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20. jūnijā, Vidagas estrādē, Apes
novada Dziesmu un Deju svētki
Santa Sāre – Gerža, Virešu Saieta nama vadītāja 

Aicinām 20.jūnijā plkst. 20:00  uz koncertu „Jāņu nakts krāsā“
(pēc filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā“ motīviem), Vidagas
estrādē, Virešu pagastā.

Koncertā piedalīsies - Apes novada vidējās paaudzes tautisko dejo
kolektīvi -“Metenis“, „Virši“, Jauktais koris „Ape“, sieviešu koris
„Trapene“, Apes pūtēji. 

Koncertu vadīs - Virešu pagastā dzīvojoši apslēptie aktieri – Ar-
mands Būda, Santa Sāre – Gerža, Ralfs Kazaks, Jogita Kazaka, Jānis
Būda, Ausma Agare, Sintija Levica, Inga un Intars Kazaki. Kopā
izdzīvosim filmas varoņu spilgtākos momentus, dziedāsim, dejosim,
ieskandināsim Līgo svētkus un labi pavadīsim laiku! Koncerta režisore
- Santa Sāre – Gerža

Savukārt pēc koncerta plkst. 22:00 Zaļumballe, spēlēs grupa
“KONTRASTS“.

Ieeja pasākumā par brīvu. Estrādes teritorijā darbosies kafejnīca.
Iespējams tiks izsolīts arī balts žigulis… Klausiet Mirtas tanti, jo

vienreiz gadā ir jāsanāk visiem kopā, un saģērbieties ar šiku! At-
brauciet! Gaidīsim!

No jūnija militārie gaisa kuģi
veiks zemos lidojumus Latvijas
gaisa telpā   

Aizsardzības ministrija ir informējusi Apes novada pašvaldību par
zemo lidojumu norisi, kā arī to, ka Apes novada teritorija atrodas zemo
lidojumu zonā. Zemo lidojumu veikšanai Latvijas gaisa telpā izveido-
tas septiņas lidojumu zonas: Rūjiena, Smiltene, Alūksne – Gulbene,
Balvi – Viļāni, Madona – Pļaviņas, Jēkabpils un Preiļi – Līvāni. 

Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas
gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru - lidojumi, kuri ir nepieciešami,
lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas ne-
pieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir tikai viena daļa
no kopējiem treniņlidojumiem, kurus nepieciešams veikt pilotiem.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic noteiktā gaisa telpas
struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts gai-
šajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne
vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika. Tos veic ne vairāk kā četri
gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks
par 30 sekundēm. Zemos lidojumus veic, ņemot vērā arī informatīvajā

izdevumā „Aeronavigācijas informācijas publikācija“ ievietoto infor-
māciju par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uztu-
rēšanās vietām uz sauszemes un jūrā.

Latvijas gaisa telpā aizliegts veikt zemos lidojumus ārpus zemo li-
dojumu zonas un ilgāk par trīs stundām, kā arī brīvdienās un valsts
noteiktās svētku dienās un laika apstākļos, kas ir nepiemēroti gaisa
kuģu vizuālo lidojumu veikšanai, Zemos lidojumus aizliegts veikt virs
valsts teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligo-
nus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam un apdzīvotām vietām, kurās
ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī lidlaukiem un lidlauku satiksmes
zonām. Tos nedrīkst veikt arī virs dabas rezervātiem, nacionālajiem
parkiem un dabas lieguma „Lubāna mitrājs“ laikposmā no 1.marta līdz
1.novembrim, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības ob-
jektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jo-
nizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektro-
magnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilo-
vatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem.

Informāciju par zemo lidojumu plāniem, norises vietām un laiku
katrs Latvijas iedzīvotājs var apskatīt Nacionālo bruņoto spēku inter-
neta vietnes sadaļā “Aktualitātes” apakšsadaļā “Pasākumu kalen-
dārs”  (http://www.mil.lv/Aktualitates/Pasakumu_kalendars.aspx)
vismaz mēnesi pirms to veikšanas.

05.06. Priekšsēdētāja A.Harju tie-
kas VARAM par turpmāko terito-
riālo sadalījumu Apes novadam
08.06. Apes Iestāžu vadītāju sa-
pulce Apes novada domē
9.06. – Zemes komisijas sēde
Izglītības, kultūras un sporta ko-
mitejas sēde 
L.Ābolkalne, D.Bojāre, piedalās
projekta “Heritage Business”
darba grupas sanāksmē (Pečoros)
10.06. Priekšsēdētāja A.Harju
LPS domes sēdē, Rīgā
10.06./11.06. L.Ābolkalne EST-
LAT-RUS programmas noslēgu-
ma pasākumā (Gulbenē)
11.06. Sociālo jautājumu komite-
jas sēde 
18.06. Finanšu un tautsaimniecī-
bas komitejas sēde
25.06./26.06. L.Ābolkalne,
A.Harju, A.Plauma, D.Bojāre pro-
jekta noslēguma sanāksmē Varska
(Igaunija)
26.06. domes sēde
06.07.-12.06. Apes novada kolek-
tīvi – Dāvja Ozoliņa Apes vidus-
skolas koris, tautisko deju kolek-
tīvs “Metenītis”, Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolas koris, Gau-
jienas tautas nama bērnu deju ko-
lektīvs “Kastanītis”, Trapenes kul-
tūras nama bērnu tautisko deju
kolektīvs “Gatvēni” un Gaujienas
internātpamatskolas tautisko deju
kolektīvs piedalās XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos Rīgā

Gatavojoties Valsts simtgades svi-
nībām, Latvijas Televīzija sākusi
inovatīvu multiplatformas projek-
tu, kura galvenie mērķi ir stiprināt
iedzīvotāju nacionālo pašapziņu,
iniciēt jaunradi latviešu literatūrā
un dramaturģijā, kā arī radīt līdz
šim Latvijas medijos nebijušus
raidījumu formātus. Projektam iz-
vēlētas trīs apdzīvotas vietas Lat-
vijā, to vidū arī – Ape. Jūlijā Apē
viesosies - Pauls Bankovskis, kurš
iepazīs vietējo ikdienu, un viņa
pieredzētais kalpos par pamatu
dokumentālajai filmai.

Ievērībai!
Maksājumi Apes novada domes
kasē veicami skaidrā naudā vai ar
maksājumu karti!

Par darba 
dienas 
pārcelšanu 

Informējam, ka Apes novada
domes iestādēs un struktūrvienī-
bās, kurās noteikta piecu dienu
darba nedēļa no pirmdienas līdz
piektdienai, tiek pārcelta darba
diena no pirmdienas, 2015.gada
22. jūnija, uz sestdienu, 2015.
gada 27. jūniju. 

Apes novada domes darba
laiks 27. jūnijā no pulksten 08:00
līdz 15:00.

ĪSZIŅAS

Apes novada dome pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar pazeminātu
sākumcenu ar augšupejošu soli –

Pieteikumi iesniedzami līdz 2015.gada 13.jūlija plkst. 12.00 Staci-
jas ielā 2, Apē, Apes nov. LV-4337.  

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt
iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2015.gada 13.jūlija
plkst.12.00.  Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome,
banka - AS Swedbank, kods: HABALV22, konta
Nr.LV47HABA0551026374926. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un
iemaksas veidu. 

- Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad
izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu. 

- Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
- Izsolāmos īpašumus var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni

26521637.
- Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

N.p.k. pašuma nosaukums, atrašan s vieta Nosac t  
cena  

Nodrošin jums Izsoles laiks  

1. „ rma i”, adrese –„ rma i”, Apes 
pag., Apes nov., LV-4337,  pašuma 
kadastra Nr, 3625 006 0093, kas sast v 
no zemes gabala 1,11 ha plat b  un 2 
b v m.   

EUR 
25000,00

EUR 2500,00 14.07.2015. 
plkst. 15.00 

2. „Gr b tes”, adrese -„Gr b tes”, Apes 
pagasts, Apes novads, LV-4337, 
pašuma kadastra Nr, 3625 007 0098, kas 

sast v no zemes gabala 2,8 ha plat b  un 
3 b v m;  meža audze 166,7 m3. 

EUR 
12000,00

EUR 1200,00 14.07.2015. 
plkst. 15.30 

Latvijas Sarkanais Krusts dala pārtikas
pakas Apes novadā
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir uzsākusi ES finansēto pārtikas un pir-
mās nepieciešamības preču izdali trūcīgajiem iedzīvotājiem Apes novadā.

Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto, pārtikas un
pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona,
kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai

krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts
vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt
maznodrošinātas personas.

PĀRTIKAS PREČU KOMPLEKTU IZDALE trūcīgajiem iedzīvotājiem
Apes novadā:

Apē Stacijas ielā 8-4, trešdienās, no pulksten 15.00 līdz 17.30, kontakt-
persona Afra Krieviņa, tālrunis 25420622;

Gaujienā „Mežniecība“1, otrdienās no pulksten 15:00 līdz 16:00, kontakt -
persona Inta Zučika, tālrunis 28339827;

Trapenē, „Pagastmāja“, trešdienās no pulksten 10:00 līdz 14:00, kontakt -
persona Maiga Baltkāja, tālrunis 28760674;

Virešos „Cīrulīši“, Vidaga, pirmdienās no pulksten 9:00 līdz 11:00, kon-
taktpersona Maruta Levica, tālrunis 26662980.

Aplido, apceļo, apmīļo 
Latviju!

Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Fonds „1836” realizēs projektu „Aplido, apceļo, aplido
Latviju”, kura ietvaros plānots izvedot taku 1836 km ap-
kārt Latvijas pierobežai.

