vienkārši aizvadīt vai nodzīvot. Padarīts ir pabeigts, salikts pa plauktiņiem
un gatavs nākamajam sākumam.

Jauno gadu var sākt, veicot veiksmes rituālos, plānojot darāmos darbus vai sastādot
piepildāmo sapņu sarakstu, vai arī citādi – nejautā, kāds man būs nākamais gads, bet
domāt – kāds es būšu nākamgad? Mēs sakām, gads mēdz būt laimīgs vai nelaimīgs - tas

ir tikai ieraksts kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma mūsu priekiem un bēdām.
Mūsu gads būs tieši tāds, kādi būsim mēs, bet to nenosaka ne ugunīgi zirgi, ne baltas
kazas vai citi zvaigžņu zvēri - tā ir mūsu izvēle mūsu attieksme un darbi. Mēs mēdzam
teikt - nebaidies sapņot, bet pareizi ir nebaidīties īstenot savus sapņus. Nekas nav skum-
jāks par sapni, kuram neviens nedod iespēju piepildīties. Nav nevienas pareizas patiesī-
bas, nav neviena pareizā veida kā dzīvot un viena laimes standarta, kas derētu itin visiem.
Mēs esam atšķirīgi, un dažādas ir mūsu izpratnes par pasauli un mūsu vietu tajā. Ma-
nuprāt, harmoniskas pasaules formulā ir viena pamata sastāvdaļa – cieņa. Mēs nevaram
pilnīgi visi viens otram pateikt, mums ir tiesības uz savu gaumi un ir tikai dabiski, ja
mums nepatīk, aizkaitina vai pat sadusmo citu izskats, rīcība vai uzskati, bet, ja mēs cie-
nīsim ik viena tiesības būt tādam, kāds viņš ir, mēs varam cerēt ka cienīs arī mūsējās.

Laimīgu, veselīgu un cieņpilnu 2015.gadu, Sociālās aprūpes centrs „Trapene”, novēl
sev un visiem Apes novada ļaudīm.

Atsaucība un kopīgs darbs savai pilsētai
Anita Harju, Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas dārzniece 

Nemanot ir paskrējis vēl viens gads, un tagad var atskatīties uz padarīto. Es ļoti prie-
cājos, ka šogad varēju strādāt Teritorijas attīstības nodaļā, kas bez sava ikdienas darba,
arī ar citām nodaļām, kopīgi mūsu pilsētā esam varējuši darīt labas lietas, kas ir pama-
nāms katram Apes iedzīvotājam. Priecājos, ka mūsu nodaļā ir vienmēr izpalīdzīgās un
atraktīvās Liene un Daiga, vienmēr atsaucīgā Astra un gudrais Jurijs. Šogad taisām putnu
barotavas kopā ar Apes jauniešiem un Normundu Prazņicānu, palīdz uzlikt Igors Dze-
donis. Izgriezti krūmi visā dabas takas apkārtnē, iztīrīta Acu avotu apkārtne, tīrītas malas
no Raganu klintīm līdz pilsētas kapiem.

Kopā ar Nauri Teteru izveidotas metāla olas – dekori, ko Lieldienās izlikām centrā.
Meža kapos atjaunota akas koka daļa. Upju festivālam izveidotas ilustrācijas – dzērves,
bezdelīgas, tauriņi. Uzstādītas jaunas lielās šūpoles skolas līcī, ierīkotas četras atpūtas
vietas ar soliem, ugunskuru vietām. Pilsētas un Meža kapos uzlikti jauni koka galdi ar
krēsliem pie mašīnu stāvlaukumiem. Uzstādīti 14 informācijas stendi ar vērtīgu infor-
māciju par dabas taku, ko vērts apskatīt (šo informāciju izveidoja Astra, Daiga kopā ar
Vidzemes Augstskolas studentiem). Pagatavotas un uzliktas jaunas koka kāpnes aiz pil-
sētas kapiem, ūdens ņemšanai no Vaidavas. Izstrādāta lielā nojume ar galdu un soliem
pie skolas līcī. Tāpat arī strādājām pilsētā – Lielajā talkā, ar pensionāriem estrādē, ar so-
ciālajiem darbiniekiem „Jaunrozēs”, ar domes darbiniekiem dabas takas apkārtnē.

Tika iesēta zālīte pie skolas pļavā (vecā baseina vietā). Uzstādītas divas jaunas koka
tualetes pie peldvietām dabas takā un skolas līcī. Uzstādītas jaunas norādes pa dabas
taku. Kopā desmit dienas strādājām Apē ar Vidzemes Augstskolas studentiem. Atjaunots
nožogojums gar Vaidavas malu pie pilsētas kapiem. Izveidotas jaunas kāpnes kapsētas
sākumā no zvana torņa līdz acu avotam. Uzstādītas jaunas norāžu zīmes visā pilsētā. Stā-
dītas puķes pilsētā, ko šogad dāvināja pilsētai Ņina Kalekaure, Alda Kalekaure, Ilona
Kaktiņa, Rasma Harju, Sandra Liepkāja, Baiba Vadone, Dina Kaktiņa, Ilva Sāre, z/s
„Sprogas”. Izveidoti jauni atkritumu trauki. Atjaunots bērnu rotaļu laukumā sabojātais
vagoniņš. Izveidoti divi koka tiltiņi (pie Krodziņa un futbola laukuma). Veidotas insta-

lācijas no atkritumiem (pet Pudeles, skārda bundžas, riepas, koka paliktņi) un uzstādīti
BMX trasē.

Pie „Jaunrozēm” atjaunotas D. Ozoliņa parkā norādes (3gb). Divus mēnešus pilsētā
cītīgi strādāja Voldemārs, Kārlis, Kristers, Undīne – paldies. Uzstādīti trīs jauni soli kopā
ar „Granitex” un Nauri Teteru (pie jaunā apļa). Acu avotam jauna koka renīte. Samarķē-
jām dabas taku ar slotām.

No „Inčukalna” kokaudzētavas šoruden atvedām: Fizokarpus 160, Jasmīnus 93, Alpu
vērnes 320, Klinšrozes 104, Spirejas 220, Grimoņus 15, Bārbeles 8, Ložņu kārklus 15.
Pie vidusskolas iesākti darbi pie apkārtnes rekonstrukcijas (kopā ar skolēniem un skolo-
tājiem sākts atjaunot dzīvžogs).

Es savam Ziemassvētku vecītim esmu rakstījusi, ka nākamajā gadā vēlos, lai tiktu sa-
kārtots laukums, braucot pilsētā pie tautas nama. Lai tiktu sakārtota ietve Pasta lielā  ielā
līdz skolai. Lai nākošgad novāktu sakarnieku metāla būdu, kas ir Tirgus ielā (uz līkuma).
Lai kopīgi bērnu rotaļu laukumā papildinātu ar spēļu elementiem. Lai sakārtotu un sa-
koptu laukumu aiz autoostas. Lai vecās mājas pilsētas centrā atrastu īpašniekus un kaut
nedaudz sakoptu (Stacijas iela 1). Lai izdotos izveidot tirgus būdiņas, kur amatniekiem,
tirgotājiem pārdot savu preci. Lai no nogrieztajiem ozoliem tiktu izveidoti jauni puķu
trauki pilsētā. 

Lai ielīst gaisma prātos un sirdīs tiem darbiniekiem, kas negrib strādāt, bet ļoti turas
pie saviem amatiem. Lai kļūst cilvēcīgi. Veiksmi Apes novada ļaudīm, vēlu gaišas domas
un darīsim tikai labus darbus arī turpmāk kopā!

Par ierobežojumu satiksmei pa Apes novada 
autoceļiem rudens periodā atcelšanu

Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens 27.novembrī ir izdevis
rīkojumu, kurā tiek norādīts, ka ņemot vērā klimatiskos apstākļus, tiek pār-
traukta 2014.gada 10.oktobra rīkojuma Nr. A/3-07/115 “Par ierobežojumiem
satiksmei pa Apes novada autoceļiem rudens periodā” darbība ar 2014.gada
1.decembri.

Senioru vēstis

Apes novada 66 seniori šogad apguvuši 
datorprasmes projektā Pieslēdzies, Latvija!
Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu vadītāja 

Piecpadsmit Vidzemes reģiona, Limbažu un Salacgrīvas skolotāji
šogad aktīvi iesaistījās Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvā Pie-
slēdzies, Latvija!, datorprasmēs apmācot 914 reģiona seniorus pēc 50
gadu vecuma, to vidū 66 Apes novada seniorus. 1. decembrī, skolotāji,
mācību vietu vadītāji un pašvaldību pārstāvji no visas Vidzemes pul-
cējās uz svinīgo projekta noslēguma pasākumu. 

Mācības aktīvi norisinājās piecpadsmit pašvaldībās – Valmieras pilsētā,
Cēsu, Apes, Alūksnes, Gulbenes, Rūjienas, Kocēnu, Mazsalacas, Vecpie-
balgas, Jaunpiebalgas, Strenču, Madonas, Valkas, kā arī Limbažu un Sa-
lacgrīvas novadā. Uz Cēsīm mācīties devās arī iedzīvotāji no Priekuļu un
Pārgaujas novadiem, seniori no Ērgļiem pēc datorzinībām devās uz Ma-
donu, savukārt Beverīnas seniori – Valmieru.

Bezmaksas datorapmācību kursu vadīšanā iesaistījās piecpadsmit Vid-
zemes skolotāji, no Trapenes pamatskolas - Inese Lipstoka. Trapenes pa-
matskolas skolotājas Ineses Lipstokas vadībā datorprasmes apguva 66 da-
lībnieki, gandrīz divas trešdaļas no viņiem bija pirmspensijas vecumā. Sa-
vukārt vecākā novada dalībniece Valija Šļukuma datoru apguva cienījamā
85 gadu vecumā.

Skolotāja Inese Lipstoka skaidro: „Seniori ir ļoti apmierināti ar apmā-
cībām, jo tā viņiem bija iespēja apgūt ko pilnīgi jaunu un nebijušu. Mani
pat nedaudz pārsteidza tas, ka daudzi jau ir iegādājušies savus personīgos
datorus, par ko visticamāk paldies jāsaka arī mazbērniem.” Savukārt I.Lip-
stokas audzēkne Sintija Kopasova saka: „Prieks, ka iemācījos veidot ta-
bulas un grafikus. Mūsu pasniedzēja mācēja visu ļoti vienkārši un sapro-
tami paskaidrot – tā, ka katra sīkākā nianse bija skaidra.”

Latvijas reģionos Pieslēdzies, Latvija! datorapmācības cilvēkiem vecumā pēc 50 ga-
diem norisinājās no maija līdz novembrim. Mācību laikā senioriem tika nodrošinātas
bezmaksas mācību grāmatas, savukārt mājaslapā www.piesledzieslatvija.lv ikvienam jo-
projām pieejama mācību programma „Mācies pats” latviešu un krievu valodā.
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Tiekas Apes pensionāru padomes sapulcē
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

24.novembrī Apes tautas namā Apes pensionāru padome organizēja pensionāru sa-
pulci.

Pensionāru padomes dalībniece Dzintra Ozoliņa klātesošajiem pastāstīja par dažādiem
pasākumiem 2014.gadā, kuros ar lielu darbošanos sparu ir iesaistījušies Apes pensionāri,
gan kaimiņu novadu senioru pasākumos, gan forumos, gan sporta spēlēs Alūksnē, kā arī
pašmāju senioru pasākumos Trapenē, Gaujienā, Virešos un Apē. Liela palīdzības roka tika
sniegta arī Apes pilsētas svētku organizēšanā šā gada augustā, kā arī ābolu dāvāšana Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem mācību gadu uzsākot.

Savukārt Ausma Agare, Apes novada pensionāru biedrības “Iesim kopā” priekšsēdētāja,
klātesošos informēja par biedrības darbību un iespējām iesaistīties. Šobrīd biedrībā ir 17
biedri, Ausma Agare aicināja ikvienu iesaistīties un līdzdarboties biedrībā, sakot: “Jo lie-
lāki mēs būsim, jo vairāk arī varēsim kaut ko iegūt un sakārtot savā pagasta teritorijā.”.

Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju informēja par Apes un Trapenes ceļu
rekonstrukciju, par iespējām 2015. gada vasarā sakārtot ūdenssaimniecību Apē, kā arī par
Vidagas slūžu virzīšanu uz iespējamo pārveidi, savukārt no ikdienas rūpēm - gaišumu un
siltumu sirdī ienesa - Marika Svīķe un Jānis Žagariņš, kuri dzejā un mūzikā izstāstīja cil-
vēka dzīves stāstu.

Dod, Dieviņi, otram dot, Ne no otra mīļi lūgt.. l.t.dz.
Trapenes pagasta pensionāru padome

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā dzīvojam ar domām par atnākušo gadu
un atceramies aizvadīto. Laiks, kad gribas būt kopā ar savējiem, kad dabas vēlētais klusums
atrauj vaļā kādu mūsos ilgi kavējošos mīļumu un cerību, ka kļūsim labāki, gudrāki, vese-
lāki, bagātāki, labsirdīgāki. Laiks, kad gribas teikt labus vārdus saviem līdzcilvēkiem.

Mūsu pensionāru lielais PALDIES – B.Eidemanei, E.Baumanim, N.Mikai, Utkinu,
V.Liepiņa ģimenēm par morālo un praktisko palīdzību vientuļiem cilvēkiem. L.Āzim un
I.Šteinbergam par līdzjūtību pret ikvienu cilvēku.

Paldies SIA “Trapene” kolektīvam un tā vadītājai R.Kalējai, J.Sēkliņam un T.Zariņa
ģimenei par materiālo atbalstu pasākumu organizēšanā.

Paldies pagasta autobusa šoferim Jānim Dzirkalim un S.Beļimenko ģimenei par at-
saucību un dāsno sirdi ekskursiju un dažādu izbraukumu pasākumu organizēšanā.

Paldies Trapenes kultūras nama senioru deju kolektīvam “Bormanītes” dalībniecēm
un tā vadītājai Svetlanai Spalviņai un senioru ansamblim “Atmoda” un tā vadītājai Inai
Javai par aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīves pasākumos pagastā un ārpus tā robežām.

Gaišu, mīlestības pilnu Svētvakaru, sirdsmieru Jaunajā gadā! Lai Jaunajā gadā pie-
pildās visas jūsu ieceres!

Tur rudens elpā
uzmirdz gadu ceļš,
Tas laiks, ar kuru
sākas dzīves gājums,
kur joprojām gaismu smel.

Sveicam novembra mēnesī dzimušos un īpaši jubilārus 75., 70., 65. gados!
Brīdaka Milda, Lasis Andrejs, Jegorova Irēna, 

Liepkalīte Ināra, Sproģe Ilze, Brante Aija.

Sveicam decembra jubilārus 80., 75., 65. gados!
Timofejevs Nikolajs, Purakalne Sarma, Brūvelis Jānis, Bindemane Līga.

Apes pensionāru padome
f f f

Visu mūžu es ceļu māju.
Tas ir sievietes sensenais amats.
Ceļu smiedamās, 
Ceļu rādamās, 
Ceļu,gaužas asaras raudādama.
Ai, cik vēji ir kāri uz siltumu, 
Kuru sargāju es! 
Kā viņiem gribas to azotē iebāzt un svilpojot projām nest! Visu mūžu es ceļu māju, 
Lai Jums kur pārnākt būtu. 
”Nekur nav tik labi kā mājās!” Jūs sakāt. 
Un atkal es stipra jūtos 
UN neticu saldajai čigāna dziesmai, 
Kas vilina projām iet.
Smaržo pīrāgi, un uz palodzes Mājas svētība zied.

/Ārija Elksne/  
Vismīļākos sveicienus un veselību, izturību dzīves vējos gribam ar šiem vārdiem

vēlēt un teikt PALDIES mammai Sarmai Purakalnei 75 gadus sagaidot!
Bērni ar ģimenēm  

f f f
Jauns gads nāk caur tīrām, pēdu nemītām takām,
Dienu lielajā eglē gaišas svecītes liet.
Es arī: es aizdedzu sīku liesmiņu sevī,
Tad eju pie jūsu siltuma sildīties.

/M.Laukmane/
Visiem Apes novada pensionāriem novēlam –

lai Jaunais gads atnāk ar labiem darbiem, 
patiesām vērtībām un pozitīvām pārmaiņām! 

Priecīgu sirdi, gaišu noskaņu un pārticību mājās!
Apes novada pensionāru biedrības „Iesim kopā!” padome 

f f f
Tik maigi snieg. Nāk svētvakars ik mājās,
Gan tajās nāk, kur krāsnī guni kur,
Gan atnāk atstātās un aizmirstajās.
Lai tavā prātā rūpju nav un prieku sirds lai jūt,
Lai visi ceļi gaiši kļūst, kas ved uz tavām mājām. /R.Gāle/

Virešu pagasta pensionāriem novēlam, lai Ziemassvētku laiks nes laimi,
klusu prieku, mieru un ticību! Lai bagāta katra Jaunā – 2015.gada diena!

Virešu pensionāru padome
f f f

Lai aiziet prom pa baltu, tīru sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs.
Mīļie Apes novada pensionāri!

Lai Jums balti, sirsnīgi un silti Ziemassvētki! Lai Jaunais gads jums dāvā labu
veselību, laimi jūsu ģimenēs un ikvienā sētā!

Cienījamie Trapenes pagasta pašvaldības, iestāžu, SIA “Trapene” 
darbinieki, zemnieki, lielie un mazie trapenieši!

Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katra sirdi, nes prieku, mīlestību un gaišumu
katrā mājā! Izturību, labklājību, sirdsmieru, labu veselību 2015.gadā!

Trapenes pagasta pensionāru padome.

f f f
Sarunāties ar saviem sapņiem – gribēt un varēt ticībā dzīvot nākamām laikam! 

/V.Toma/
Virešu pagasta pārvaldei! Jauns gads, jaunas idejas, darbi, cerības…
Lai Jaunais gads piepilda tās! Priecīgu sirdi, gaišu noskaņu un pārticību mājās!

Virešu pensionāru padome

f f f
Pateicība!
Maija mēnesī uzsāka darbību senioru ansamblis “Atmoda”, ko vada Ina Java. Ansamblis
sekmīgi turpina darboties. Mēģinājumi notiek Maijas Miķeles privātmājā. 

Lielais paldies Maijai par cilvēcisko sirds mīlestību.
Trapenes pensionāru padomes vadītāja  

f f f
Kad rīts tik īss un diena apmākusies staigā,
visvairāk saules atgriešanos gaidām,
lai asara tad pati nožūst vaigā,-
šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos
ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs.
Tev arī jānotic, ka brīnums nav vien vārdos,
bet cilvēcības saules glāstošajos staros...         / M.Svīķe/

Sveicam Jaunajā 2015.gadā visus  Gaujienas  
un Apes novada vecākās paaudzes ļaudis!

Gaujienas pensionāru padome visiem novēl Jaunajā gadā stipru veselību, veiksmi
dzīvē un darbā, spēku darboties, ar cerību un ticību  domāt labas domas 

un sapratni sevi aizstāvot !
Gaujienas pensionāru padomes priekšsēdētāja Veneranda Kustova  

f f f
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaišums, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas palīdz un mirdz.

Sirsnīgi sveicam decembrī dzimušos  dzīves skaistajās jubilejās:
Edīti Veinbergu, Dzidru Rubīnu, Ernu Zariņu.

Vēlam veselību, veiksmi, izturību un dzīves prieku.
Gaujienas pensionāru padome  

f f f
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Ir laimīgs tas, kas dzīvot māk.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam decembrī dzimušos pensionārus:
Vairu Eglīti, Aiju Grehovu, Lidiju Loginu, Valentīnu Supi, Lūciju Maltavnieci, 

Maiju Meisi, Jāni Sēkliņu.
Novēlam labu veselību, mīlestību, visu sapņu piepildījumu.

Trapenes pagasta pensionāru padome
f f f

Lai šajā baltajā pasaulē
Ikviens savu Glābēju 
sameklē
Un katram uz pleca lai 
eņģelis
Vēsti šo atnes kā svētību.
Veltiņa, Ilga, Anna, Līvija,
Marianna, Biruta, Konrāt,

Priecīgus, gaišus, mīļus
Ziemassvētkus un 
bagātu, veselīgu 

Jauno gadu!

Jūsu aprūpētāja Iveta
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Latvijas Republikas – 96.dzimšanas dienas svinī-
gais pasākums „No zobena saule lēca” 
Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vēstures skolotāja 

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolēni sagaidīja mūsu valsts – Latvijas Repub-
likas 96.dzimšanas dienu ar pašu iestudēto Gunas Rukšānes uzvedumu „No zobena saule
lēca”. Idejas autores bija 11. klases skolnieces, kuras atbalstīja visi pārējie vidusskolēni.

Mēs esam viena no Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga glabātājām, tāpēc
uzvedums „No zobena saule lēca” par notikumiem 1915. - 1919. gadā mums šķita aktuāli
un pieminēšanas vērti.

14. novembrī skolas zālē pulcējās visa skolas saime, vecāki, Gaujienas iedzīvotāji un
lūgtie viesi. Uzstāšanos sāka 1. - 4. klašu koris ar dziesmu par mūsu skaisto Tēvuzemi.
Pēc dziesmas izskanēšanas draudošu noskaņu radīja bungu rībēšana. 1915. gads – Pirmā
pasaules kara bēgļi atstāj Kurzemi un Zemgali. Klausītāji tiek iepazīstināti ar kara laiku,
ar palīdzības sniegšanu bēgļiem, ar slimnīcas izveidošanu Cēsīs ievainotajiem karavīriem.
Skatītāji to var vērot gan fotogrāfijās, gan „dzīvajās bildēs”, ko rāda aktieri – skolēni.

1918. gada 18. novembris – tiek dibināta Latvijas Republika. Zālē lepni skan visu ko-
pīgi dziedātā Latvijas himna „Dievs, svētī Latviju!”. Vārds tiek dots viesim - viceadmi-
rālim Gaidim Andrejam Zeibotam. Apsveikuma uzrunā tiek uzsvērta mūsu pašu atbildība
pret savu zemi, neaizmirstot iepriekšējo paaudžu nopelnus valsts pamatu likšanā, un
mūsu iespējas veidot valsti pašlaik. 

1919. gada jūnijs. Pusaudži un jaunieši stājās Skolnieku rotā, lai aizstāvētu Cēsis pret
landesvēru, lai aizsargātu tikko dibinātās Latvijas valsts neatkarību. Smagas cīņas, bet
starp tām pie pusdienu ugunskura skan puiku dziesma „Div dūjiņas”. 

1929. gadā top Skolnieku rotas piemiņas karogs, kuram līdzekļus deva Vidzemes vi-
dusskolas, arī Gaujienas ģimnāzija. Iesākās jauna tradīcija – Cēsu pulka Skolnieku rotas
piemiņas karogs ceļoja no ģimnāzijas uz ģimnāziju. 1997. gadā šī tradīcija tika atjaunota.
Mūsu skola Piemiņas karogu ir glabājusi trīs reizes – 1936., 2001., 2011. gadā.

Mēs pieminām šos jaunos cilvēkus un sirds dziļumos, bez skaļiem vārdiem, esam pa-
teicīgi viņiem.

Skan skolas ansambļa izpildītā R. Paula dziesma „Svētvakars”.
Skolas direktore Ieva Zariņa apsveic visus klātesošos valsts 96.dzimšanas dienā. Tiek

uzteikti skolēnu veiktie labie darbi, skolas vārda aizstāvēšana dažādos valsts un starp-
novadu pasākumos. Tiek sumināti Salacgrīvas patriotiskā dzejas konkursa laureāti – Ad-
rija Rubina, Fēbe Līga Pāsa un Krišjānis Graudiņš, kā arī skolotāja Lūcija Kapača, kura
visus gadus konkursa pastāvēšanas vēsturē ir sekmīgi gatavojusi skolēnus tam. Eiropas
Parlamenta deputāte I.Grigule ir novērtējusi skolotājas darbu patriotiskajā audzināšanā
ar ielūgumu apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.

Svinīgā pasākuma noslēgumā izskan kora dziesmas „Manā sirdī” un „Maza mana
tēvu zeme”.

Paldies visiem skolēniem, kas atbildīgi piedalījās uzveduma tapšanā, kā arī skolotā-
jiem – Dzintaram Ziediņam, Ingai Baumanei, Dagnijai Pakalnei un Ilzei Dāvei!

Dzejas dienas Gaujienā
Ilze Zilbere, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Novembris ir Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša laiks, tāpēc Dzejas dienu pasākumi tra-
dicionāli notiek mūsu skolā novembrī.

21.nov. Skolas bibliotēkā notika radošs pasākums 5.-12.kl. Skolēniem “Gribu būt
dzejnieks”. Par dzejnieku nepiedzimst, par to kļūst, un sākums var būt pirmais neparastu
vārdu salikums - “koki tik krāšņi kā krāsu paletes/ skolēnu rudens darbos” (A.Kalniņš),
pirmā liriskā apjausma par pasauli, kurā dzīvojam - “šī pasaule, kurā mēs dzīvojam/ ir
skaista un strādīga, laimīga” (S.Muskate). Tās ir sajūtu gleznas, vērojot ābeli no pavasara
līdz rudenim, lai secinātu, “cik interesants mūžs ir ābelei” (A.Pakalne), vērojot, kā rudeni
aiznes gājputni, “un vējā šalc lapas, būs ziema rīt – gaidīsim” (G.Ķelps). Tie ir savas esī-
bas meklējumi epifānijās un mīlestības apliecinājumi tēvzemei.

Bibliotekāre Inga Apsīte mūs sagaidīja tematiski noformētās telpās, kurām mājīgumu
piešķīra sveču liesmiņas un smaržīgās tējas tases. Pie improvizēta dzejnieka galdiņa va-
rēja sēsties jaunie autori un, sirdij viegli drebot, lasīt savus darbus. Viņos nolūkojās sir-
snīgais, atklātais Ojāra Vācieša skatiens no fotogrāfijas.