Fonda dalībnieki stāsta: “Mums ir upju ielejas, gliemežvā-
ku pludmales, priežu meži un zelta vārpu lauki. Mums ir diž -
ozoli, senlejas, teikām apvīti pakalni un alas. Un mums ir ceļā
satikto cilvēku smaidi un dzīvesstāsti. Mēs esam tik ļoti bagāti,
jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas.
Atliek vien pavērties apkārt, to ieraudzīt, sajust un novērtēt.
Projekta mērķis ir izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma
taku apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot.
Mēs iepazīsim un izzināsim Latvijas kultūrvēsturiskās
vērtības, izveidosim ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm,
izklaides un atpūtas vietām, tādējādi veicinot cilvēku fizisko,
emocionālo un garīgo labklājību, un stiprinot vienotību
iedzīvotāju starpā. Kā arī izveidosim aprakstu par Latvijas
kontūras apceļošanu, iemarķēsim taku un sniegsim praktiskus
ieteikumus par to.”

Sekosim līdz fonda aktivitātēm un iesaistīsimies takas
izveidē, kas tiek plānota arī Apes novadā.
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Domē pieņemto lēmumu apskats
apstiprināti ar Apes novada domes

23.04.2015. lēmumu Nr.75
(protokols Nr.4, 13.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015

Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanai

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Apes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)

sniedz finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai (turpmāk – atbalsts).
2. Noteikumu izdošanas mērķis ir radīt vienotus kritērijus atbalsta piešķiršanai, vei-

cinot daudzveidīgu sporta veidu attīstību, sekmējot sporta meistarības izaugsmi Apes
novadā un popularizējot veselīgu dzīves veidu iedzīvotāju vidū.

3. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām pretendentu kategorijām (turpmāk – pretendents):
3.1. individuālajiem sportistiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Apes novadā;
3.2. sportistu komandām, kurās vismaz divas trešdaļas no dalībnieku skaita ir perso-

nas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Apes novadā;
3.3. juridiskām personām, kas izveidojušas sporta spēļu komandu, kurā vismaz divas

trešdaļas dalībnieku savu dzīvesvietu ir deklarējuši Apes novadā un kuras sekmē sporta
meistarības un sporta kā veselīga dzīvesveida attīstību Apes novadā. 

4. Šie noteikumi neattiecas:
4.1. uz finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem vai sporta spēļu koman-

dām, kurus uz sacensībām pārstāvēt novadu deleģē pašvaldība;
4.2. pašvaldības iestāžu aktivitātēm, t.sk. sagatavošanās sacensībām u.c., kas notiek

mācību programmas ietvaros un tiek finansētas no pašvaldības līdzekļiem.
5. Pašvaldības atbalsts ir katra budžeta gadā Apes novada domes saistošajos noteiku-

mos apstiprinātā pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi pretendentu aktivitāšu finansē-
jumam.

I. Atbalsta veidi
6. Atbalsts ir finansējuma piešķiršana transporta, uzturēšanās izdevumu un dalības

maksas segšanai.

III. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi un apmērs
7. Tiesības saņemt atbalstu ir personai, kura: 
7.1. piedalīsies Latvijas reģionālajās sacensībās, Latvijas čempionātā vai meistarsa-

cīkstēs, kuras risinās valsts mērogā;
7.2. ir iekļauta Latvijas izlasē, lai startētu Eiropas un Pasaules mēroga sporta sacen-

sībās;
7.3. iepriekšējā sezonā ir kļuvusi par Latvijas čempionu vai ierindojusies pirmajās

sešās vietās Latvijas čempionātā;
7.4. Starptautiska mēroga sacensībās (Olimpiāde, Olimpiskās spēles, Eiropas vai Pa-

saules čempionāts, Pasaules kausu kopvērtējums un tml.) ir ierindojusies pirmajās asto-
ņās vietās;

7.5. iepriekšējā sezonā ir ierindojusies pirmajās sešās vietās Latvijas 
kausa kopvērtējumā;

7.6. aizvadīs sagatavošanās treniņus (treniņnometni), lai piedalītos sporta sacensībās
atbilstoši šo noteikumu  7.2. apakšpunktiem.

8. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek pie-
šķirts atbalsts - līdz 300 EUR ( trīs simti euro).

9. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek pie-
šķirts atbalsts - līdz 400 EUR ( četri simti euro).

10. Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajam pretendentam kalendārā gadā tiek
piešķirts atbalsts - līdz 400 EUR (četri simti euro).

IV. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti
11. Atbalsta saņemšanai pretendents iesniedz pats personīgi vai nosūtot pa pastu Apes

novada pašvaldībai Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā, paraksttiesīgas (pilnvarotas) per-
sonas parakstītu pieteikumu, kurā norāda:

11.1.  fiziska persona: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
bankas rekvizītus. Ja atbalsts tiek lūgts komandu sporta veidā, šo informāciju norāda par
visiem komandas dalībniekiem. Pieteikumu paraksta visi komandas dalībnieki, kuri lūdz
atbalstu;

11.2. juridiska persona: tās nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un ban-
kas rekvizītus, informāciju par sportistiem: vārdu uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi;

11.3. sporta sacensību nosaukumu/treniņnometni, mērogu, norises vietu, laiku, ko-
mandas nosaukumu, finansējuma mērķi;

11.4. citu informāciju, ko pretendents uzskata par būtisku.
12. Pieteikumam pievieno sporta aktivitāšu ieņēmumu un izdevumu tāmi (norādot

visus līdzfinansējuma avotus), dokumentus, kas apliecina sporta sasniegumus sporta sa-
censībās iepriekšējā kalendārajā gadā (piemēram, sporta sacensību rezultātu protokolu
kopijas, diplomi u.c.), kā arī citus dokumentus, ko pretendents uzskata par būtisku (pie-
mēram, sacensību nolikums, sacensību dalībnieku saraksts u.c.).

13. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
14. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas līdz atbalsta piešķiršanai nav atļauts

grozīt, izņemot kļūdu novēršanu un pieprasītās informācijas papildināšanu.

V. Pieteikumu izskatīšana, lēmuma pieņemšana un pārsūdzēšana
15. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus atbalsta piešķiršanai viena mēneša

laikā izskata pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 
16. Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejai ir pienākums:
16.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem – vai ir iesniegti

visi prasītie dokumenti ar tiesībām pieprasīt papildu informāciju;
16.2. sagatavot lēmuma projektu par atbalsta piešķiršanu, daļēju piešķiršanu vai pa-

matotu atteikumu, ja atbalsts netiek piešķirts;
16.3.nevirzīt pieteikumu izskatīšanai Apes novada domes sēdē un sniegt rakstisku at-

bildi pretendentam, ja:
16.3.1.   norādītajā termiņā nav iesniegtas visas pieprasītās ziņas un dokumenti;
16.3.2. pieteikumā norādītās ziņas ir nepatiesas; 
16.3.3. pretendents nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā atbalsta izlietojumu

vai būtiski pārkāpis atbalsta saņemšanas līgumu.
17. Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja, izskatot pretendenta pieteiku-

mu pamatotību un atbalstāmo sporta veidu prioritātes, ņem vērā šādus kritērijus: 
17.1. pretendenta sportiskos sasniegumus iepriekšējā sezonā (izcīnītās vietas Olim-

piskajās spēlēs, Pasaules čempionātos, Pasaules kausa izcīņās, Eiropas čempionātos,
Olimpiādēs, Starptautisko federāciju kausa izcīņās, Latvijas reģionālajās sacensībās, Lat-
vijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, kuras risinās valsts mērogā un šāda līmeņa līdzīgās
sacensībās);

17.2. konkurences līmeni (piemēram, sacensību dalībnieku skaits);
17.3. sacensību (treniņnometnes) mērogu;
17.4. piedalīšanos Apes novada pašvaldības organizētajos sporta pasākumos;
17.5. papildu kritēriju komandai – komandas dalībnieku, kuru deklarētā dzīvesvieta

ir Apes novadā, īpatsvaru.
18. Apes novada dome, izskatot pieteikumus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu

pilnā apmērā vai daļā, vai nepiešķiršanu, to pamatojot.
19. Pašvaldība nodrošina lēmumu par atbalsta piešķiršanu atklātumu, kā arī vienlī-

dzīgu un taisnīgu attieksmi pieteikumu izskatīšanas procesā.
20. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Piešķirtā atbalsta izsniegšanas kārtība un izpildes nosacījumi
21. Pašvaldība slēdz līgumu ar pretendentu par atbalstu sporta sasniegumu veicināša-

nai, kurā paredz:
21.1. termiņu finansējuma pārskaitīšanai pretendenta norēķinu kontā;
21.2. pretendenta pienākumus;
21.3. atbalsta izmantošanas nosacījumus;
21.4. atskaišu iesniegšanas kārtību un pārbaužu veikšanu;
21.5. atbildību un pretendenta pienākumu atmaksāt saņemto finansējumu, ja tas iz-

mantots pašvaldības neatbalstītiem mērķiem vai neievērojot noteikto kārtību;
21.6. citus līdzējiem svarīgus noteikumus.
22. Pretendents zaudē tiesības atbalsta saņemšanai, ja tas Apes novada domes norā-

dītajā termiņā nenoslēdz līgumu.
23. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt atbalsta izlietošanu, kā arī prasīt, lai pretendents

atlīdzina visus zaudējumus, kas pašvaldībai radušies tā prettiesiskas rīcības dēļ.