Un tā – jaunie autori, kas mīl dzejas vārdu, ir: Ginters Ķelps, Ance Pakalne, Santa
Muskate, Austris Kalniņš (5.kl.), Rainers Alvateris (6.kl.), Toms Lipstoks, Niks Lārmanis
(7.kl.), Viktorija Borovko, Krista Anete Andersone (8.kl.), Rēzija Kalniņa (9.kl.), Adrija
Rubina, Dita Poševa (11.kl.).

Kopā ar jaunajiem dzejniekiem bija latviešu valodas un literatūras skolotājas Ilze Zil-
bere un Lūcija Kapača. 

Liels paldies bibliotekārei Ingai par jauko, mīļo sagaidīšanu!

Izglītība

Skatuves runas konkurss Gaujienā
Ilze Zilbere, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

21.novembrī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā notika tradicionālais novada skolu
skatuves runas konkurss sākumskolai, veltīts Tautas dzejniekam Ojāram Vācietim. No-
vembris ir laiks, kad kailie koku zari zīmē rakstus debesīs, caur kuriem bezgalībā aizrit
baltais piena ceļš, atstarodams zemes siltumu cilvēku aizdegtajās svecēs, lai mēs paceltu
skatienu uz augšu un redzētu, “ ai, kas par gaismu debesīs tecēs”. (O.Vācietis.)

Pasākuma vadmotīvs bija O.Vācieša dzejas rindas par svecēm, kas sanākušas uz sveču
balli, meklējot skaistumu alkstošās sirdis, kas to nesīs tālāk.

“Kas to prieku redzēs?

Kas to prieku jutīs?
Kur būs tie bērni,
kas apkārt tecēs?”

Noskaņu tematiski papildināja zāles noformējums ar skaistām svecēm, starp kurām
paslēpušies zaķa bērni, eža bērni, pļavu bērni.

Uz dzejisko sveču balli bija ieradušies skolēni no D.Ozoliņa Apes vidusskolas, Gau-
jienas internātpamatskolas un mūsu skolas.

Skolēni uzstājās ar sagatavotu dzejas priekšnesumu, starplaikā starp konkursu un žū-
rijas vērtējumu nodarbojās radošajās darbnīcās – zīmēja mandalas un veica tematiskus
meklējumus O.Vācieša dzejas pasaulē skolas bibliotēkā pie bibliotekāres I.Apsītes.

Un tā – iegūtie rezultāti:
1.-2.kl. grupā:
1.vieta – Marta Kalniņa (Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola)
2.vieta – Raitis Rinaldo Čavars ( Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)
3.vieta – Karolīna Kazaka ( Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)
Atzinība – Līva Lote Gabranova (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)
3.-4.kl.grupā:
1.vieta – Deivs Vasīlijs Vorohta (Gaujienas internātpamatskola)
2.vieta – Agnese Svitka (Gaujienas internātpamatskola)
Samanta Priedīte (Gaujienas internātpamatskola)
3.vieta – Linda Lejasmeijere (Gaujienas internātpamatskola)
Kristers Elmanis (Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola)
Atzinība – Niks Judenkovs (Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola)
Alīna Zīle (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola)
O.Vācieša dzejolis “Viens pats” guva vislielāko ievērību (runāja 3 dalībnieki), un visi

ieguva godalgotas vietas.
Balvās skolēni saņēma skaistas grāmatas, bet skolotāji, kā pateicību par skolēnu sa-

gatavošanu konkursam, – žāvētu ābolu maisiņus.
Dodoties mājās, sveču balles atstāto gaismu katrs paņēma sev līdzi.
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Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas/eseju konkursa
„Brauc mājās, latvieti!” noslēguma pasākums 
Salacgrīvā
Adrija Rubina, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases skolniece 

Pavasarī, kad daba sāk mosties jaunai dzīvības dvesmai, lai katrs ziediņš, katra lapiņa,
kas izplaukst, izrotātu savu mīļo zemīti, Salacgrīvas bibliotēka izsludina patriotiskās dze-
jas konkursu. Šogad jau šāda veida konkurss notiek sesto reizi, katru reizi mainoties
tēmai. Šogad tās tēma bija mums daudziem aktuāla, mazliet sāpīga un pat lūdzoša saviem
tautiešiem ”Brauc mājās, latvieti!”.

Apbalvošana notiek rudenī, Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas
festivālā, šoreiz - 2014. gada 11. novembrī.

Visus sešus gadus, pateicoties skolotājas Lūcijas Kapačas pamudinājumam, arī mēs,
pārstāvji no Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas, piedalāmies konkursā. Labākie no

mūsu skolas šajā gadā, kuri iekļuva konkursa finālā bija: Fēbe Līga Pāsa, Krišjānis Grau-
diņš un Adrija Rubina, kura saņēma goda rakstu.

Apsveicam mūsu skolotāju Lūciju Kapaču, kura saņēma goda rakstu un atmaksātu
ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, par patriotisma audzināšanu jauniešos visu
šo gadu garumā.

Konkursa noslēguma pasākumā patiess prieks bija redzēt dažas Latvijā ievērojamas
personas, kā arī personīgi tikties ar rakstniekiem - Uldi Ausekli, Valdi Rūju, Arnoldu
Auziņu, Ronaldu Briedi, Eduardu Aivaru, Viktoru Kalniņu (Viks), Zani Brūveri, Indru
Sproģi, Maiju Stepēnu. Pasākums bija emocionāls, jo pirmo triju vietu ieguvēji sākum-
skolas un pamatskolas grupā lasīja savus sacerētos darbus, baudījām arī muzikālus
priekšnesumus, kurus sniedza mūziķis Uldis Kākulis. 

Pusdienās laukumā pie bibliotēkas varējām mieloties ar karavīru sarūpētu miežu putru.
Pasākums turpinājās ar dzejas lasījumiem un Jāņa Streiča runu. Pēc tam sekoja lāpu gājiens.

Salacgrīvas novada bibliotēka ir izdevusi nelielu grāmatiņu, kurā ir iekļauti uzvarētāju
darbi. Šo grāmatiņu katrs no dalībniekiem un viņu konsultanti, kā arī skolas bibliotēkas
saņēma savā īpašumā.

Pasākumi rakstnieka Kārļa Skalbes atcerei
Vita Peneze, literatūras skolotāja 

Atzīmējot rakstnieka Kārļa Skalbes 135. dzimšanas dienu, Gaujienas internātpamat-
skolas 5.a – 9.a klases skolēni piedalījās pēcpusdienā ,,Atnāc un izzini Kārļa Skalbes
personību un daiļradi!”, kā arī ,,K. Skalbes pasaku kino pēcpusdienā”. Latviešu valodas
un literatūras kabinetā iepazinās ar rakstnieka, dzejnieka, publicista grāmatu izstādi,
klausījās literāro pasaku fragmentu, dzejoļu un dziesmu ar K. Skalbes vārdiem audio ie-
rakstus. Visi skolēni noskatījās LTV videomateriālu par dzejnieka biogrāfiju. Pēcpus-
dienā ,,Atnāc un izzini Kārļa Skalbes personību un daiļradi!” skolēni skatījās literatūras
skolotājas sagatavoto prezentāciju par rakstnieku. Tās noslēgumā dalībnieki saņēma 25
dažādas grūtības pakāpes uzdevumus par K. Skalbes dzīvi, personību un daiļradi. Izpildes
laiks – 2 nedēļas. Konkursā labākos rezultātus ieguva brāļi Jānis un Kristers Lubāni.

Pasaku kino pēcpusdienā skolēni ar interesi noskatījās animācijas studijas ,,Dauka”
filmu ,,Kaķīša dzirnavas”, režisora Arnolda Burova leļļu filmu ,,Pasaka par vērdiņu”,
režisores Rozes Stiebras filmu ,,Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”. Skolēni novērtēja
pasakās izteikto atziņu aktualitāti mūsdienās.

5.a klases zēni fakultatīvajās stundās padziļināti iepazinās ar K. Skalbes literāro pa-
saku mantojumu, ilustrēja izlasītās pasakas.

Trapenes pamatskolas mācību uzņēmumi 
Liene Tomiņa- Bambule, Trapenes pamatskolas skolotāja 

21. un 22. novembrī Trapenes pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumi „Kociņš” un
„STUFF” devās uz Igaunijas pilsētu Varsku, kur norisinājās noslēdzošais gadatirgus šim
pārrobežu projektam.

Pirmajā dienā piedalījāmies konferencē, kurā varējām dzirdēt veiksmīgu uzņēmēju stās-
tus par to, kā viņi ir uzsākuši savu biznesu un arī dažādus ieteikumus veiksmei. Uzstājās
arī Igaunijas labākā mini uzņēmuma meitenes, kas dalījās savā pieredzē ar klātesošajiem.

Ļoti interesanta bija spēle, kuru spēlējām vakarā. Tajā tika sadalītas komandas, kuras
sastāvēja no visu trīs valstu pārstāvjiem. Kopīgi viņiem bija jāiziet cauri vairākiem kon-
trolpunktiem un jāprot saprasties un vienoties par uzdoto uzdevumu.

Otrajā dienā pašiem jau bija jānoformē savs tirgošanās stends un jāprot par savu pro-
dukciju pastāstīt. Visus vēroja un izjautāja žūrija, kura beigās deva veiksmīgākajiem uz-
ņēmumiem nominācijas. Liels satraukums bērniem bija tad, kad bija jākāpj uz skatuves
prezentēt savu uzņēmumu. 

Apmeklējot šo pasākumu, ieguvumi ir šādi:
Ieguvām pieredzi, piedaloties tik lielā gadatirgū. Daudz jaunas informācijas. Redzē-

jām, kā darbojās citi uzņēmumi. Sapratām, ka mums vēl daudz ko darīt, lai sasniegtu la-
bākā uzņēmuma nomināciju.

Patriotu nedēļa Gaujienas internātpamatskolā
Vita Peneze, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja 

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu, skolā notika tradi-
cionālie pasākumi un audzināšanas stundas, lai vairotu audzēkņos patriotismu un
kopības izjūtu. 

Gatavojoties svēt-
kiem, skolotāju Andas
Andersones, Lindas
Barkovskas un Daces
Lubūzes – Vizuliņas
vadībā skolas telpas
tika noformētas patrio-
tiskā noskaņā.

No 4. līdz 11. no-
vembrim notika tradi-
cionālais skolas pasā-
kums „Gods Lāčplē-
šiem”. Skolēni piedalī-
jās dažādās aktivitātēs:

zīmējumu konkursā „Lāčplēšiem…”, veidoja PowerPoint prezentācijas ,,Ceļš uz Brīvī-
bu”, gatavoja gaismas plostiņus, mācījās deklamēt patriotisko dzeju. Skolotājas Inga Po-
ševa un Linda Barkovska ar saviem audzēkņiem uzkopa Lāčplēša ordeņa kavalieru at-
dusas vietas. Lāčplēša dienā skolotāji un skolēni devās lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem,
lai godinātu un pieminētu Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, Gaujas straumē pludināja
koka plostiņus ar svecītēm. Prieks par 9.a klases zēnu Nika Sviļa un Guņa Raudoka at-
bildību pasākuma organizēšanā. 

13.novembrī skolā notika Ierindas skate par godu Latvijas dzimšanas dienai. Skatē
piedalījās izglītojamie no 1. līdz 9. klasei. Skolēnus sagatavoja skolotāja Ruta Graudiņa.
Skati vērtēja neatkarīga žūrija: J. Ozoliņš, M. Zujevs, M. Kārkliņa un A. Puļļa. Izglīto-
jamo ierindas mācības prasmes ar katru mācību gadu uzlabojas. Skolēnus vērtēja divās
grupās: 1. – 4. klasei un 5. – 9. klasei. Sākumskolas klasēs pirmo vietu ieguva 3.a, 4.a.
klases skolēni, pamatskolas – 9.a klases skolēni. Labākās komandiera prasmes demons-
trēja Jānis Lubāns un Kristaps Krievāns.

Valsts svētku priekšvakarā, 14. novembrī, skolas zālē visi pulcējāmies uz svētku pa-
sākumu “Latvijai - 96”.  Šogad literāro kompozīciju sagatavoja un skolas saimi uzrunāja
septiņi 5.a – 8.a klases puiši.  Zēnu izteiksmīgo runu papildināja ansambļa dziesmas, kā
arī deju kolektīva raitais priekšnesums. Skolēnus sagatavoja skolotājas Agija Lūse,  Vita
Peneze, Gunta Briede.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore Vita Andersone aicināja visus mīlēt un cienīt
savu ģimeni, mājas, skolu, novadu, valsti.

Skolēnu mācību uzņēmumi gadatirgū Varskā
Liene Ābolkalne, Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Projekta Nr. ELRII – 291 “Heritage Business” (Kultūras un biznesa
mantojums) ietvaros Apes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu mā-
cību uzņēmumi ar saviem ražojumiem piedalījās starptautiskā pārrobežu
gadatirgū Varskā (Igaunija), kurā bez mūsu novada skolām piedalījās
arī Igaunijas un Krievijas skolu skolēnu mācību uzņēmumi. 

Apes novadu pārstāvēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ar uzņēmu-
miem “Vienu vitamīnu?”, “For happiness” un “Liesmiņa” (skolotājas
Ilze Celenberga un Laura Pope), Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
ar uzņēmumiem “Ābolītis” un “Varavīksne” (skolotājas Ieva Zariņa un
Vizbulīte Jaukule), Trapenes pamatskola ar uzņēmumiem “Kociņš” un
“Stuff” (skolotāja Liene Tomiņa-Bambule), Vidagas Sikšņu pamatskola
ar uzņēmumu “Idea+”. Jaunie uzņēmēji sevi parādīja kā konkurētspējī-
gus un veiksmīgus tirgus dalībniekus, par ko liecina arī saņemtās go-
dalgas un pārdotās produkcijas apjoms. Skolēnu mācību uzņēmums
“Vienu vitamīnu?” ieguva arī augstāko novērtējumu un saņēma apbal-
vojumu kā labākais mazais uzņēmums, savukārt uzņēmums “Ābolītis”
ieguva žūrijas simpātijas balvu. 

“Darbošanās skolēnu mācību uzņēmumā skolēniem nozīmē pirmo
lielo iepazīšanos ar uzņēmējdarbību, sākot jau ar plānošanas procesu un
beidzot ar reālu darbību, tirgošanos. Tas dod unikālu rūdījumu. Galve-
nais, ka tas ir vajadzīgs pašiem jauniešiem un ja arī šie jaunieši nekļūs
par biznesmeņiem, tad atbildības sajūtu pārbaudīt var ikkatrs,” tā Laura
Pope.
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Pirmā Erasmus + projekta sanāksme Portugālē
Lūcija Kapača, projekta koordinatore 

No 10. līdz 16.novembrim Porto pilsētā (Portugālē) Rio
Tinto vidusskolā notika projektā Erasmus +  iesaistīto val-
stu skolotāju pirmā sanāksme par tēmu „Share Play”, kura
bija veltīta projekta praktiska un daudzveidīga darba uzsākšanai.

Sanāksmē piedalījās 8 valstu skolu pārstāvji, tai skaitā trīs skolotāji no Trapenes pa-
matskolas – skolas direktors Aivars Maltavnieks, mācību pārzine Inese Lipstoka un pro-
jekta koordinatore Lūcija Kapača.

Mūsu kopīgo sanāksmi atklāja Rio Tinto vidusskolas direktore, uzsverot izglītības
nozīmi labākas pasaules veidošanai. Šīs skolas projektā iesaistītie skolotāji prezentēja
izglītības sistēmu valstī un viņu pilsētā, iepazīstināja ar savu skolu un tās iespējām. Pro-
jekta galvenās koordinatores – Inga no Norvēģijas un Gokce no Turcijas prezentēja mūsu
kopīgajā projektā jau iesākto un deva virzienus un uzdevumus turpmākajam darbam.
Skolēni un skolotāji katrā skolā veiks regulāras aktivitātes katru mēnesi, apmainīsies ar
informāciju, komunicēs savstarpēji, piedalīsies video konferencēs, publicēs paveikto in-
terneta mājas lapās.

Šajā gadā vēl jāpaspēj izveidot projekta stūrīti skolā, kurā būs informācija par da-
lībnieku skolām, plakāti par projekta tēmu, aktuālie skolēnu darbi. Tāpat vēl decembrī
jāorganizē logo konkurss un izstāde, jāsagatavo un jāaizsūta citām partneru skolām sko-
lēnu pašu gatavotie Ziemassvētku apsveikumi, jāizpilda skolēnu un skolotāju anketas,
parādot zināšanas par mūsu partnervalstīm.

Otrajā mācību pusgadā mūs sagaida ļoti atbildīgs uzdevums – tieši Trapenes pamat-
skola ir pirmā skola, kas uzņems ciemiņus – gan skolotājus, gan skolēnus - no 7 dalīb-
valstīm, tāpēc notiks īpaša gatavošanās.

Apzināmies, ka darba būs daudz, bet esam gandarīti, ka mūsu skolēniem un skolotā-
jiem ir iespēja gūt daudz jauna, padarīt ikdienu krāsaināku, izmantot pieredzi savā darbā.

Viesojoties Portugālē, iepazināmies arī ar šīs valsts daudzveidīgo kultūru un vietējo
cilvēku tradīcijām, izbaudījām viņu viesmīlību un projekta dalībnieku draudzīgumu.

Spēkošanās sacensības Trapenes pamatskolā
Liene Tomiņa- Bambule, skolotāja 

7.novembrī Trapenes pamatskolā notika tradicionālās spēkošanās sacensības, kuras
sasaucas ar Lāčplēša dienu. Mūsu novada un
Tilsi skolas jaunieši šajās sacensībās cenšas pie-
rādīt savu fizisko varēšanu un spēkā līdzināties
Lāčplēsim. Šogad spēkiem mērojās Trapenes pa-
matskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Vi-
dagas Sikšņu pamatskolas un Tilsi pamatskolas
komandas, kuras sastāvēja no 8 dalībniekiem (8.
un 9. klašu skolēni) - 4 meitenes un 4 puiši.

Dalībnieki spēkojās 4 disciplīnās: Atspoles
skrējiens, Puišiem pievilkšanās pie stieņa un
meitenēm karāšanās pie stieņa ar laika kontroli,
Pildbumbas mešana, Lēkšana ar lecamaukliņu.
Savukārt komandas spēkiem mērojās 5 veidu sta-
fetēs.

Visus rezultātus apkopojot, vietu sadalījums
šāds: 1.vieta Tilsi skolai no Igaunijas; 2.vieta
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai, 3.vieta Vidagas
Sikšņu pamatskolai, 4.vieta Trapenes pamatsko-
lai.

Katrā disciplīnā tika apbalvoti 3 labāko rezultātu ieguvēji. Bez medaļām nepalika ne-
viena komanda. No mūsu pašu komandas Klintai Kolai 3. vieta atspoles skrējienā un
Diānai Vorohtai 2. vieta lēkšanā ar lecamaukliņu.

Paldies tām skolām, kuras atsaucās uz mūsu uzaicinājumu. Bija jautri, interesanti un
garlaicīgi nebija nevienam. Uz tikšanos nākamajā gadā!

Viktorīna „Cik labi Tu pazīsti Latviju?”
Klinta Bernarte, Gaujienas jauniešu darba organizatore 

28. novembra pēcpusdienā O.Vācieša Gaujienas vidusskolā jauniešiem notika vikto-
rīna „Cik labi Tu pazīsti Latviju?”. 

Viktorīnā piedalījās 7., 8., 9., 11. un 12. klašu skolēni. Katru klasi pārstāvēja 3 skolēni.
Viktorīnā katrai klasei tika uzdots noteikts skaits jautājumu par Latvijas dabu, par Lat-
vijas vēsturi, par Latvijas literatūru un valodu. Viktorīnas kopējais jautājumu skaits sa-

sniedza 48 jautājumus. Jauniešiem bija iespēja izvēlēties tēmu, lai sniegt atbildi. Latvijas
dabas tēmas bija „Lielumi”, „Sauszeme” un „Ūdeņi”. Latvijas vēstures tēmas bija „Per-
sonības”, „Gadskaitļi” un „Fakti” savukārt Latvijas literatūras un valodas tēmas bija „La-
sīšana”, „Personības” un „Valoda”. Katra klase pareizi atbildot uz jautājumu, neizman-
tojot atbilžu variantus, ieguva sev 2 punktus. Pareizi atbildot uz jautājumu, izmantojot
atbilžu variantus, katra klase sev ieguva 1 punktu, bet, ja atbilde bija nepareiza, tad tika
piešķirti 0 punkti. Gandrīz uz visiem uzdotajiem jautājumiem jaunieši atbildēja pareizi.
III vietu ieguva 9.klase, II vietu ieguva 12.klase un I vietu ieguva 11.klase. Pārējo klašu
skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos.

Aug jaunā uzņēmēju maiņa
Ieva Zariņa, SMU „Varavīksne” vadītāja 

Ojāra Vācieša Gaujienas
vidusskolā šajā mācību gadā
aktīvi darbojas divi Skolēnu
mācību uzņēmumi( SMU).

„Ābolītis”, kurā darbojas
visi 5.klases skolēni, jau ir ar
zināmu uzņēmējdarbības pie-
redzi, jo uzņēmums strādā jau
divus gadus un to vada skolo-
tāja Vizbulīte Jaukule. Mazie
biznesmeņi ar savu darbu un
čaklumu veiksmīgi piesaista
pircējus un pārdod savu garšī-
go un veselīgo produkciju -
kaltētos ābolus.

SMU „Varavīksne” nodibi-
nājās tikai septembra mēnesī. Tajā darbojas 8.klases skolēni Karīna Harkina un Ernests
Kalniņš. Šie skolēni ir radoši un atrod brīdi savā brīvajā laikā, lai ražotu dažādus dāvanu
maisiņus, atbilstoši svētkiem.

21. un 22. novembrī abas skolēnu mācību firmas kopā ar pārējām Apes novada sko-

lēnu firmām piedalījās Starp-
tautiskajā skolēnu mācību uz-
ņēmumu gadatirgū Varskā,
Igaunijā, kur dalību ņēma 3
valstu skolēnu SMU no Igau-
nijas, Latvijas un Krievijas.

Skolēnu uzņēmumus vērtē-
ja žūrijas komisija. Dalībnie-
kiem bija jāatbild uz dažādiem
jautājumiem, jāpamato sava iz-
vēlētā produkta lietderība un
jāprezentē savs uzņēmums.
Skolēni atzīst, ka viņi šajā pa-
sākumā ieguvuši pieredzi dau-
dzos uzņēmējdarbības aspek-
tos, apzinājušies, cik svarīgi ir apgūt svešvalodas, lai varētu atbildēt uz žūrijas un pircēju
jautājumiem, kas radīja nelielas grūtības.

Pēc žūrijas izvērtējuma ļoti liels prieks bija mūsu skolas uzņēmumam „Ābolītis”, kurš
saņēma žūrijas komisijas speciālo balvu. Ance Pakalne, Jēkabs Kalniņš, Daniels Kalniņš
un Austris Kalniņš veiksmīgi prezentēja savu SMS, bija atraktīvi, smaidīgi, bet galvenais
- pārdeva visu savu saražoto produkciju.

Visi dalībnieki saņēma sertifikātus, kas apliecina dalību starptautiskajā pasākumā.
Paldies arī skolēnu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu! 
Lai veicas „Abolītim” un „Varavīksnei” arī turpmāk! 
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Kristāla āboli un Sporta gada balva mirdz Apes
novada visdarbīgāko cilvēku rokās
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada domes sarūpētie kristāla āboli šogad nokļuva pie 10 laureātiem as-
toņās Gada cilvēks 2014 nominācijās, āboli, kas reizē ir kā dāvana, pateicība un
prieks par visiem labajiem darbiem, atbildību, uzņēmību, darbīgumu. Sporta gada
balvu ieguva 19 sportisti, sporta jomas aktīvisti, kuri ieguvuši godalgotas vietas
Latvijas mēroga čempionātos, piedalījušies pasaules klases sacensībās, kā arī or-
ganizējuši Apes novadā Latvijas un starptautiska līmeņa sacensības.

Nominācijā „Sabiedriskais darbinieks”
balvu saņēma Lauma Palkavniece, Apes
evaņģēliski luteriskā draudze. Pasākuma vadī-
tāji Alda un Andris Liepiņi raksturojot nomi-
nācijas ieguvēju, citēja ieteikuma vēstulē rak-
stīto: “Šis ceļš aizsākās pirms 20 gadiem, kad
Apē 1994. gadā Draudze izveidojās pēc brīvās
Latvijas atdzimšanas. Draudze kopā sanākša-
nas un lūgšanas sākotnēji noturēja Apes tautas
nama otrā stāva jumta istabiņā. Pienāca brī-
dis, kad piešķīra pirmo finansējumu baznīcas
celtniecībai. 2009. gada ziemā arhibīskaps
Jānis Vanags ielika vēstījumu jaunā Dievnama
pamatos, bet šā gada 21. septembrī, pēc pie-
ciem gadiem, kas veltīti šī nama tapšanai, ar-
hibīskaps Jānis Vanags iesvēta Dievnamu. Ik-
viens Draudzes loceklis ir devis savu artavu mūsu Dievnama tapšanā, jo īpaši Draudzes
priekšniece Lauma Palkavniece. Draudzes mīlestības devums – sabiedriskā kārtā uz-
celta, iekārtota un nodota kalpošanai Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskā baznīca.”.
Nominācijā “Sabiedriskais darbinieks” apbalvojumu pasniedza Ainars Gaidis, Apes no-
vada gada cilvēks 2013 nominācijas “Sabiedriskais darbinieks” ieguvējs.