Domes priekšsēdētājas vietnieks   Jānis LIBERTS

Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2015 projekta „Par pašvald bas atbalstu sporta 
sasniegumu veicin šanai” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Atbalstot Apes novada sportistus, komandas un juridiskas personas 
individu lu vai kolekt vu sasniegumu veicin šanai sport , izpildot 
pašvald bas autonomo funkciju - veicin t iedz vot ju vesel gu dz vesveidu 
un sportu, izstr d ts saistošo noteikumu projekts „Par pašvald bas atbalstu 
sporta sasniegumu veicin šanai”. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Likuma „Par pašvald b m” 43.panta treš  da a noteic, ka dome var pie emt 
saistošos noteikumus, nodrošinot pašvald bas autonomo funkciju izpildi.  

Saistošo noteikumu m r is ir veicin t un atbalst t Apes novada 
iedz vot ju individu los un kolekt vos sasniegumus sport . 

 Saistošie noteikumi nosaka k rt bu, k d  Apes novada sportistiem un 
sporta komand m pieš ir atbalstu sporta sasniegumu veicin šanai. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regul jums labv l gi ietekm s 
m r grupas, jo to ieviešanai novada administrat vaj  teritorij  vienlaikus 
tiek pl nota labv l ga ietekme gan uz iedz vot ju vesel ga dz vesveida, gan 
sporta att st bas veicin šanu. 

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

Saistošie noteikumi paredz pieš irt finanšu l dzek us no pašvald bas 
budžeta, kas saist ti ar atbalstu Apes novada sportistiem un komand m 
sasniegumu veicin šanai sport . 

Nav iesp jams izv rt t saistošo noteikumu finansi lo ietekmi uz 
pašvald bas budžetu, jo prec zi nav iesp jams iepriekš prognoz t personu 
skaitu, kuras pretend s uz finans jumu. Šim m r im pl notais pašvald bas 
finans jums 2015.gada budžet  ir 500,00 EUR. 

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošin ta esošo instit ciju ietvaros. 
4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav ietekmes. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Administrat v s proced ras nodrošin s Apes novada pašvald bas 
izpilddirektors. L mumu par atbalsta pieš iršanu piln  apm r  vai da , k  
ar  par atteikumu pie ems Apes novada dome. 

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

Konsult cijas nav notikušas 

Domes priekšs d t jas vietnieks         J nis LIBERTS 
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14.maijā notika ārkārtas domes sēde
Sēdē tika izskatīts viens darba kārtības jautājumus - Par Apes novada domes konso-

lidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu. Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes no-
vada domes konsolidēto 2014.gada pārskatu. Sējums uz 157 lapām.

28.maijā notika kārtējā domes sēde
4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Ģērmaņi”, īpašuma kadastra Nr.

3625 006 0093, „Ģērmaņi”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337 atkārtotas izsoles no-
teikumu apstiprināšanu, nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma pazeminātu nosacīto
cenu jeb izsoles sākumcenu EUR 25 000,00) bez PVN. Izsole noteikumi pieejami Apes
novada interneta mājaslapā www.apesnovads.lv;

4 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma „Grūbītes”, īpašuma kadastra Nr.
3625 007 0098, „Grūbītes”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, atkārtotas izsoles no-
teikumu apstiprināšanu, nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu jeb izso-
les sākumcenu EUR  12 000,00 bez PVN Izsole noteikumi pieejami Apes novada inter-
neta mājaslapā www.apesnovads.lv.

4 Dome pieņēma lēmumu par Apes novada domes 26.03.2015. lēmuma Nr. 48 „Par
nekustamā īpašuma „Karjeri”, īpašuma kadastra Nr. 3625 004 0064, „Karjeri” Apes pa-
gasts, Apes novads, LV-4337 izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu, jo noteiktā
termiņā līdz 2015.gada 14.maija plkst. 14:00 neviena persona nebija iesniegusi pietei-
kumu dalībai izsolē un samaksājusi izsoles nodrošinājumu, līdz ar to dome pieņēma lē-
mumu atzīt par nenotikušu  nekustamā īpašuma „Karjeri” īpašuma kadastra Nr. 3625
004 0064, adrese - „Karjeri” Apes pagasts, Apes novads, LV-4337,  izsoli. 

4 Izskatot SIA „Latvijas mērnieks”, 14.05.2015. iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu ap-
stiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Blomi” un „Anskas” Gaujiena pagastā,
Apes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3648 004 0041 un 36480040069 sav-
starpējo robežu pārkārtošanai. Pēc robežu pārkārtošanas un platību izmaiņām zemes vienībām
saglabāt esošos nekustamo īpašumu lietošanas mērķus un adresācijas datus.

4 Izskatot 1 personas 08.05.2015. iesniegumu, par meža ieaudzēšanu īpašuma „Dze-
donas 1”, Apes pagastā, Dome pieņēma lēmumu atzīt, ka meža ieaudzēšana 1,4 platībā
īpašuma „Dzedonas 1” zemes vienībā, Apes pagastā, atbilst Apes novada teritorijas plā-
nojuma nosacījumiem un atļaut ieaudzēt mežu 1,4 ha platībā īpašuma „Dzedonas 1”
zemes vienībā Apes pagastā, atbilstoši pievienotai skicei.

4 Izskatot 1 personas 05.05.2015.iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma ”Kalnsētas”, Gaujienas pagastā, Apes novadā, atsavināšanu, Dome pie-
ņēma lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Kalnsētas”,
Gaujienas pagastā, ar platību 0,4165 ha nodošanai atsavināšanai.

4 Izskatot 1 personas 06.05.2015. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma ”Avotkalni”, Virešu pagastā, Apes novadā  atsavināšanu, Dome pieņēma
lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Avotkalni”, Vi-
rešu pagastā, ar platību 0,2922 ha   nodošanai atsavināšanai.

4 Pamatojoties uz 1 personas 15.05.2015. iesniegumu un saskaņā ar Republikas pil-
sētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta Pabalsts pašvaldības
domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam pirmās daļas 1.punktu: Piešķirt
1 personai ikmēneša pabalstu, kas summā pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, ve-
cuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru līdz divu minimālo mē-
nešalgu apmēram. 

4 Pamatojoties uz Apes novada kultūras darba organizatores Ilvas Sāres 05.05.2015.
iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu Apes novada bērnu
svētku organizēšanai EUR 190,00 apmērā.

4 Saskaņā ar Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālās biedrības
27.04.2015. iesniegumu par finansiālu atbalstu 2015.gadā biedrības biedru sociālajai re-
habilitācijai, materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību nodrošināšanai Apes novada 2
biedriem, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes re-
ģionālai biedrībai finansējumu EUR 60,00 apmērā, biedrības biedru sociālās rehabilitā-
cijas, materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību nodrošināšanas izdevumu daļējai segša-
nai  par  Apes novada 2 biedriem  2015.gadā.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt paraksta tiesības šādām Apes novada domes
amatpersonām: Marutai JAVAI- Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai
grāmatvedei; Selgai KAULIŅAI - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas, galvenās
grāmatvedes vietniecei.

4 Dome pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.marta saistošos
noteikumus Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.8/2015  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” un to paskaid-
rojuma rakstu. Saistošie noteiktumi stāsies spēkā pēc VARAM saskaņojuma un publicē-
šanas Apes novada domes informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.

4 Izskatot „Labdarības un finansējuma atbalsta fonda” priekšlikumu par finansējuma
piešķiršanu, kas izlietojams albuma „Vidzeme” izveidošanai, aero foto darbiem, albuma
„Vidzeme” dizaina sagatavošanai, albuma „Vidzeme” izdošanai,  iekļaujot arī Apes no-
vada foto, tādējādi veicinot reģionālās izglītības, kultūras un tūrisma attīstību, Dome pie-
ņēma lēmumu piešķirt finansējumu EUR 1500.00 „Labdarības un finansējuma atbalsta
fondam”, kas izlietojams albuma „Vidzeme” izveidošanai, aero foto darbiem, albuma
„Vidzeme” dizaina sagatavošanai, albuma „Vidzeme” izdošanai.  Finansējumu piešķirt
šādā kārtībā: EUR 750,00 - 2015.gadā; EUR750,00 - 2016.gadā;

4 Izskatot Apes tautas nama VPDK „Metenis” vadītājas Edītes Dauškanes
27.05.2015. iesniegumu un Virešu sieta nama VPDK „Virši” vadītājas Svetlanas Spal-
viņas 25.05.2015. iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai VIII vidējās pa-
audzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”, kas notiek Zemgales olimpiskajā
centrā Jelgavā 2015.gada 6.-7.jūnijā, Dome pieņēma lēmumu sniegt finansiālu  atbalstu
Apes tautas nama Vidējās paaudzes deju kopai (VPDK) „Metenis” EUR 189,-  un Virešu
sieta nama Vidējās paaudzes deju kopai (VPDK) „Virši” EUR 136,00 -  dalībai VIII vi-
dējās paaudzes dejotāju svētkos „Dievs man deva maizes zemi”.

4 Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 28.05.2015.
saistošos noteikumus Nr. 7/2015 „Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. sa-
istošajos noteikumos Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam” .

apstiprināti ar Apes no-
vada domes 28.05.2015. lēmumu Nr.96

(protokols Nr.6, 15.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2015

“Par grozījumiem Apes novada domes
26.02.2015. saistošajos noteikumos 

Nr. 3/2015 ”Apes novada pašvaldības  
budžets  2015.gadam”

Apē

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 
46.panta pirmo daļu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt šādus grozījumus  Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr.3/2015 ”Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam”:

1.Izteikt  1.punkta 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktus šādā  redakcijā :
1.1. kārtēja gada ieņēmumos  785 236  EUR 
1.2.izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un  ekonomiskajām kategorijām  4

017 182  EUR   
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas   113 342  EUR  

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU  

Domes kārtējā sēde 26.jūnijā plkst.14:00, Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā
2, Apē.