Nominācijā „Uzņēmējs (tai
skaitā zemnieks”) kristāla
ābolu saņēma SIA ”Very
Berry”, Gundega Sauškina,
Sergejs Sauškins. Par SIA
“Very Berry” ieteikuma vēstulē
minēts: “Lielākais nodokļu
maksātājs Apes novadā 2012.,
2013. gadā, Latvijā vienīgais
lauksaimniecības un pārstrā-
des uzņēmums no 36 vispazīs-
tamākajām Latvijas eksporta
“zvaigznēm”, kas ar savu zī-
molu iekļauts eksportējošo uz-
ņēmumu atbalsta kustības “The

Red Jackets” “iedvesmas grāmatā”, Latvijas 2014.gada nominācijas „Veselīga uztura
ražotājs” balvas ieguvējs, regulāri piedalās ikgadējās Vidzemes uzņēmēju dienās – pre-
zentē savu produkciju un Apes novadu, jau daudzus gadus iesaistījušies tūrisma maršrutā
„Apes novada lauku labumi”, atbalsta Apes novada organizētos pasākumus un iestādes
– izglītības, kultūras un sporta jomā, gatavā produkcija ar savu garšu, zīmolu un ele-
ganto iepakojumu ir lielisks prezentācijas materiāls Apes novada domes sadarbības par-
tneriem, viesiem u.c., sakopta ražotnes un produkcijas audzētavas vide, sakārtota infras-
truktūra un apkārtne savam uzņēmumam.”. Nominācijā “Uzņēmējs (tai skaitā zem-
nieks)” apbalvojumu pasniedza SIA APIŅI valdes priekšsēdētājs Egons Apinis, Apes
novada gada cilvēks 2013 nominācijas  “Uzņēmējs”  laureāts.

Nominācijā „Ģime-
ne” balvu saņēma Zita
Uzkliņģe, Normunds
Prazņicāns. Vakara va-
dītāji Alda un Andris
raksturojot nomināci-
jas ieguvēju, citēja
vēstulē minēto: “Zitu
nu jau daudzus gadus
mēs Apē saucam par
savu labo dakterīti,
kurai profesionālās
prasmes iet rokrokā ar
lielu cilvēkmīlestību.
Līdztekus savam pro-
fesionālajam darbam
Zita ir Svētā Mateja
Apes evaņģēliski lute-
riskās baznīcas drau-
dzes māsa, dzied draudzes ansamblī un arī Apes tautas nama korī. Ar Dieva mīlestību
sirdī viņa dzīvo pati, audzina savus bērnus un sajūt pasauli. Normunds ir darbmācības
skolotājs, šobrīd pat trijās novada skolās, un kopā ar saviem skolēniem ārpus stundu
nodarbībās gatavo interesantas lietas no koka. Bet kopīgi ar Zitu ir deju kopas “Jukums”
dalībnieki. Dejošana ir baudījums pašiem un prieks citiem. Ģimene ir mecenāti, neska-
toties uz savu pietiekami lielo pašu saimi, savu profesionālo pilnveidošanu un savas lab-
klājības daudzajām vajadzībām, Zita un Normunds ir labdari daudzās jomās. Bet unikālu
un paliekošu vērtību ieguvis ir šajā vasarā Normunda gatavotais ozolkoka altāra galds
Svētā Mateja Apes evaņģēliski luteriskai baznīcai, kā dāvinājums un ziedojums jaunuz-
celtajai svētnīcai.”. Nominācijā “Ģimene” balvu pasniedza Levanu ģimene, Apes novada
gada cilvēks 2013 nominācijas  “Ģimene” ieguvēji.

Nominācijā „Līdzcilvēks „Cilvēks - cilvē-
kam”” kristāla ābolu saņēma Ivars Kalniņš.
Pieteikuma vēstulē rakstīts: “Ivars Kalniņš
veiksmīgi un ar lielu atbildības izjūtu vada bi-
jušo, labi attīstīto kolhozu „Vireši”, kas šobrīd
ir SIA „Vireši”. Ivars pieturas pie lauku cilvē-
ku vajadzībām, saglabājot zemnieku gadu
gaitā izkoptās tradīcijas, iemaņas un praksi.
Ivars vada saimniecību, kuras pamats ir lop-
kopība un graudkopība. Šajos ekonomiski un
arī politiski juceklīgajos laikos ar Ivaru mūsu
pagastā ir lielāka drošības sajūta, apzinoties,
ka līdzās ir stiprs plecs, kas vajadzības gadī-
jumā atbalstīs. Un ikdienā tik regulāri dzirdē-
tais: „paprasi Ivaram!”, sevi attaisno.”. No-
minācijā “Līdzcilvēks, cilvēks - cilvēkam” ap-
balvojumu pasniedza Ruta Kalēja, Apes nova-
da gada cilvēks 2013 nominācijas  “Līdzcil-
vēks, cilvēks - cilvēkam” ieguvēja.

Nominācijā „Skolotājs” balvu saņēma Līga Bukov-
ska. Pasākuma vadītāji Alda un Andris raksturojot no-
minācijas ieguvēju, citēja ieteikuma vēstulē rakstīto:
“Jau 24 gadus Līga Bukovska strādā Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolā par skolotāju. Skolotājas vadītās
stundas ir mūsdienīgas, aizraujošas un interesantas,
viņa ir stingra un prasīga. Mācību procesā veiksmīgi
izmanto interaktīvās tehnoloģijas un daudzveidīgas mā-
cību metodes. Jau daudzus gadus skolēni gūst godalgo-
tas vietas Alūksnes un Apes novadu un valsts vēstures
olimpiādēs. Skolēni viņas vadībā piedalās pasākumos,
konkursos un dažādos projektos. Skolotājas pasniegta-
jos mācību priekšmetos skolēni jūtas droši un pārlieci-
noši, jo iegūtās zināšanas ir sistemātiskas, praksē iz-
mantojamas.”. Nominācijā “Skolotājs” apbalvojumu
pasniedza Dina Meistere, Apes novada gada cilvēks
2013 nominācijas “Skolotājs” ieguvēja.

Nominācijā „Pašvaldības un valsts iestāžu darbi-
nieks” balvu saņēma Edīte Dauškane. Ieteikuma vēstulē
minēts: “Edīte Dauškane ir cilvēks, kura visu savu
darba mūžu un mīlestību ir veltījusi tautiskajai dejai.
Strādājot Apes tautas namā un Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolā, viņa ir izaudzinājusi neskaitāmas dejotāju
paaudzes. Strādājot ar dejotājiem, Edīte vienmēr ir
uzstādījusi „augstu latiņu” gan sev, gan dejotājiem,
kura jāsasniedz visiem līdzekļiem. Augstas prasības
gan pret dejas izpildījumu, gan tautas tērpa nēsāšanu
un kopšanu. Šogad aprit 40 gadi kopš Edīte Dauškane
strādā Apes tautas namā. Viņa deg un sadeg par saviem
dejotājiem ik dienu, ik stundu, ik minūti.”. Nominācijā
“Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks” apbalvojumu
pasniedza Dina Jāņekalne, Apes novada gada cilvēks
2013 nominācijas “Pašvaldības un valsts iestāžu darbi-
nieks” ieguvēja.

Nominācijā „Aktīvais pensionārs”
balvu saņēma Ilze Sproģe. Pasākuma
vadītāji Alda un Andris raksturojot
nominācijas ieguvēju, citēja ieteiku-
ma vēstulē rakstīto: “Ilze Sproģe,
kuru, mēs daudzi pazīstam, kā bijušo
Apes pilsētas un pagasta Vice mēru,
daudzu gadu garumā pašvaldības de-
putāti, pagasta lauksaimniecības kon-
sultanti, apdrošināšanas aģenti, il-
ggadīgu Apes tautas nama amatierko-
lektīvu dalībnieci, aktīvu dažādu no-
rišu organizatori un tagad Apes pilsē-
tas pensionāru padomes priekšsēdē-

tāju. Bet pats galvenais, kas raksturo Ilzi, ir tas, ka visiem viņas minētajiem godājamiem
amatiem vienmēr klāt ir bijusi dzīva un karsta sirds, kura iestājas un deg par līdzcilvēku
likteņiem, viņu dzīvēm, pārdzīvo arī par pāridarījumiem neaizsargātiem mājdzīvniekiem,
nesakoptiem tīrumiem, darbībām, kas izjauc skaisto lauku ainavisko vidi un sakoptību.
Līdztekus tam Ilze aktīvi darbojas arī pašdarbībā, dziedot Apes tautas nama senioru an-
samblī „Dziesmas mūžs”, kura nosaukums būtībā arī ietver stāstu par Ilzi, kuras mūžs
ir kā skanīga dziesma, kas aizrauj līdz citus un piepilda sirdi.”. Nominācijā “Aktīvais
pensionārs” apbalvojumu pasniedza Antonija Mamedova, Apes novada gada cilvēks
2013 nominācijas “Aktīvais pensionārs” ieguvēja.

Nominācijā „Mūža ieguldījums”
Kristāla ābols nonāca pie Intas Krau-
jas, kuru bija ieradusies saņemt meita
Aija. Ieteikuma vēstulē uzsvērts:
“Inta Krauja visu savu darba mūžu ir
nodzīvojusi Gaujienā un mācījusi ma-
temātiku vairākām gaujieniešu un ap-
kārtējo pagastu iedzīvotāju paau-
dzēm. Inta KRAUJA ir ne tikai laba
skolotāja, kura no klases neizlaida
bērnus, pirms tie nebija iemācījušies



9

        

                                                              
           Nr.10/2014 decembris  

vielu vismaz apmierinošā līmenī. Viņai rūpēja arī savi audzēkņi ārpus klases. Pie viņas
varēja aiziet jebkurā brīdī un vienkārši parunāties.”. Nominācijā “Mūža ieguldījums”
apbalvojumu pasniedza Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore Ieva Zariņa. 

Nominācijā “Mūža ieguldījums” balvu saņēma
Ruta Beatrise Antone. Pasākuma vadītāji Alda un
Andris raksturojot nominācijas ieguvēju, citēja ie-
teikuma vēstulē rakstīto: “Ruta Antone jau no 1993.
gada regulāri atbalstījusi Gaujienas vidusskolu,
katru gadu apmēram mēnesi bez maksas mācot
angļu valodu skolēniem visās vecuma grupās. Jau
no 1994. gada Ruta nodibinājusi savu literāro prē-
miju, kuru katru gadu līdz pat šodienai pasniedz
veiksmīgākajam skolas literātam. Ir piedalījusies
skolas karoga līdzfinansēšanā. Ruta aktīvi iesaistās
Gaujienas un vidusskolas sabiedriskajā dzīvē. 2003.
gadā Ruta Antona tika apbalvota ar labdarības ak-
cijas „Labā zvaigzne” goda nozīmi, ko pasniedza
Labklājības ministrija. Ruta ar vīru Maigoni Latvi-
jas cilvēkiem dzimtajā Gaujienas pagastā palīdz jo-
projām - gan finansiāli atbalstot kultūras pasāku-
mus, gan senioru ekskursijas, gan skolas aktivitātes.

2013. gadā Ruta Beatrise Antone par nopelniem sabiedriskajā, izglītības un kultūras
dzīvē saņēma augsto valsts apbalvojumu - Atzinības krusta V šķiru.”. Nominācijā “Mūža
ieguldījums” apbalvojumu pasniedza Viesturs Dandens, Apes novada domes izpilddi-
rektors.

Nominācijā “Mūža ieguldījums”
balvu saņēma Maija Miķele. Ieteikuma
vēstulē rakstīts: “Un ir cilvēki, kuri pa-
liek ēnā – klusie darba darītāji, kuri ne-
lien pirmajās rindās, bet bez kuriem tās
“Pirmās rindas” vispār nespētu pastā-
vēt, jo tieši uz tiem klusajiem, uz viņu ple-
ciem, rokām balstās notikumi, pasākumi
un ikdienas ritējums. Maijai ir raksturīgi
daudz nerunāt. Viņa reāli izdara. Maija
neatsaka, ja viņu lūdz (uzrakstīt avīžrak-
stus, uztaisīt afišas, ielūgumus), viņa iz-
dara arī, ja nelūdz. Ja ir radusies kāda
problēma – kamēr citi domā, Maija jau tai ir ķērusies klāt un risina. Ja ir kāds strīda
ābols nokritis, Maija toleranti un taktiski, bez balss pacelšanas, visus samierina. Un,
būtībā jau nevar aizmirst arī Maijas mūža darbu Trapenes skolā. Vēl nevar nepieminēt,
ka Maija atbalsta ne tikai ar dvēseli citus līdzcilvēkus, bet arī, bieži vien atverot savu
maciņu, daloties ar citiem arī materiālajās lietās.”. Nominācijā “Mūža ieguldījums” ap-
balvojumu pasniedza Kornēlija Apškrūma, Apes novada gada cilvēks 2012 nominācijas
“Mūža ieguldījums” ieguvēja.

Jau par tradīciju ir kļuvusi AS Swedbank sarūpētā
balva darbīgākajam pedagogam Apes novadā. Šogad
Anete Spalviņa, AS Swedbank Klientu apkalpošanas
vadītāja, dāvinājumu pasniedza Trapenes pamatsko-
las direktora vietniecei Inesei Lipstokai. 

Sporta laureātus sveica Apes novada domes
priekšsēdētāja Astrīda Harju un Apes novada sporta
darba organizators Juris Ozoliņš, uzsverot sportistu
augstos sasniegumus sportā 2014.gadā. Apes novada
Sporta gada balvas saņēma: Jānis Kūms - Latvijas
čempions, Latvijas izlases dalībnieks orientēšanās
sportā, vairāku valsts nozīmes sacensību laureāts,
starptautisku sacensību dalībnieks; Māris Vabul-
nieks - Latvijas čempions 6 stundu rogainingā
(orientēšanās sacensībās, izvēles distance) veterānu
grupā (40+) un bronza kopējā vīru ieskaitē, senioru

spartakiādes bronzas medaļas ieguvējs V45 grupā. Piedalījies Eiropas čempionātā 24
stundu rogainingā Igaunijā. Aktīvi piedalās OK Alūksne/Ape rīkotos starptautisko orien-
tēšanās sacensību “Malienas kauss” rīkošanā un orientēšanās seriāla “Horizonts” kārtu
rīkošanā; Raivis Kalniņš - Latvijas čempions 6 stundu rogainingā (orientēšanās sacen-
sībās, izvēles distance) veterānu grupā (40+) un bronza kopējā vīru ieskaitē, 2.vieta Lat-
vijas kausa posma sacensībās orientēšanās sportā. 4.vieta Sprinta kausa kopvērtējumā
V35 grupā un 5.vieta Latvijas kausa kopvērtējumā V35 grupā; Atis Kalējs – sudrabs
V40 grupā Siguldas kalnu maratona 55 km ieskaitē, sudrabs Vaidavas Rogainingā – 12
stundu ieskaitē, Latvijas kausa posma “Siguldas kauss” sacensību uzvarētājs, godalgo-
tas vietas Latvijas kausa sacensībās un Latvijas sprinta Kausa sacensībās orientēšanās
sportā. Piedalījies Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā Igaunijā.

Sandis Andersons - Latvijas čempionāta sudraba medaļas ieguvējs bez ekipējuma,
Latvijas čempionāta bronzas medaļas ieguvējs ar ekipējumu, senioru spartakiādes bron-
zas medaļas ieguvējs svaru stieņa spiešanā guļus. Latvijas kausa izcīņas sacensībās Rē-
zeknē, Lubānā, Alūksnē laureāts. Ēriks Dumārovs - Latvijas čempions spēka trīscīņā,
spiešanā guļus. Senioru spartakiādes sudraba medaļas ieguvējs. Latvijas kausa posmu

uzvarētājs. Māris Neiders - Latvijas čem-
pions spēka trīscīņā, Latvijas čempionāta
bronza un Senioru spartakiādes bronza svaru
stieņa spiešanā guļus.

Zigurds Kalniņš, Renārs Salaks - Latvijas
čempioni autosportā rallijsprinta klasikā,
daudzu sacensību laureāti.

Ekipāža Ģirts Gailītis, Edgars Miķelsons
– Trofireids -„Lielais dubļu ērglis”-seriāla
uzvarētāji. Ekipāža Mairis Jurka, Mārtiņš Ja-
nušs, Kristaps Kaktiņš – Trofireids - „Lielais
dubļu ērglis” seriāla ceturtās vietas ieguvēji. 

Regnārs Gabranovs – Lat-
vijas kausa izcīņas posmu
kopvērtējuma uzvarētājs
„Zelta mopēda” sacensībās.
Toms Leitis - Latvijas kausa
izcīņas laureāts „Zelta mopē-
da” sacensībās. Jānis Jego-
rovs un Pēteris Jegorovs –
6.vieta Latvijas kausa kopvēr-
tējumā motokrosā blakusvāģu
ekipāžām, 3.vieta Lietuvas
čempionāta posmā; Mairis

Levans – apbalvojumu saņē-
ma par lielu sporta pasāku-
mu (motokrosa „Vaidavas
kauss”, veloseriāla) organi-
zēšanu Apes novadā, pašaiz-
liedzīgu darbu motoklubā
“Ape”.  

Muzikālie sveicieni šo-
reiz ceļu bija mērojuši no
Latgales – Eriņu ģimenes iz-

pildījumā, savukārt mūsu
pašu mākslinieki – saksofo-
nists Edgars Trapāns (klavier-
pavadījums Dagnija Pakalne)
priecēja ar skanīgu sirds mū-
ziku un Apes tautas nama vi-
dējās paaudzes dejo kolektīvs
“Metenis” aizrāva ar sirds
deju ikvienu klātesošo.

Ir noticis 2014.gada Apes novada dāvināšanas un
pateicības brīdis, izskanējuši labie vārdi un radīts
prieks. Kristāla āboli un sporta gada balvas ir mūsu
novada darbīgo ļaužu rokās kā skanīgs un dzidrs ap-
liecinājums.
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Divās dienās – pēc pieredzes, pēc jauniem 
iespaidiem, pēc jauniem draugiem, pēc peļņas
Liene Ābolkalne, Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki no Igaunijas
un Krievijas kopā ar saviem skolotājiem piektdien, 12.
decembrī devās mācību braucienā, lai iepazītu dažus no
Apes novada „Lauku labumu maršruta” objektiem, Vi-

dagas Sikšņu pamatskolu – ekoskolu, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu.
Uzņēmuma SIA „Very Berry” pārstrādes un uzglabāšanas cehā Gaujienas pagastā

jaunieši apskatīja ražošanas iekārtas un glabāšanas kameras, kā arī degustēja un iegādājās
garšīgo, veselīgo
produkciju. Turpinā-
jumā ciemiņus vies-
mīlīgi sagaidīja Vi-
dagas Sikšņu pamat-
skola, kurā dalībnie-
ki pusdienoja, bet
pēc tam, radošajās
darbnīcās, skolotājas
Jogitas Kazakas va-
dībā, izgatavoja jau-
kus eglīšu rotājumus.
Neraugoties uz īso
ziemas dienu, brau-
ciena dalībnieki pa-
spēja apmeklēt arī

Zigurda Safrano-
viča senlietu pri-
vātmuzeju „Fa-
zāni” Trapenē,
kur ar interesi
apskatīja daļu no
50 000 eksponā-
tu bagātīgā klās-
ta, papildinātus
ar aizraujošu
stāstījumu. 

Vakarpusē
brauciena dalīb-
nieki ieradās
Dāvja Ozoliņa
Ape vidusskolā,
kur bija paredzē-
tas vakariņas un tikšanās ar Apes skolēniem. Apes skolotāji un skolēni bija sagatavojuši
virkni interesantu pasākumu, kuros bija jāsacenšas gan sportiskās stafetēs, gan erudīcijas
spēlēs, gan jāizrāda savas dejotprasmes un prasmes caur spēlēm savstarpēji komunicēt
un draudzēties. Savukārt, skolas kolektīvu dejotāji, dziedātāji, dažādu mūzikas instru-
mentu spēlētāji, parādīja viesiem, ko mēs šeit apgūstam un kādas mums ir iespējas iz-
pausties un darboties ārpus stundu laika. 

Līdz pat vēlam vakaram naktsmītnēs „Melderi” un “Kalnarušķi” noritēja spraiga ga-
tavošanās nākamajā dienā paredzētajam Ziemassvētku - Labdarības tirdziņam.

Sestdienas rīts sākās ar skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) aktīvu iekārtošanos tirdznie-
cības vietās Apes tautas namā. Ziemassvētku tirdziņā Setomaa reģionu pārstāvēja 5 uzņē-
mumi, Pečoru rajonu - 3 uzņēmumi un viskuplākais skaits bija no Apes novada skolām,
kur Vidagas Sikšņu pamatskolas SMU saražoto produkciju pircējiem piedāvāja 1 firma,
O.Vācieša vidusskola – 2 firmas, Trapenes pamatskola – 2 firmas, D.Ozoliņa Apes vidus-
skola – 7 firmas. Skolēni pircējus pārsteidza ar ļoti daudzveidīgu produkcijas klāstu. Te
varēja iegādāties gan koka izstrādājumus – koka kartiņas, sētiņas, interaktīvas spēles, pie-
kariņus, svečturus, lineālu, gan ēdamas lietas – oriģinālas burkānu konfektes, ievārījumus,
piparkūkas, kēksiņus, cukurgailīšus, gan dažādus citus izstrādājumus – eglīšu rotājumus,
sveces, dāvanu kastītes, maisiņus, kartiņas, ziepes, nozīmītes, rotas, svečturus u.c.

Apes novada domes priekšsēdētāja A.Harju uzsver, ka šī jauniešiem ir lieliska iespēja
mācīties radīt, novērtēt to ko paši rada un galvenais to arī iemācīties pārdot un pārdot ar
odziņu. 

“Prieks par jauniešu izdomu, oriģinalitāti, uzdrīkstēšanos, un, jau redzu nākamos uz-
ņēmējus, kas patiesi būs spējīgi nest savas vietas un valsts vārdus plašākā pasaulē. Gal-
venais nenobīties un turēt sevī šo biznesa dzirksti. Uzsākt vienmēr ir grūti, bet, ja patīk
tas ko dara, tad agri vai vēlu pienāk brīdis, kad visam vajadzētu iet no rokas,” tā Anda
Plauma.

“Es ticu, ka tirdziņā no bērniem nopirktā laimes poga, 2015. gadā mūsu novadam un
iedzīvotājiem būs kā veiksmes pieskāriens labiem darbiem un gaišām domām,” tā As-
trīda Harju.

Skolēnu mācību brauciens un tirgošanās lustes tika organizētas Igaunijas – Latvijas -
Krievijas pārrobežu programmas projekta Nr.ELRII-291 „HERITAGE BUSINESS” ie-
tvaros.

Tautas grāmatu plaukts
Trapenes bibliotēkas vadītāja Dzidra Zariņa,  SIP darbiniece Maija Kalniņa

Paldies trapeniešiem, kuri piedalījās akcijā, ko organizēja LNB sadarbībā ar LNB at-
balsta biedrību un nodibinājumu „Rīga 2014’’. Akcijā piedalījās Maija un Ervīns Miķeļi,
Edīte Kārkliņa, Inese, Āris, Zane, Laura Lipstoki, Rasma Priževaite, Anna Poļaka, Ilze
un Dainis Lipstoki, Emma Valija Šļukuma, Trapenes pamatskolas skolotāju kolektīvs,
Maija Kalniņa un Dzidra Zariņa. Dāvinātāju motivācija ir ļoti dažāda: vieniem tās ir per-
soniski nozīmīgas grāmatas, kas asociējas ar kādu dzīves epizodi vai tuvu cilvēku, citi
augstu vērtē grāmatas sabiedrisko nozīmību vai arī ar to apliecina savu piederību kon-
krētai vietai kartē. 
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemssvētku Zvaigzne

Trapenes bibliotēkas lietotājus aicinām Jaunajā gadā lasīt grāmatas un abonētos pre-
ses izdevumus 2015.gada pirmajam pusgadam: Alūksnes Ziņas; Malienas Ziņas; Lat-
vijas Avīze+ Mājas Viesis+ Praktiskais Latvietis; Astes, Dārza Pasaule, Ieva, Ilustrētā
Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Klubs, Leģendas, Māja, Patiesā Dzīve, Privātā
Dzīve, 36,6°C, Veselība

Bērniem: Avene, Ilustrētā Junioriem, Zīlīte

Kā Ziemassvētki atnāk Apes bibliotēkā?
Varbūt jau oktobra „laimīgajā nedēļā” ar Līgas veidoto periodikas abonementu 2015.

gadam, vai ar „Vāverītes” bērnu sīkajiem solīšiem ceļā pie Agritas uz bērnu literatūras
nodaļu, lai noskaidrotu, kas tad īsti ir latviešu gadskārtu ieražu svētki? Bet varbūt tā ir
Mudītes jaunā budžeta un gada darba plāna gatavošana, jaunu preču iegāde, datorlietotāju
daba vietu labiekārtošana, IK „Virja” menedžera Krišjāņa sagaidīšana un daudzu jaunu,
lasītāju gaidītu grāmatu iegāde… Bet varbūt tas ir kāds pirmdienas rīts, kas visus sagaida
ar Ilonas veidotajiem savdabīgajiem logu dekoriem un koši rotāto, smaržojošo eglīti abo-
nementā…

Un tās noteikti ir sveces, kas smaržo un mirdz… un pēdējais šā gada reģiona biblio-
tēku darbinieku seminārs Alūksnē – interesantas, noderīgas lekcijas, domu apmaiņa ar
ilggadīgajiem kolēģiem… Tas ir arī tikšanās prieks ar Gulbenes kolēģi – rakstnieci Ivetu
Krūmiņu  un mūziķi, ceļotāju Hardiju Madzuli literāri muzikālajā programmā  „Es dā-

vinu tev savus sapņus”…
Ziemassvētku prieks ir mūsu apmeklētāji, kuriem kāds darbiņš pie datora veicams

vai jāizvēlas patīkama lasāmviela svētku laikam, viņu smaidi, labas veselības un laimes
vēlējumi…

Laiks vizinās ar lietus lāsēm un sniegpārslām juku jukām.
Laiks kaisa pār mums sudraba rasu juku jukām.
Mēs varam vien domās savu laiku mīlēt
Un jaunu cerību dvēseles paspārnē
No Ziemassvētkiem līdz Ziemassvētkiem saudzēt. (S. Radiņa)
Paldies par mīlestību, sapratni un atbalstu visiem, ar kuriem mums šogad nācies

kādu ceļa gabaliņu „iet” kopā!
Gaišus un sirdsmiera pilnus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads Jums nāk ar skaistām iecerēm, labiem darbiem un radošu veiksmi!