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv

Par nodarbinātības pasākumiem vasaras
brīvlaikā Apes novadā
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apes novada dome 28.maijā domes sēdē pieņēma lēmumu piedalīties nodarbinātības
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Laika posmā no 01.jūnija līdz 31.augustam Apes novadā kopā tiks nodrošinātas sešas
darba vietas, divas darba vietas – Vidagas Sikšņu pamatskolā, veicot palīgstrādnieka
amata pienākumus, Saimniecības daļas vadītājas Intas Prindules vadībā, trīs darba vietas
Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļā, veicot palīgstrādnieka amata pienāku-
mus kopā ar daiļdārznieci Anitu Harju un viena darba vieta Apes tūrisma informācijas
punktā, veicot tūrisma darba organizatora pienākumus Astras Bindes vadībā.

Iepriekš jau tika informēts, ka no 8.maija Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uz-
sāka skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrēšanu dalībai pasākumā “Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs“. Pasākumā varēja pieteikties skolēns vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot), kurš mācās vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības
iestādē. Skolēns tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas
nedēļā, ja nav sasniedzi 18 gadu vecumu.

Paredzētais Apes novada domes finansējums ir EUR 1640.46,-, kas paredzēts darba
devēja ikmēneša finansējumam darba algai un nodokļu nomaksai, savukārt no NVA plā-
notā summa pasākuma īstenošanai tiek paredzēta EUR 1296,-, kas sastāda summu dotā-
cijām darbā pieņemto skolēnu ikmēneša darba algai un dotācijām darba vadītājiem.

Šovasar NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā visā Latvijā tiks iesaistīti
nevis 3 520 skolēni, kā tas bija plānots iepriekš, bet gan 4 588 skolēni. Pasākumā iesais-
tāmo skolēnu skaits tika plānots, ņemot vērā pieejamo finansējumu un pastāvīgo iedzī-
votāju skaitu republikas pilsētās un novados vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Katrā NVA
filiālē tiek reģistrēts noteikts skolēnu pieteikumu skaits atbilstoši filiālei noteiktajam ie-
saistāmo skolēnu skaitam pamatsastāvā un papildus skolēnu skaitam rezervistos.

Sāks realizēt Apes PII “Vāverīte” 
piebūves būvniecību
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šā gada 2.jūnijā Apes novada dome noslēdza līgumu ar būvuzņēmēju RCI “Gulbene”,
par Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” piebūves būvniecību, Pasta ielā 25, Apē.

Apes PII „Vāverīte” piebūves projekts izstrādāts atbilstoši Apes novada domes pirms -
skolas izglītības attīstības plāniem un Alūksnes novada būvvaldes plānošanas un arhi-
tektūras uzdevumam. Kopējā platība būvobjektam ir 259.16 m2, savukārt apbūves lau-
kums - 303,00 m2.

Piebūve tiks celta zonā starp esošo bērnudārza ēku un saimniecības ēku, savienojot
jaunceltni ar esošo bērnudārza ēku.

Uzsākot būvdarbus, tiks pārcelti ūdensvadi un siltumtrases posmi, tos iznesot ārpus
apbūvējamā laukuma. Jaunajā ēkā plānotas vienas bērnu grupiņas telpas (esošajā ēkā ir
divas bērnu grupiņu telpas) – nodarbību telpa, guļamzona, kas atdalāma ar transformē-
jamu sienu (aizkaru), ģērbtuve, kā arī zāle – kopēja visai izglītības iestādei, darbinieku
telpa, izolators un sanmezgli. Tiks veikti arī āra labiekārtošanas darbi – koku likvidēšana,
bruģakmens celiņu izvietošana un zālāja atjaunošana.

Saskaņā ar Apes novada domes iepirkumā “Apes novada pirmsskolas izglītības iestā-
des “Vāverīte” piebūves būvniecība” (Identifikācijas Nr.Apes ND 2015/3) iesniegto bū-
vuzņēmēja RCI “Gulbene” finanšu piedāvājumu, noslēgtā līgumcena ir EUR 184 200,-
(bez PVN). Darbus paredzēts veikt līdz 02.10.2015.



4

    

Nr.5/2015 j nijs/ j lijs 

Aicinām kļūt par audžuģimeni
Dace Silauniece, Apes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir tiesības uz-
augt ģimenē. Diemžēl nereti nākas pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes. Pa-
matā iemesls bērna šķiršanai no ģimenes ir fiziskā vai emocionālā vardarbība pret bērnu,
vecāku nepietiekamas aprūpes un uzraudzības nenodrošināšana bērnam, nenodrošināšana
bērnam augt drošos dzīves apstākļos un labvēlīgā sociālajā vidē. 

Ārpusģimenes aprūpes mērķis ir radīt bērniem aizsardzības sajūtu, nodrošināt atbil-
stošus apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna centienus būt patstāvīgam.
Šķirot bērnus no ģimenes, pirmkārt tiek meklēti bērna radinieki, kuri varētu kļūt par aiz-
bildni bērnam. Tomēr, izvērtējot situāciju, ir gadījumi, kad tas nav iespējams un tad tiek
meklēta audžuģimene.

Apes novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus apsvērt iespēju kļūt par au-
džuģimeni!

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam no-
drošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav ie-
spējams, tiek adoptēts, vai viņam nodibināta aizbildnība.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
l bērna vecāki ir miruši;
l bērns ir atrasts;
l bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
l bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
l bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
l izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
l vecāki ilgstoši slimo.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņē-

muma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt
laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Obligāti nepieciešams psihologa
atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Lai pieteiktos uz audžuģimenes statusu:
l Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāie-

sniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta iz-
ziņu par veselības stāvokli.

l Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves ap-
stākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.

l Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pie-
nākumu veikšanai.

l Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
l Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (per-

sonu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
audžuģimenes statusu.

l Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta au-

džuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot
bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

l Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek materiāli atbalstītas:
l Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu 113.83 euro

mēnesī neatkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita, pamatojoties uz Valsts sociālo
pabalstu likuma 11.pantu un 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1549
“Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.

l Apes novada pašvaldība izmaksā pabalstu bērna uzturam mēnesī 45% no valstī
noteiktās minimālās darba algas, tas ir 162 euro mēnesī, saskaņā ar 2009.gada
22.decembra MK noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu” un Apes novada 2009.gada 27.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.2/2009 “Par  sociālās  palīdzības  pabalstiem Apes novadā” 2.4. punktu.

l Apes novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
(piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei  līdz 213,43 euro apmērā,
saskaņā ar Apes novada 2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2/2009 “Par
sociālās  palīdzības  pabalstiem Apes novadā” 2.4. punktu.

l Apes novada pašvaldība dažādu neatliekamu jautājumu risināšanai, izmaksā
pabalstu, gada laikā nepārsniedzot 142,29 euro.

l Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Apes novada sociālais dienests, pamato-
joties uz noslēgto līgumu ar audžuģimeni, ne vēlāk kā mēneša laikā.

l Audžuģimene saņem pašvaldības sociālā dienesta darbinieka atbalstu un palīdzību
problēmu risināšanā. 

l Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā
atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai
atņemtas bērna aizgādības tiesības vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos me-
dicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināl-
likumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Uz audžuģimenes statusu nevar pretendēt laulātie (persona):
l Pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
l Amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai

citu kompetentas iestādes lēmumu;
l Sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības

piedraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;
l Sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību,

neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;
l Atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas, neatkarīgas aizbildņa pienākumu pildī-

šanas dēļ vai zaudējis audžuģimenes, vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus
atbilstoši bērna interesēm.

l Izvērstāku informāciju var iegūt mājas lapā www.bti.gov.lv 2006.gada 19.decembra
MK noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kā arī griežoties Apes novada bā-
riņtiesā, Tirgus ielā 5, Apē. Apes novada bāriņtiesas kontakttālruņi 20243010, 2769577,
64307214.

Projekti novadā

Apes novadā tiks ierīkoti jauni bezvadu 
interneta pieejas punkti
Daiga Bojāre, projektu vadītāja

Turpinoties Apes novada domes projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu iz-
veide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”
aktivitātēm, uzsākts darbs pie piecu jaunu publisko interneta pieejas punktu (PIPP) ar
pieeju bezvadu interneta piekļuves zonām izveides. Jaunās bezvadu interneta piekļuves
zonas būs pieejamas šādās adresēs: Apē, Tirgus ielā 5, Apes pagasta „Druvas” teritorijā,
Trapenes pagasta „Līzē”, Virešu pagasta „Mākonīšos” un Gaujienas pagasta Gaujienā
„Mežniecība 1”. Tiks pilnveidots arī jau esošais PIPP Gaujienas pagasta Biznesa, infor-
mācijas, izglītības un tūrisma centrā, izveidojot pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai,
kas līdz šim šajā punktā nebija pieejama. Iepirkuma rezultātā paredzētos darbus veic A/s
„Capital” un SIA „Telia Latvija”.

Projekta ietvaros jau ir iegādātas piecas datortehnikas ar programmatūru un četras
daudzfunkcionālās iekārtas ar iespēju skenēt, kopēt, printēt. Jaunizveidotajam PIPP Apes
novada sociālā dienesta telpās, Tirgus ielā 5, Apē iegādāta datortehnika ar programmatūru
un daudzfunkcionālā iekārta. Jau esošie PIPP Trapenes un Apes bibliotēkās ir tikuši pie
jaunas datortehnikas ar programmatūru, bet daudzfunkcionālās iekārtas ieguvušas Tra-
penes un Virešu bibliotēkas, kā arī Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības
un tūrisma centrs. 

Atgādinām, ka projekts paredz Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas
pagastos izveidot piecus jaunus PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī
uzlabot četrus esošos PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos.  Apes pilsētā jaunizvei-
dotajam PIPP ir paredzēta pieeja arī datortehnikai un iespēja izmantot daudzfunkcionālās
iekārtas pakalpojumus 

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.

Projekta Erasmus+ 1.gada noslēguma 
sanāksme Rumānijā
L.Kapača, projekta koordinatore 

Mācību gada noslēgumā Trapenes pamatskolas skolotājas – Liene Tomiņa-Bambule,
Rasma Priževaite un Lūcija Kapača – piedalījās projekta Erasmus + sanāksmē Rosiori
de Vede pilsētā Rumānijā. Sanāksmes ietvaros dalībnieki apmeklēja Zaharia Stancu
skolu, bērnudārzu un vietējo profesionāli tehnisko skolu, kur iepazināmies ar izglītības
sistēmu. Jāpiebilst, ka skolotāji un skolēni partnerskolā sagaidīja mūs tautastērpos.

Sekoja prezentācija par projektā paveikto līdz šim, izvērtējums – tā ieguvumi, prob-
lēmas. Dzirdējām atzinīgus vārdus par skolēnu un skolotāju uzņemšanu mūsu skolā par
tematu „Share Play” („Dalies ar spēlēm”) tika uzsvērta aktivitāšu un spēļu daudzveidība,
radošums, vēlme tās pārņemt un apgūt savās skolās. Tāpat tika izplānoti turpmākie uz-
devumi, kas jāsāk jaunajā mācību gadā.

Projekta mērķis ir iepazīt arī dalībvalstu kultūras tradīcijas, ievērojamākās vietas. Šai
sakarā uzņemošās skolas skolēni pārsteidza mūs ar koncertu – viņu dziesmām, dejām,
īpašu šovu. Iepazināmies ar vietējiem māksliniekiem - keramiķiem, apmeklējām saldumu
fabriku, Karpatos pabijām vairākās pilīs, Bukarestē apmeklējām dažādas ievērojamākās
kultūras celtnes.

Šī sanāksme bija organizēta skolotājiem, lai sagatavotos nākamajam projekta darbības
posmam. Mūsu skolas skolotājas atzina, ka šāds projekts ir laba iespēja paplašināt savu
redzesloku, gūt jaunu pieredzi, kā arī motivācija apgūt ko jaunu, īpaši svešvalodu.
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Projekta Heritage Business aktivitātes
Anda Plauma, uzņēmējdarbības speciāliste

Trīs dienas interesentus – esošos un topošos uzņēmējus –
pulcēja semināri, ko vadīja mārketinga speciāliste Zane Rubika. Semināri turpināja pro-
jekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pie-
robežas reģionos” (Heritage Business) apmācību ciklu. 

Semināru laikā katram dalībniekam bija iespēja iedziļināties jautājumos, kas cieši
sasaistīja teoriju ar praksi - izanalizēt katram sava, jau esoša, vai iecerētā produkta vai
pakalpojuma ceļu pie patērētāja un klienta. Bieži gadās, ka, uzsākot uzņēmējdarbību un
priecājoties par pirmajiem panākumiem, uzņēmējs aizmirst, ka pasaule ir mainīga, ka
jāspēj būt elastīgam savā domāšanā un attīstībā. Vienmēr tiks uzdots galvenais jautājums
- kā veiksmīgāk pārdot un gūt peļņu, kā virzīt savu produktu tirgū, kā komunicēt ar klien-
tu un kā varu mainīties?

Semināru tēma bija „Produkta pievienotā vērtība”. Šoreiz tā bija produkta stāsta vei-
došana un sava zīmola izstrāde. Lai to veiksmīgāk izdarītu, bija daudz jāstrādā pašiem,
jāiedziļinās tādos jautājumos – kas un kāds es esmu kā cilvēks, kas ir mani un uzņēmuma
mērķi, kāda ir mana uzņēmuma misija - ko es gribu pavēstīt klientiem, kāda ir uzņēmuma
vīzija - kādu es redzu savu uzņēmumu, produktu pēc noteikta laika posma, kādas vērtības
es ar savu produktu vai pakalpojumu piedāvāju, kādas ir manas, ka uzņēmēja, vērtības?
Kas ir manas, mana uzņēmuma stiprās un vājās puses, kādas ir iespējas un kas var ap-
draudēt produkta attīstību? Analizējām savus potenciālos klientus - jo mums jāzina, kam
mēs savu produkciju piedāvājam, kādas klienta vajadzības apmierinām. Semināra dalīb-

nieki atzina, ka tas bija ļoti grūti, bet vērtīgi.  Inga Strauta minēja, ka bieži šādi sevi ana-
lizējusi, bet beidzot izdevies to arī uzrakstīt.  

Viena no tēmām bija par komunikāciju ar klientu. Mūsdienās plaši tiek izmantoti so-
ciālie tīkli. Arī statistikas un pētījumu dati to apliecina. Tāpēc tika aplūkotas mūsdienīgas
iespējas un minēti piemēri par sociālo tīklu izmantošanu. Tās ir gan uzņēmumu lapu vei-
došanas draugiem.lv, facebook.com, youtube.com, instagram.com, gan blogu rakstīšana,
gan atbildes uz komentāriem un citāda komunicēšana platformās. Agnese Zīle dalījās ar
savu pieredzi par facebook izmantošanu iepazīstināšanā ar produkciju un atzina, ka radusi
lielāku izpratni un ieceres turpmākam zīmola ZĪLE atpazīstamības veicināšanas darbam.

Mārketinga speciālisti ir teikuši, ka ikvienam veiksmīgam zīmolam ir savs ļoti skaidrs
un iespaidīgs stāsts vai piedāvājums.

Zīmolu stāsti uzmanības centrā nonāk vairāku iemeslu dēļ. Tos veiksmīgi izmanto so-
ciālie mediji, kas ir lieliski stāstu izplatītāji un cilvēkiem vienmēr ir patikuši interesanti
stāsti. Zīmola stāsts nekādā ziņā nav vienkārši īss uzņēmuma gūto panākumu pārstāsts,
zīmola stāsts ir domāts patērētājiem, lai apmierinātu viņu emocionālās vajadzības.

Semināra noslēgumā dalībnieki meklēja sava zīmola „atslēgas vārdus”, domāja par
nosaukuma, saukļa izvēli un radīja savu zīmola stāstu, kas ir viens no svarīgiem elemen-
tiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem, mājražotājiem, amatniekiem. 

Visi dalībnieki atzina, ka ir iesākts darbs, kas jāturpina. Lai veicas!

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme)
un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai,
lūdzu informēt anda.plauma@ape.lv vai pa tālruni 29436225

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības in-
frastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības
attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uz-
labošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē,
uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Projektu iesniegšanas 1.kārta:
fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir at-

vērta no 06.07.2015. līdz 04.08.2015.
Pirmajā kārtā pieejamais publiskais finansējums:
fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – EUR

15 000 000
Atbalstāmās aktivitātes:
meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam

meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pie-

vadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas

objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu
augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Atbalsta pretendents ir:
Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjauno-

tajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma):
1.1. lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50

procenti un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;
1.3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes

koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža
zemē;

1.5. fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.
Iepriekš minētie pretendenti var īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts),
ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums (notariāli apliecināts) un pēc kop-
projekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistē-
ma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu.

Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpaš-
niekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ra-
žošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā
seguma):

kooperatīvā sabiedrība;
lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības pro-

duktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas pēdējā no-
slēgtajā gadā.

Vairāk par atbalsta pasākumu: http://www.lad.gov.lv

Vidzemes Augstskolas studentu prakse
Gaujienā noslēdzas ar daudz padarītiem
darbiem
Eva Zevaliča, ViA Tūrisma studiju programmas 2.kursa studente, Integrētās apvidus
prakses sabiedrisko attiecību koordinatore

No 11. līdz 20.maijam Gaujienā cītīgi darbojās Vidzemes Augstskolas Tūrisma vir-
ziena studentu grupa Vidzemes Augstskolas pasniedzēju – Ivetas Druvas-Druvaskalnes
un Jura Smaļinska vadībā, lai integrētās apvidus prakses laikā papildinātu studiju kursos
iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām tūrisma un atpūtas organizēšanā,
kā arī veiktu lietderīgu un praktisku ieguldījumu Gaujienas tūrisma attīstībā.

Prakses noslēguma dienā - 20.maijā studenti iepazīstināja ar savu padarīto. Paralēli
teritorijas izzināšanai ar velosipēdiem, studenti piedalījās trīs tūrisma objektu - Gau-
jienas dabas takas, J.Vītola muzeja „Anniņas” un Zvārtavas pils sakopšanā, piemēram,
prakses ietvaros tika atjaunotas laipiņas pāri strautiem un avotiem, sakopta Gaujienas
un Zvārtavas parka teritorijas un muzeja apkārtne (puķu dobes, lapene, dīķis, celiņi,
avotiņš u.c.).

Uz Muzeju nakts pasākumu J.Vītola muzejā „Anniņas” studenti bija sagatavojuši
improvizētu uzvedumu ”Zelta zirgs”, kura laikā skatītāji tika iesaistīti aktīvi līdz-
darboties. Zelta zirga vietā Antiņu „stikla kalnā” uzveda „zelta „velosipēds. Jutāmies
pagodināti, ka uzvedumu noskatījās Apes novada domes priekšsēdētaja Astrīda
Harju, pārdesmit gaujieniešu un viesi no citiem pagastiem, kā arī bērni no Gaujienas
internātpamatskolas.