Apes bibliotēkas darbinieku vārdā – bibliotēkas vadītāja Mudīte

Bibliotēkās

Jaunieši novadā
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Gaujienā atjauno tradīcijas
Vita Andersone, Gaujienas internātpamatskolas direktore

Latvijas Valsts proklamēšanas 96. gadadienas svētkus 15.novembrī Gaujienas tautas
namā atzīmēja mazliet savādāk. Visus atnācējus sagaidīja tautas nama vadītāja Laima,
kura dāvāja patriotu nedēļas sarkanbaltsarkanās lentītes. Gaujienieši varēja klausīties
viesmākslinieku koncertu „Ciemos pie māsīcas Latvijā’’, kas rosināja aizdomāties par
Latvijas dabas skaistumu un cilvēku darba tikumu. 

Šajos skaistajos svētkos uzrunu teica Apes novada domes izpilddirektors Viesturs
Dandens, aicinot atcerēties gada svarīgākos notikumus un cilvēkiem pašiem veidot savu
dzīvi labāku un krāsaināku.

Jau mēnesi pirms svētkiem, Gaujienas pagasta pārvalde aicināja visās pagasta iestādēs
izvērtēt darbinieku veikumu un izvirzīt cilvēkus, kuriem teikt PALDIES par ieguldīto
darbu. Šiem cilvēkiem veltītie labie vārdi skanēja pasākuma turpinājumā, kuru papildi-
nāja Sanitas runātā dzeja, Ilzes un Lienas spēlētā mūzika uz atjaunotā flīģeļa, kā arī se-
nioru ansambļa „Lainva” dziedātās dziesmas. 

Noslēgumā visiem bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu „GAUJA divreiz vienā
upē”. Pirmā latviešu skaņu filma „Gauja” upes dzīvi redzēja 1934.gadā, 2013.gada filmā
sasaucas divi laiki, bet upe, kā vienmēr, plūst. Bija iespēja izvērtēt un salīdzināt.

Paldies, visiem tiem, kas atjaunoja šo skaisto Gaujienas tradīciju – svētku reizē godināt
labākos darbiniekus! Jo ļoti patīkami ir sagaidīt Latvijas svētkus ar labiem darbiem,
labām domām un darba novērtējumu!

Ceļā uz Labestības laiku Keitai un Gustavam
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

13. decembrī Apē notika Labdarības koncerts un Labdarības tirdziņš diviem
mūsu mazajiem Apes bērniem – Keitai Kamberkalnei un Gustavam Sāram. Ikviens
pasākuma apmeklētājs izdzīvoja Alūksnes un Apes novada fonda akcijas Labestības
laiks Apes iedzīvotāju gaišo starojumu, kā arī, nemanot, tika iegriezts Apes tradi-
cionālā Ziemassvētku tirdziņa jampadracī.

Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju pateicās pasākuma iniciatoriem,
sakot: “Šai akcijai idejas autori bija mūsu pašu cilvēki, tie, kuri iet pa mīlestības ceļu pa
šo dzīvi, un viņi gribēja, lai mēs visi dalāmies no sirds uz sirdi.”.

Alūksnes un Apes novada fonds, pirms pieciem gadiem aizsāka akciju “Labestības
laiks”, kas Apē jau piestāja pirms diviem gadiem. Tolaik Apes novada ļaudis ziedoja
naudiņu bērniem, kuri vēlējās piepildīt kādu sen lolotu sapni - dejot, dziedāt vai pat
veidot filmas. Priekšsēdētāja Astrīda Harju teica: “Ir atkal pienākusi tā reize, kad mēs
esam kopā Apē, un, lai šis kopīgais pasākums arī skanētu uz tādas nots, ja mēs esam sa-
nākuši tik dažādi, no tik dažādām vietām, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.”.

Labdarības koncertā piedalījās Keitas un Gustava draugi, tie, ar kuriem viņi iet dār-
ziņā, vai kuriem gāja dārziņā, mūsu pašu Apes mazākie mākslinieki, dalījās ar savu smai-
du, savu balstiņu, ar savu dejas solīti. Kā arī visi pārējie Apes tautas nama amtiermākslas
kolektīvi ar dejas un dziesmas mīlestību dāvāja Keitai ar ģimeni un Gustavam ar ģimeni
sirds siltumu un mīļumu.

Labdarības koncerta laikā jau darbošanās gatavībā tradicionālajam Ziemassvētku tir-
dziņam bija skolu mācību uzņēmumi no Setomaa reģiona skolām, no Pečoru pilsētas
skolām, no Apes novada skolām, kopā 20 firmas, projekta ,,Heritage business” ietvaros.
Arī tradicionālajā tirdziņā savu produkciju piedāvāja gan lielāki, gan mazāki vietējie un
kaimiņu mājražotāji. 

Pasākuma laikā tika saziedoti 466,78,- eiro Keitas un Gustava rehabilitācijai. Labda-
rības pasākuma vadītājas Laura Pope un Dina Meistere pateicās visiem pasākuma ap-
meklētājiem, sakot: “Ir tik labi, ka mēs varam sadoties rokās, kopā iet, darīt, būt un dot.”. 
Lielu pateicību sakām visiem, kuri piedalījās darbīgajā dienā Apē, īpašs paldies visiem,
kuri deva savu artavu Labdarības tirdziņam: Dinai Avotiņai, Elgai Rācenei, Vitai no
Cēsīm, Ilonai un Guntaram Miezīšiem, Guntai Liepiņai, Gaujienas mūzikas un mākslas
skolai, Anitai, Rasmai Harju, Vidagas Sikšņu pamatskolai “IDEA”, D.Ozoliņa Apes vi-
dusskolai “Rūķīši”, “Lācīšī”, Aelitai Apinei, Aivai Zīlei, Apes floristu meitenēm, Tra-
penes pamatskolai “Kociņi”, “STUFF”, Gaujienas vidusskolai “Ābolītis”, Ilzei Jakob-
sonei, Annai Orlovai, Ievai Kubuliņai, Apes PII “Vāverīte”, Sanai Raipalei, Lorai Grau-
dai, Sandrai Liepkājai, Vinetai Kalniņai, Annai Dundurei, Mudītei Skujeniecei, Zigur-
dam Šķepastam, Modrim Strautam, Guntai Ļuļei.

Kultūra novadā

“Ar lūgšanu sirdī” Apes baznīcā 23. decembrī
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētā Mateja Apes ev. lut. baznīcā 23. decembrī pulksten 18:00 un pulksten
20:00 aicinām uz Ziemassvētku koncertu “Ar lūgšanu sirdī”.

Pie mums atnācis Ziemassvētku vakars, nesot līdzi pārdomu brīžus. Šajā laikā runāt
sāk cilvēku sirdis. Tās grib kādam uzdāvināt sevī sakrāto gaismu, tās vēlas kādu stariņu
saņemt arī pretī. 

Šajā vakarā iemācīsimies dzirdēt klusumu. Tikai klusumā var sadzirdēt kā sprakšķ
sveces liesma un kā runā sirds. 

Pārdomās dalīsies Līvija Karro, dziesmas izdziedās Apes tautas nama Sieviešu vokā-
lais ansamblis, Apes tautas nama jauktais koris, solo - Loreta Korkunova, Emīlija Ēvele,
Zane Tetere, Roberts Kaktiņš, Ilze Ērmane, Diāna Jakovļeva, Santa Sāre – Gerža, Iveta
un Jānis Loči, trompete - Tālis Jakobsons, klavieres Ģirts Ripa, programmas veidotāja
Sandra Oto.

Mums ir jāspēj pats grūtākais - ieskatīties un ieklausīties sevī. Visi laipni aicināti iz-
dzīvot Ziemassvētku mirdzumu Svētā Mateja Apes ev.lut. baznīcā.

Sagaidīsim Jaungadu kopā Apes tautas namā!
Diāna Jakovļeva, Apes tautas nama vadītāja p.i.

Strauji tuvojas Jaunais – 2015. gads! Un ļaudis sāk prātot, kur un kā to sagaidīt??
Tāpēc, laipni aicinām Jūs visus 31. decembrī plkst. 21:00 Apes tautas namā uz Jaun-

gada karnevālu - balli, kur pavadīsim veco, un sagaidīsim Jauno gadu visi kopā!
Vakars noritēs pie iepriekš rezervētiem galdiņiem, baudot līdzpaņemto cienastu.

Tāpēc, lūgums galdiņu rezervēt savlaicīgi pa mob. 27823322 vai tālr. 64322274. 
Vakara programmas sākumā, plkst. 21:30 Jums būs iespēja uzzināt, ko mums nesīs

Koka kazas gads?
No plkst. 22:00 vakaru jestrāku padarīsim ar jautrām atrakcijām un spēlēm.
Plkst. 23:00 karnevāla tērpos ietērpušos gaidīs īpaša izrādīšanās, vērtēšana un apbal-

vošana! Tāpēc, neturiet sveci zem pūra, velciet ārā savus karnevāla tērpus un izrādiet ci-
tiem!

Pēc grezno un jokaino tērpu izrādīšanas, pusnaktī visi iesim ārā un vērosim svētku
salūtu, malkosim līdzpaņemto šampanieti un vēlēsim viens otram laimes Jaunajā gadā!
Lūgums visiem tiem iedzīvotājiem, kuri plāno šaut salūtu, darīt to tautas nama tuvumā,
un ja iespējams, apvienot visus salūtus vienā, lielā, greznā un krāsainā ugunspuķē! Bet
atcerieties – tas ir jādara drošā attālumā no salūta vērotājiem, un arī pašiem šāvējiem ir
jābūt maksimāli uzmanīgiem!

Pēc Jaungada sagaidīšanas vakaru turpinās grupa „Putukvass” no Alūksnes ar jautrām

dziesmām un dejām. Visi, kas ieejas biļeti būs iegādājušies līdz plkst. 1:20, piedalīsies
laimīgo biļešu izlozē, kur varēs laimēt svētku dāvaniņas!

Savukārt pēc laimīgo biļešu izlozes, sāksies Jaungada mistērija, kur katrs ballētājs
varēs ielūkoties savā nākotnē!

Līksmosim visi kopā Apes tautas namā! Uz tikšanos!

Izdoti jauni kalendāri un suvenīrs
Astra  Binde, Apes tūrisma darba organizatore 

Tuvojoties jaunajam, 2015. gadam, izdots galda kalendārs „Apes novads”.  To vei-
dojot, maketa autore Ineta Riepniece, izmantojusi vairāku Apes novada fotogrāfu dar-
bus, kas atspoguļo katram pagastam raksturīgus objektus. Šis kalendārs palīdzēs Jums
nepalaist garām gan valsts svētkus, gan Apes pilsētas un novada lielāko pasākumu da-
tumus un ievērojamu  novadnieku jubilejas. Tajā ievietots novada vispārējs apraksts,
pašvaldības iestāžu vadītāju kontakti un shematiska novada karte. Kalendāru, kura tird-
zniecības maksa (ieskaitot PVN) ir 2.21 EUR, iespējams iegādāties Apes un Gaujienas
tūrisma informācijas centros, kā arī veikalā „Unibode”.

Izdots arī kārtējais  kalendārs „Gaujiena -  2015” , kas veidots no Gaujienas foto-
mākslinieku darbiem (tirdzniecības maksa 4.-eur),  kā arī  suvenīrs - metāla atslēgu
piekariņš  ar gravējumu „Gaujiena-mana paradīze” (tirdzniecības maksa 3.74 eur), kas
pieejami Gaujienas informācijas centrā.
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Rallijs Sarma 2015 atklās Latvijas un Igaunijas
rallija sezonas
Ģirts Avotiņš, Rallija Sarma 2015 preses sekretārs

Viens no vecākajiem Baltijas reģiona rallijiem, tradicionālais ziemas rallijs – Sarma
– ir izraudzīts par 2015. gada Latvijas un Igaunijas ralliju čempionātu pirmo posmu, kā
arī Latvijas rallijsprinta čempionāta otro posmu. Līdz ar to pēc daudzu gadu pārtraukuma
rallija Sarma norises laiks no februāra atkal ir pārcelts uz janvāri. Rallijam Sarma 2015
starts tiks dots 23. janvārī Apē, bet savā tradicionālajā mājvietā – Gulbenē – tas atgrie-
zīsies 24. janvārī, kur būs rallija finišs un notiks uzvarētāju godināšana.