Studenti prezentēja arī savus priekšlikumus, kā pilnveidot jau izveidoto Gaujienas
dabas taku, iepazīstināja ar vairākiem prakses laikā izstrādātajiem velo maršrutiem, gan
virzienā uz Virešiem, Vidagu, Zvārtavu, Aumeistariem, gan arī uz Igauniju – Tahevu,
Karisēdi, Karulas Nacionālo parku. Velomaršrutu apraksti drīzumā būs pieejami Apes
novada Internet vietnes Tūrisma sadaļā. 

Veicot dažādās grūtības pakāpes un garuma velo maršrutu apsekojumus, prakses
10 dienās studentu grupas ar velosipēdiem nobraukuši ap 270 km, apsekojot vairāk
nekā 20 tūrisma objektus un uzņēmumu Gaujienas pagastā (uzņēmumu „Very berry”,
Dārzciema dolomīta karjeru, viesu māju „Melderītis”, Kalamecu un Markuzu gravas)
Virešu (Randatu klintis, Sikšņu krāces, atsegumu un slēgumu, Vidagu, Vizlas dabas
taku, Staldu pilskalnu). Studenti pārmērīja arī Virešu mežābeles apkārtmēru un kon-
statēja, ka tās apkārtmērs ir 2.45 m (avotos atrodamā informācija vēstī, ka tās apkār-
tmērs ir 2.05 m), Zvārtavas pagastā (Zvārtavas pili, vējdzirnavas un II pasaules kara

brāļu kapus) un Grundzāles pagastā (Aumeisteru muižu, atpūtas kompleksu ”Trīssa-
liņas”). Savukārt cita studentu grupa intervēja vietējos iedzīvotājus un apkopoja stās-
tus par Gaujienas teritorijā esošo muižas ēku vēsturi un tagadni. Par praksi studenti
izveidoja arī īsu videoversiju, kura vēl tiks papildināta: kas aplūkojama šajā saitē:
https://youtu.be/Vn_r8c3pbow.

Galvenais secinājums pēc prakses – Gaujiena un tās apkārtne ir skaista vieta pierobežā
ar unikālu vēstures un dabas mantojumu, tajā dzīvo un strādā dzīvesgudri, aktīvi un radoši
cilvēki. Lai nepietrūkst spēka visas iecerētās idejas īstenot! 

Liels paldies prakses koordinatorei no Gaujienas puses: J. Vītola memoriālā muzeja
„Anniņas” vadītājai Inetai Riepniecei, Gaujienas tūrisma informācijas centra vadītājai
Sanitai Sproģei, komunālās saimniecības vadītājiem Raivim Kalniņam un Dominikam
Grizānam, Zvārtavas pils pārvaldniekam Vitālijam Vilciņam, Gaujienas vidusskolas sa-
imniecības pārvaldniekam Andrejam Puļļam, z/s „Mietaine” vadītājai Lilitai Bernartei
un skolas pavārītēm.
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Ceļojums gadalaikos
Ilze Celeberga, D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

Aprīļa vidū, kad Latviju negaidīti bija pārsteigušas ļoti siltas dienas un pavasaris,
mums - uzņēmējdarbības 3 skolotājām (Ilzei, Gitai un Laurai) un 15 skolēniem - bija ie-
spēja, kas līdzvērtīga ceļojumam gadalaikos, mēs devāmies uz Somiju, kur atgriezāmies
ziemā - ar aizsalušiem ezeriem, vēju un sniega kupenām.

Uz Somiju devāmies kopā ar igauņu draugiem un viņu skolotājiem Helīnu un Renē
no Tartu, izbaudot dažādām izjūtām piepildītu braucienu ar prāmi - mazliet satraukuma
(dažiem tas bija pirmais ceļojums ar prāmi), sajūsma par skaistajiem dabas skatiem un
vējainām izjūtām uz augšējā klāja. Šis brauciens bija turpinājums projektam ,,Jaunā uz-
ņēmēju paaudze’’.

Viesojāmies Kajaani pilsētā, kas atrodas vairāk nekā 700 km no Helsinkiem, un mūs
laipni uzņēma Kajaani liceja skolotāji un skolēni.

Mūsu skolēni dzīvoja ģimenēs, izbaudot gan patiesu viesmīlību, gan dažbrīd īsti so-
misku vēsumu un atturību. Vairākās ģimenēs skolēniem bija iespēja iepazīt somu nacio-
nālos ēdienus, ikdienu un paradumus, doties izbraukumos, vakaros atpūsties dažādās iz-
klaides vietās.

Darba dienas bija saplānotas interesanti un daudzveidīgi. Katras dienas rīta puse bija
saistīta ar darbu savās biznesa kompānijās, kas tika izveidotas iepriekšējā tikšanās reizē
Igaunijā, savukārt pēcpusdienas bija atvēlētas dažādām brīvā laika aktivitātēm un izklai-
dēm. 

Jau pirmajā dienā mūs gaidīja nopietns darbs, veidojot uzņēmumu mājaslapas un pro-
duktu vizuālo noformējumu. Tā bija lieliska iespēja izmantot savas valodas prasmes un
atraktivitāti, jo grupās bija visu triju valstu pārstāvji, kā arī pilnveidot datorprasmes. Pēc-
pusdienā viesmīlīgie somu skolēni piedāvāja mums atraktīvu iepazīšanos ar pilsētu - se-
natnīga, kokgriezumiem rotāta baznīca, krāčaina upe un pastaigu takas, senas drupas un
citi pilsētas ievērojamākie apskates objekti. Apmeklējām pasaulē pazīstama somu uzņē-
muma Pentik veikaliņu, kur iepazināmies ar tā produkciju (krāšņiem tekstilizstrādāju-
miem, dažādu materiālu interjera priekšmetiem) un tā uzņēmējdarbības principiem.

Viena no pēcpusdienu aktivitātēm bija nodarbība skolas mājturības kabinetā skolotājas
Kirsi vadībā.  Ar neslēptu skaudību nolūkojāmies kabineta aprīkojumā - modernas plītis,
vairākas trauku mazgājamās mašīnas, plaši un labiekārtoti darbgaldi, daudzveidīgi trauki
un iekārtas. Gatavojām makaronu sacepumu, saldo ēdienu un īpašo somu nacionālo ēdie-

nu - ar rīsu masu pildītas rudzu mīklas maizītes. Noslēgumā klājām galdus un baudījām
pašu gatavotas vakariņas, kas radīja īpaši draudzīgu un saviesīgu gaisotni.

Tika piedāvātas vairākas interesantas tikšanās ar zinošiem un atraktīviem cilvēkiem.
Pamācoša bija stila un etiķetes nodarbība, kurā iepazinām daudzveidīgos apģērba sti-

lus, uzzinājām par dažādiem biznesa vides rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem.
Kādā no pēcpusdienām viesojāmies Kajaani bankā. Tās elegantais vadītājs mūs iepa-

zīstināja ar savu dzīves gājumu, savu cīņu par mērķa sasniegšanu, bankas ideoloģiju un
attīstības principiem.

Somu partneri mums bija sagādājuši arī dažāda brīvā laika izklaides - spēlējām bou-
lingu, peldējāmies baseinā, dejojām modernās dejas.

Viesošanās deju studijā bija savdabīga izklaide, kur ikviens varēja izkustēties, apgūt
moderno deju soļu pamatus vai parādīt savu dejotprasmi. Īpašu deju studijas vadītājas
uzmanību izpelnījās Bruno un Marta, parādot graciozu un izjustu dejotprasmi. 

Neparasta nodarbība mūs sagaidīja Mākslas muzejā, kur palīdzējām īstenot kāda māk-
slinieka ieceri - katrs muzeja apmeklētājs piedalās mākslas darba tapšanā. 

Skolēniem īpašu prieku sagādāja ,,kariņš’’, kas tika organizēts skolas sporta zālē. Kat-
ras komandas mērķis bija ,,sakaut’’ pretinieku komandas dalībniekus, metot tiem ar bum-
bām, un iegūt pretinieku komandas karogu. Spēles sākumā komandas veidoja barikādes
no sporta inventāra.

Nopietns pārbaudījums skolotāju modrībai, draugu atbalstam un Somijas medicīnas
sistēmai izrādījās Kristapa veselība. Otrās dienas vēlā vakarā izrādījās, ka ir nepieciešama
mediķu palīdzība. Pateicoties mūsu šoferīšu atbalstam un operatīvai rīcībai, pavisam īsā
laikā Kristaps tika nogādāts Kajaani pilsētas slimnīcā. Liels bija skolotāju pārsteigums,
kad slimnīcā izrādījās, ka personāls nerunā angliski. Pateicoties skolotājas Gitas atrak-
tivitātei, izdevās veiksmīgi saprasties. Visas nebūšanas komunikācijā atsvēra otrās dienas
serviss bērnu nodaļā - privāta palāta, kafija skolotājai, saldējums un planšetdators Kris-
tapam. 

Aktīvi darbojoties un izbaudot, dienas paskrēja nemanot. Noslēguma pasākums notika
meža kempingā, kur īpašā vigvamā, sildījāmies pie ugunskura, cepām desiņas un meža
ielokā, īpaša radošās domāšanas trenera vadībā, izspēlējām patiesi baisus Anabellas jau-
nos piedzīvojumus. 

Saviļņoti par brīnišķīgi pavadīto nedēļu, mazliet samiegojušies un skumji par to, ka
jāšķiras, agrā piektdienas rītā atvadījāmies no somu draugiem un devāmies uz Helsin-
kiem, lai kāptu uz prāmja un atgrieztos mājās. Uz tikšanos rudenī Latvijā, somu, igauņu
un latviešu jaunie uzņēmēji!

Latvijas Pensionāru Federācijas 10. kongress
Ausma Agare

18.maijā Rīgā Latvijas Universitātes lielajā aulā, skanot kopīgai dziesmai „Nevis slin-
kojot un pūstot”,  tika atklāts  Latvijas Pensionāru Federācijas (LPF)  10.kongress, kurā
pulcējās pārstāvji no vairāk kā 100 pensionāru organizācijām, ar vairāk kā 300 pārstāv-
jiem no visas Latvijas.  Galvenais uzdevums bija vērtēt paveikto, panākumus un neveik-
smes iepriekšējā darbības periodā. Kā arī pieņemt programmu turpmākajai darbībai, ie-
vēlēt jauno LPF vadību: priekšsēdētāju, domi un valdi. Apes novadu kongresā pārstāvēja
Ausma Agare un Veneranda Kustova, no biedrības „Iesim kopā!’.  Kongresu atklāja LPF
priekšsēdētājs Andris Siliņš. Kā pirmajiem tika dots vārds viesiem: Labklājības minis-
tram Uldim Augulim, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības pārstāvim Pēterim Krī-
gerim un Latvijas Pašvaldību Savienības pārstāvim Mārim Pūķim. Runātāji uzsvēra pa-
treizējo pensionāru nopelnu pie mūsu valsts izveidošanas, politiskās un ekonomiskās ne-
atkarības veidošanas, solot sadarbību un atbalstu. Atzina, ka lielam % pensiju apmērs ir
neadekvāti zems. Mērķis būtu sasniegt ES vidējo pensiju lielumu. Vadošās amatpersonas
solīja sadarbību un atbalstu.   

LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš savā ziņojumā uzsvēra, ka mūsu spēks ir vienotībā
un masveidībā. Pavisam LPF darbojas 118 reģistrētās dalīborganizācijas. Pētījuma re-
zultāti atklāj, ka 70% pensiju saņēmēju ir zem nabadzības riska robežas. Strādājošo
mazās iemaksas sociālajai apdrošināšanai nozīmē ļoti nabadzīgus nākotnes pensionārus,
kas būs slogs visai sabiedrībai. Nepieciešama pensiju indeksācijas sistēmas uzlabošana,

nepilnību un kļūdu labošana krīzes gados aprēķinātajām pensijām, neapliekamais mini-
mums, pensiju piemaksas palielināšana. Par to iestājas arī Labklājības ministrija, tikai
vai par to iestāsies arī likumdevēji…

30 % pensionāru atzīst, ka līdzekļu trūkuma dēļ nevar atļauties rūpēties par savu
veselību. Šis jautājums skatīts LPF Domes sēdē un Saeimas Sociālo un darba lietu ko-
misijas sēdē. Pensionāri cerības saista ar Veselības ministra spēju izmainīt situāciju un
valsts 100-gadi sagaidīt ar dāvanu – senioru veselības apdrošināšanu. Priekšlikumos
izskanēja: visiem pensionāriem kopēju jautājumu risināšana valsts varas institūcijās.
Priecē tas, ka A.Siliņš darbojas Saeimā un cenšas risināt mūsu jautājumus pie likum-
devējiem un lēmējiem. Tika izdarītas arī nelielas izmaiņas statūtos, paredzot visām or-
ganizācijām darboties LPF Domē. Debatēs runāja pārstāvji no vairākiem novadiem,
bet visiem bija viena sāpe: zemās pensijas, sliktā veselības aprūpe, Saeimas deputātu
un partiju aizmirstie pirmsvēlēšanu solījumi, situācijas neizpratne un neieklausīšanās
senioros. LPF darbs aizvadītajā sezonā ar pārliecinošu balsu vairākumu tika novērtēts
apmierinoši. Aizvadītās sezonas aktīvākie valdes locekļi tika apbalvoti ar goda rak-
stiem.    

Tika ievēlēta jaunā LPF valde. Ar pārliecinošu balsu vairākumu uzticība tika izrādīta
un atkārtoti par LPF priekšsēdētāju ievēlēts Andris Siliņš. Viņa vietnieki: Dzintra Žilbe
un Sarmīte Krecere. No Vidzemes novada valdē tika ievēlēta Anna Vīgante  no Gulbenes
un Alfons Jumiķis no Siguldas. 

Ar senioru jautājumiem, aktivitātēm  un pieredzi organizāciju darbā var izlasīt LPF
izdevumā „Latvijas Pensionārs”, (ko var arī pasūtīt) un mājaslapā www.pensionari.lv

Senioru vēstis

Iesāktās tradīcijas turpinās 
SAC “Trapene”
Dina Jāņekalne, direktore

Jūnijā aprūpes centrā notiek „Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšanas diena”. Šogad
sporta dienas notika 3. un 9.jūnijā. Šīm dienām katru gadu ir liela loma mūsu mājā.

Sacensības noritēja pēc izstrādāta nolikuma, kas paredzēja, kādi sporta veidi tiks veikti.
Galvenie tiesneši, sociālā aprūpētāja, pārvaldnieks un katra sporta veida tiesneši, rūpīgi sa-
gatavoja sporta aktivitāšu norises vietas un sekoja to izpildei. Kā arī noskaņojuma uzlabo-
šanai, skanēja patīkama šlāgermūzika.

Pasākums bija domāts visiem – gan tiem, kas jau sporto, gan tiem, kas nekad nav spor-
tojuši, bet vēlas to darīt un domā, ar ko iesākt. Galvenais aktīva un veselīga dzīvesveida
sekmēšanas dienas mērķis bija rosināt klientus, lai aktīvs un veselīgs dzīvesveids būtu ne
tikai rīkotajās dienās, bet gan katru dienu.

3.jūnijā pulcējās tie dalībnieki un līdzjutēji, kuriem vairāk interesē dambretes un domino
turnīri,  novusa spēles, kā arī veiklības spēle, kurā jāsaliek krāsaini kauliņi pareizā secībā
un krāsās.

9. jūnijā aktivitātes norisinājās atpūtas laukumā, kurā no 54 klientiem aktīvi piedalījās
un notiekošo vēroja 27 klienti. Pasākumā aktīvi piedalījās arī tie, kuri ikdienā pārvietojas
ratiņkrēslos, šautriņu mēšanu mērķī, zābaka mešana tālumā, makšķerēšana improvizētā
”dīķītī”, svarcelšana, augstākā torņa celšana no koka klucīšiem un jautrajā komandas brau-
cienā kopā ar darbinieku, pārvarot šķēršļus.

Laika apstākļi mūs lutināja, jo spīdēja silta saulīte un reizēm uzpūta vasarīgais vējiņš.
Interesantā, jautrā un atraktīvā diena paskrēja ātri. Diena noslēdzās ar aktīvo sportistu un
tiesnešu apbalvošanu.

Aprūpes centra iemītnieku
dzīvesveids lielā mērā ietekmē
veselību, un būtu ļoti vieglprā-
tīgi nemaz nedomāt par to, ko
ēdam, vai ikdienā atvēlam laiku
fiziskām aktivitātēm un vai pie-
tiekami daudz laika pavadām
svaigā gaisā. Katru dienu, ja ir
pateicīgi laika apstākļi, daži ie-
mītnieki pastaigājas svaigā

gaisā, kā arī kuriem grūtāka
pārvietošanās, ar darbinieku pa-
līdzību tiek izvesti ar ratiņkrēs-
lu pasēdēt pie kādas puķu dobes
vai ēnas pusē. Tā kā saulei un
gaismai ir daudz pozitīvu efek-
tu, kas liek cilvēkam justies labi
dienas un nakts ritmā un neie-
slīgt depresijā, tāpēc saprātīgi
izmantojam šo īso gadalaiku un
sauli veselības labā!
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Gaujienas seniori sporto 6.jūnijā
Veneranda Kustova, Gaujienas pensionāru biedrības priekšsēdētāja 

Skaistajā, saulainajā sestdienas rītā Gaujienas septiņi seniori brauca uz Starpnovadu
senioru sporta spēlēm Alūksnes pils salas stadionā, ko rīkoja Alūksnes novada pašvaldība
kopā ar Alūksnes pensionāru biedrību „Sudrabs”. Sporta sacensības notika trīspadsmit
dažādos sporta veidos, gaujienieši piedalījās sekojošos sporta veidos un to rezultāti: veik-
lības skrējienā Skaidrītei II vieta, šautriņu mešanā Lainei III vieta un Anitai IV vieta,
zivtiņu makšķerēšanā Dzintaram  I vieta, florbola bumbiņas metienos  Ivitai  II vieta, lē-
cieni ar lecamauklu Ivitai  I vieta, skrējiens ar bumbu komandai „Gaujiena” I vieta (skrēja
Skaidrīte, Laine, Veneranda, Rolands, Dzintars ), bumbiņu mešana mērķī  Anitai V vieta,
lodes  ripināšana Venerandai  IV vieta, riņķa mešanā Rolandam nepaveicās. Pēc sporta
sacensību nolikuma katrs dalībnieks varēja piedalīties tikai divās disciplīnās, tāpēc palika
tādas disciplīnas, kā naglas sišana bluķī (komandā 5 sportisti), hanteļu turēšana, florbola
bumbiņas sišana vārtos, frisbijs, jo mēs nedrīkstējām vairāk piedalīties. Visus sportistu
priecēja mūzika un deju priekšnesumi. Baudījām garšīgu zupu. Sirsnīgs paldies organi-
zatoriem par tik labi noorganizētu senioru sporta spēļu pasākumu. Stadionā darbojās
medpunkts: kur sportisti varēja pārbaudīt asins spiedienu un saņemt pirmās nepiecieša-

mības palīdzību.
Visi seniori bija
sportiskā garā no-
skaņoti, draudzīgi,
izturīgi un smaidī-
gi. Sirsnīgs paldies
Veriņai par garšīgo
cienastu un atspir-
dzinošu sulu, kā arī
paldies visiem
Gaujienas senio-
riem, kas piedalījās
sacensībās. Aicinu
pieteikties gaujie-
niešus seniorus uz
Apes novada se-
nioru sporta spē-
lēm.