Apes un Gulbenes apkaimē jau ir izvēlēti rallija norisei nepieciešami ātrumposmi. To
vidū ir gan pilnīgi jauni ātrumposmi, gan arī pēc ilgāka pārtraukuma tiks izmantoti ļoti
klasiski un pieredzējušākajiem sportistiem ļoti labi pazīstami ātrumposmi. Trase ir vei-
dota tā, lai tā liktos interesanta gan sportistiem, gan skatītājiem. Šobrīd izvēlēto ceļu kva-
litāte ir ļoti laba, bet pārējais ir dabas rokās. Organizatori cer, ka šoreiz ziema nepievils
un ceļus klās pietiekami bieza ledus kārta, un ceļmalas ielenks biezas kupenas.

Vienlaikus ar Latvijas un Igaunijas rallija čempionātu dalībniekiem rallija Sarma 2015
trasē dosies arī Latvijas rallijsprinta čempionāta dalībnieki. Tiem rallijs Sarma būs otrais
čempionāta posms, jo rallijsprinta sezona tiks atklāta nedēļu agrāk kaimiņu novadā.

Ar rallija Sarma 2015 gidu un citiem oficiālajiem dokumentiem iespējams iepazīties
mājas lapā www.autorally.lv. Savukārt aktualitātēm iespējams sekot līdzi rallija Sarma
Twitter kontā @RallySarma un Facebook lapā www.fb.com/rallysarma

Sporta īsziņas
Aija Latika, Sporta darba organizatore Apē, Juris Ozoliņš, Sporta darba organizators
novadā

15. novembrī Apes sporta kompleksa sporta zālē notika Apes pilsētas atklātās sacen-
sības galda tenisā. Pārliecinoši uzvarēja Guntis Pauders (Alūksne), otro vietu ieguva Ai-
vars Dulbergs (Alūksne), bet trešo vietu izcīnīja Aleksandrs Levada (Alūksne). No ap-
eniešiem vislabāk veicās Ingusam Meisteram, izcīnot ceturto vietu, bet sestais Jānis Ēr-
manis. Jauniešu grupā uzvarēja Renārs Karro (Ape), otro vietu ieguva Renārs Jakovļevs
(Ape), bet trešo izcīna Ralfs Raipalis (Ape).

No 28.novembra līdz 30.novembrim Apes novada „Kalnarušķos” notika jaunsargu

tūrisma un orientēšanās sporta nometne, kurā piedalījās jaunsargi no Gaujienas, Apes,
Jaunlaicenes  un Alūksnes.

Apes novada šā gada atklātais čempionāts basketbolā noslēdzies ar Trapenes basket-
bolistu pārliecinošu uzvaru, kuri šoreiz nezaudēja nevienā spēlē. Otrajā vietā mūsu viesu
komanda no Grundzāles pagasta, trešajā vietā Apes komanda „Apiņi”. 

Apes novads kļuvis par laureātu Tautas sporta Asociācijas izsludinātajā Vispasaules
veselības nedēļā, kura risinājās no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Mazo novadu grupā
Latvijā iegūta 2. vieta. 

4. decembrī Apē notika tradicionālās skolu jaunsargu florbola sacensības. Izspēlējot
finālspēles bronzas medaļas un trešā vieta šoreiz Vidagas  Sikšņu pamatskolas jaunsargu
komandai, otrā vieta Apes vidusskolas pirmajai komandai, bet uzvarētāji šogad Smiltenes
jaunsargi. 

Uzsāk īstenot publisko interneta pieejas punktu projektu
Daiga Bojāre, projektu vadītāja

Apes novada dome 13.novembrī ir noslēgusi līgumu ar
Valsts reģionālās attīstības aģentūru un uzsāk realizēt pro-
jektu „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un
esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai Apes novadā”. Domājot par iedzīvotāju labklājību,

informētību un kopējo novada attīstību, Apes novada dome, projekta ietvaros kā galveno
mērķi ir izvirzījusi paaugstināt piekļuves iespējas internetam Apes novada pašvaldības
teritorijā. Iepriekšminētais mērķis nodrošinās plašākām sabiedrības grupām piekļuvi pie-
dāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinās iedzīvotāju ie-
kļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabos iedzī-

votāju dzīves kvalitāti. Projektā plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gau-
jienas pagastos izveidot jaunus un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus
(PIPP). Projekta rezultātā tiks izveidoti pieci jauni PIPP ar pieeju bezvadu interneta pie-
kļuves zonai, papildus Apes pilsētā tiks izveidots PIPP ar pieeju datortehnikai, kā arī ie-
spēju izmantot daudzfunkcionālās iekārtas pakalpojumus – skenēt, kopēt, printēt. Tiks
uzlaboti četri esošie PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos, iegādājoties piecas dator-
tehnikas ar programmatūru, četras daudzfunkcionālās iekārtas un, ierīkojot, vienu pieeju
bezvadu interneta piekļuves zonai. Projekta tiks realizēts līdz 2015.gada 30.jūnijam un
tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 28 700.00 EUR.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības pro-
grammas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.
aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

AApes novada pas kumi decembr  / 2014 
Da-
tums Laiks Nosaukums Vieta 

20.12. 16:00 Ziemassv tku ieska u koncerts „Balti sap i baltu zemi kl j” Virešu s/n 
20.12. 18:00 Gaujienas t/n amatierm kslas kolekt vu koncerts               

„Ar balt m Ziemassv tku kaman m” 
Gaujienas t/n 

20.12. 17:00 Ziemassv tku koncerts un Apes amatierte tra izr de  
„M lest bas d vana” 

Apes t/n 

20.12. 21:00 Ziemassv tku balle sp l  grupa „Divi v ji’’, ieeja EUR 2.00  Gaujienas t/n 
21.12. 15:00 Pirmsskolas vecuma b rnu egl te  

"Za a Jeppes un Vilka T ti a Ziemassv tku TANGO" 
Virešu s/n 

22.12. 12:00 
-16:00 

Viet jo amatnieku Ziemassv tku tirdzi š Gaujienas t/n 

23.12. 16:00 Pirmsskolas vecuma b rnu egl te 
„Za a Jeppes un Vilka T ti a Ziemassv tku TANGO” 

Apes t/n 

23.12. 18:00 un  
20:00                  Ziemassv tku koncerts „Ar l gšanu sird ”.  

Apes ev. lut. 
bazn ca 

26.12. 13:00 Pirmsskolas vecuma b rnu egl te „Madagaskaras Ziemassv tki” Gaujienas t/n 
26.12. 17:00 Dagnijas Pakalnes dziesmu koncerts  

 „Es zinu, ka m s v lreiz satiksimies” 
Gaujienas t/n 

26.12. 16:00 Aicin m mazos trapeniešus un vi u vec kus uz jautru un košu 
uzvedumu b rniem ar dziesm m un rota m „Madagaskaras 

Ziemassv tki”. Šaj  p cpusdien  j s visus laipni sagais s 
Ziemassv tku vec tis. 

Trapenes k/n 

26.12. 22:00 Ziemassv tku balle ar grupu „APVEDCE Š”, ieeja EUR 5.00 Virešu s/n 
27.12. 14:00 Vid j s un vec k s paaudzes pas kums „Mazu br di pirms 

gadumijas”  
Apes t/n 

30.12. 19:00 Jaungada ieska as koncerts „Ar baltu sniegp rslu plaukst ”, 
piedal s Trapenes k/n amatierm kslas kolekt vi, ieeja br va 

Trapenes k/n 

30.12. 22:00 Balle, ieeja EUR 3,00 Trapenes k/n 
30.12. 22:00 Vecgada balle sp l  grupa „GINC & ES’’ no R zeknes         

„Latvijas šl geraptaujas 2014” uzvar t ji  ieeja EUR 5.00       
Darbosies kafejn ca  

Gaujienas t/n  

31.12. 21:00 Sagaid sim Jaungadu kop  Apes tautas nam ! Karnev ls – balle 
pie galdi iem ar daž d m aktivit t m un p rsteigumiem!  

Ieeja no plkst. 21:00-24:00 2,00 EUR, 
no plkst. 24:00-04:00 3,00 EUR 

Apes t/n 

Biedrības “AAA klubs” atskats uz paveikto
Laura Pope, biedrības „Apes Attīstības Atbalsta klubs” valdes priekšsēdētāja 

Attīstoties NVO kustībai Latvijā un pasaulē, ikvienam iedzīvotājam joprojām paveras
iespēja apliecināt savu aktivitāti un darboties gribu. Arī Apes novads ir bagāts ar dažā-
dām nevalstiskajām organizācijām. 2005.gadā pēc Apes iedzīvotāju foruma tika nodi-
binātas trīs NVO- „Hokeja klubs Ape”, Apes jauniešu klubs „Sliedes” un biedrība „Apes
Attīstības Atbalsta klubs”. Katra no šīm organizācijām gan domās, gan darbos ir apvie-
nojusi daudzus jo daudzus apeniešus. 

Biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”, tuvojoties 10-tajai dzimšanas dienai, vēlas
mazliet atskatīties uz paveikto. Tiesa gan, ne visi darītie darbi ir redzami, tomēr uzskaitot
izskatās, ka darīts ir daudz. Ir iekārtots Apes izstāžu laukums, kur gandrīz katru gadu
uz pilsētas svētkiem iedzīvotāji veidoto ziedu kompozīcijas, rotaļu laukums pie Apes
tautas nama, atbalstīta arī Zaļās klases veidošana pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas,
aprīkota Tekstildarbnīca ar modernām šujmašīnām, izšujamo mašīnu un darba galdiem,
kurus var izmantot ikviens Apes iedzīvotājs. 

Atbalstīta skolotājas R.Harju grāmatas „Mana skolas grāmata” izdošana. Noorgani-
zētas gana daudz dažādas nodarbības, lekcijas, apmācības gan dažādu projektu ietvaros,
gan vienkārši tāpat. Noorganizēti vairāki gana lieli pasākumi - Alūksnes un Apes novada
sieviešu nometne „Katrīna mācās…”, Apes novada NVO forums, ūdens tūrisma un kul-
tūras izglītojošs pasākums „Galerija uz upes”, no kura idejas arī aizsākusies novada ik-
gadēja tradīcija „Upju festivāls”.  Ar lielāku vai mazāku artavu atbalstīti dažādi pasā-
kumi pilsētā, skolā un novadā. Katrs biedrības realizētais projekts ir kā viens mazs mī-
lestības apliecinājums Apes pilsētai un novadam. 

Arī turpmāk ir idejas, kuras vēlamies realizēt, ikviens var nākt arī ar savām idejām,
priekšlikumiem, kuras būtu jārealizē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Apes pilsētā vai no-
vadā. Šobrīd ar skolas vecāku padomi kopā esam iesnieguši maziņu projektiņu Alūksnes
un Apes novada fondam par bērnu zīmētas idejas realizēšanu uz skolas ēdamzāles sienas.

Nav noslēpums, ka nevalstiskajām organizācijām visgrūtāk sokas ar līdzfinansējuma
iegūšanu, mums līdz šim vienmēr ir palīdzējusi Apes novada dome un uzņēmēji. Arī
šobrīd visi uzņēmēji, kuriem ir kādi iespējami brīvi līdzekļi, kurus var ziedot kādas
labas idejas realizācijai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā vai pilsētā, aicināti atbalstīt
biedrību, jo biedrībai nupat ir iegūts arī Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Esam
gatavi sadarboties arī kādas jūsu idejas realizācijā. 

„…Un atdarīs, par tavu sirdi viedo, 
Par grūtumu, ko spēji gaiši nest.
Par visu, kas no dvēseles ir ziedots”/K.Apškrūma/
Pateicībā ikvienam par atbalstu - gaišām domām, labiem darbiem un radošām ide-

jām bagātu Jauno 2015.gadu! 

Vai līs sidraba lietutiņš, 
Vai uz zariem snigs sniegs – 
Tas būs saulgriežu vakars,
Tas būs Ziemssvētku prieks!

/Z.Brīdaka/
Lai sirdī Svētvakara siltums un gaišas Jaunā gada gaitas!

Zobārste Ilona Vērzemniece Smiltenē

Piedāvāju privātstundas un konsultācijas fizikā. Palīdzēšu apgūt skolas programmu
no 8.-12. klasei, t.sk., sagatavoties valsts CE fizikā. Individuālā pieeja katram, kam ir
vēlme mācīties, apgūt neskaidros fizikas jautājumus. Tālr. 28673331  

Apes novada domes informat vais izdevums 
„APES NOVADA ZI AS” 

bezmaksas izdevums, tir ža – 1550 eksempl ru. 
Par public to materi lu saturu atbild raksta autors. Materi la public šanas gad jum  - atsauce uz „Apes novada zi m” oblig ta. 
Izdod: Apes novada dome, Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tel: 64307220, administracija@ape.lv  
Kontaktpersona: Apes novada domes Sabiedrisko attiec bu speci liste, person la speci liste Ilze rmane, t lrunis 64307215, e-pasts: 
ilze.ermane@ape.lv    
Iespiests: SIA „Latgales druka”, R zekne, Bazn cas iela 28. 

N kamais izdevums izn ks 29.janv r . L dzu inform ciju saska ot l dz 22.janv rim, sazinoties ar Apes novada domes Sabiedrisko attiec bu speci listi, 
person la speci listi Ilzi rmani, t lrunis 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv 
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