Apes senioriem labi rezultāti sporta spēlēs
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Ar necerēti labiem rezultātiem no  starpnovadu senioru sporta spēlēm atgriezās Apes
komanda. Otro gadu piedaloties šādās  sacensībās, Ape sportiskajiem senioriem bija  jau
uzkrāta zināma pieredze un ieinteresētība pārbaudīt savus spēkus, sacenšoties ar vienau-
džiem citos pagastos. 

Uz sacensībām devās deviņi Apes seniori:  Marianna Jamščikova, Aija un Miervaldis
Krilovi, Vaira Vaņičkina, Ludis Baltaisbrencis, Benita Augule, Māra Birkenfelde, Vla-
dimirs Timofejevs, Dzintra Ozoliņa.

Patīkami, ka   pērno sacensību dalībniekiem pievienojās jauni. Bija padomāts gan  par
vienotiem komandas tērpiem, gan par apsveikumiem. Pulcējoties izbraukšanai, dalībnieki
ar klusuma minūti pieminēja  aizsaulē aizgājušo Jāni Auguli – vienu no aktīvākajiem ie-
priekšējo sacensību dalībniekiem.  

Sīvā konkurencē apenieši  izcīnīja astoņas  godalgas.  Tika iegūtas divas pirmās vietas
(bumbiņas metienos mērķī un florbola bumbiņas sišanā vārtos), trīs otrās (veiklības skrē-
jienā, bumbiņas metienos mērķī, lēcienos ar lecamauklu), trīs trešās (veiklības skrējienā,

hanteļu turēšanā
sānis un lodes ripi-
nāšanā mērķī).  

Apenieši saka
lielu  paldies par at-
balstu  Apes novada
domei, sporta sko-
lotājām Aijai un
Gundai, kuras palī-
dzēja treniņu proce-
sā pirms sacensī-
bām,  kā arī atsaucī-
gajam busiņa šofe-
rītim Andrim un fo-
togrāfei Vairai! 

Sportisku līgoša-
nu visiem, kas ir ar
sportu „uz Tu”!

Lai tev veiksme pasniedz roku,
Prieks, lai vienmēr durvis ver!
Lai tev gaišu saules staru
Katra jauna diena sniedz!

Sirsnīgi sveicam jūnijā un jūlijā dzimušos jubilārus 
un it sevišķi dzīves skaistajās jubilejās:

Ivanu Makarēviču, Ēriku Strazdiņu, Daini Gaili,
Egilu Jāņkalnu, Lūciju Kapaci,

Antoniju Uzolnieci, Ernu Plataiskalnu, 
Klāru Valti, Margaritu Ugļevu.

Vēlam veselību, veiksmi, izturību un dzīves prieku.

Gaujienas pensionāru padome

Ņem spēku no jāņuzālēm
Ko tās tev šovakar sniedz-
Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas
Kas pakalnos gaiši spīd-
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.

Vēlu visiem gaujieniešiem un it sevišķi
Līgām un Jāņiem prieku, līksmi, jautrību

un  līgošanu  Līgo svētkos.
Gaujienas pensionāru padomes priekšsēdētāja 

Veneranda Kustova.

Mīļi sveicam jubilārus dzimušos maijā, jūnijā 
viņu nozīmīgajos gados:

Mārīti Jeļisejevu, Irēnu Barāni, Māru Kalvi, 
Arvīdu Bisenieku, 

Visvaldi Šķepastu, Rutu Masingu, Ilgu Jasinsku.

Lai tava dvēsele kā krāšņa orhideja zied.
Lai katrā mūža dienā jaunas ziedlapiņas raisa!
Lai sirds tev pavēsta, pa kuru ceļu iet,
Un domas gavilē cik pasaule ir skaista…

Trapenes pensionāru
padome

Izglītība

Pretim vasarai
Skolotāja Sarmīte

Pienācis laiks, lai
atskatītos, ko esam pa-
veikuši Trapenes pa-
matskolas pirmsskolas
grupiņā. Lielākie bērni
ir ievingrinājuši roci-
ņas burtu un ciparu pa-
saulē. Esam gatavojuši
dažādus interesantus
darbiņus, piemēram,
zaķus no plastmasa
pudelītēm, ziedu vāzī-

tes no papīra rullīšiem, garus tārpiņus no krāsainā papīra, ar kuriem bērni arī rotaļājās.
Šos un daudzus citus darbiņus nesām uz izstādi “Kad rodas iedvesma” Trapenes kultūras
namā. 

Sveicām arī savas māmiņas sirsnīgajā Ģimenes dienas pasākumā. Gatavojām māmi-
ņām dāvaniņas un pārsteigumus – dziedājām dziesmiņas un dāvājām savas pavasara
ziedu glezniņas.

Esam bijuši aplūkot arī lielo Roberta saimniecību, kurā bez skaistiem trusīšiem ir
arī varens un lepns tītars. Katru dzīvnieciņu bērni uztvēru ar lielu sajūsmu, pat mazais
kaķēns tika samīļots ļoti, ļoti cieši. No dzīvnieku aplūkošanas tikām arī pie kārtīgas spē-
lēšanās smilšu kastē, tika izmēģinātas arī daudzas Roberta rotaļlietas. Sakām lielu paldies
Roberta mammai Lienei! (Fotogrāfijā - ciemos pie Roberta trušiem)

Nākamajā mācību gadā Daniels, Kristers un Markuss savas pirmsskolas gaitas turpi-
nās nu jau 5-6 gadīgajā grupā. Vēlam viņiem veiksmi!

Tā kā drīz mūs sagaida garas un brīnišķīgas vasaras brīvdienas, atpūtīsimies kārtīgi,
bet arī centīsimies neaizmirst, kādas prasmes un iemaņas esam apguvuši. Lai izdodas!

Lepojamies ar Jāni Stūrīti!
Ministru prezidente Laimdota Straujuma

2015.gada 5.jūnijā nosūtījusi Ojāra Vācieša Gaujienas
vidusskolas absolventam Jānim Stūrītim Latvijas val-
dības vārdā izteiktu atzinību par teicamām sekmēm,
kā arī par gūtajiem panākumiem vēstures olimpiādē. 

L.Straujuma atzinībā uzsver: “Izglītoti un gudri
cilvēki ir lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts
attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un
ekonomiskajā attīstībā.”.

Apsveicam un lepojamies!

Sacerējumu konkursa “Sibīrijas bērni” 
laureātu vidū Dita Poševa

Fonds „Sibīrijas bērni“ rīkoja sacerējumu konkursu “Sibīrijas bērni”, ar mērķi rosināt sko-
lēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta
15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā
līdz 16 gadiem. Tādā veidā mudinot skolēnus izzināt savas valsts un ģimenes vēsturi, veicināt
patriotiskas jūtas un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei. Konkursā 10-12.klašu grupā
1.vietu ieguva Dita Poševa, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases skolniece.

Uzvarētāju apbalvošana notika š.g. 14.jūnijā ikgadējās piemiņas konferences
„1941.GADA 14.JŪNIJA PIEMIŅAI“ laikā Melngalvju namā, Rīgā.
Foto autors: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja
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Valsts valodas diena 
Gaujienas internātpamatskolā
Vita Peneze, 5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja 

Gaujienas internātpamatskolas 5.a - 9.a klašu skolēni – interesenti – piedalījās pasā-
kumā, kas veltīts Valsts valodas dienai. 

Rakstniecības un mūzikas muzejs jau ceturto gadu 13. maijā, valodnieka Jura Alunāna
dzimšanas dienā, rosina godināt latviešu valodu, svinēt valodu. Atsaucoties šim aicinā-
jumam, skolā organizējām konkursu ,,Āķīgā valodiņa”. Tā mērķis - svinēt Valsts valodas
dienu un mudināt skolēnus apzināties latviešu valodas bagātību.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja latviešu valodas skolotāja, uzsverot, cik nozīmīga
loma ir Jurim Alunānam latviešu valodas kopšanā un bagātināšanā. Aicināja izkopt savu
valodu, skaisti un tēlaini izteikt savas domas un atmest ikdienā bieži lietotos valodas iz-
kropļojumus, atcerēties, ka valoda ir katra cilvēka vizītkarte. 

Brāļi Jānis un Kristers Lubāni bija sagatavojuši dzejas lasījumu. Jānis izteiksmīgi no-
runāja Skaidrītes Kaldupes dzejoli ,,Dzimtā valoda”, Kristers - Ullas Kavickas dzejoli
,,Mana valoda”.

Skolēni veica 20 dažādus sarežģītības, atjautības uzdevumus, proti, risināja krustvārdu
mīklu, šifrēto alfabēta mīklu, apaļo mīklu, atminēja šarādes, anagrammas, rēbusus, at-

bildēja uz ,,āķīga-
jiem” jautājumiem,
ierakstīja trūkstošos,
izkritušos burtus, pa-
pildināja sakāmvār-
dus, burtu jūklī atra-
da vārdus, skaidroja
rakstītus un zīmētus
frazeoloģismus, kā
arī atrada frazeolo-
ģismu sākumam at-
bilstošu turpinājumu,
sakārtoja vārdus pareizā secībā, ievietoja tautasdziesmās īpašības vārdus.

Pasākums izvērtās aizraujošs un interesants. Konkursā 1.vietu izcīnīja 9.a klases skol-
nieks Edgars Žūkurs un 8.a klases skolniece Vitnija Mērija Kjubarsepa, 2. vieta - 5.a kla-
ses skolniekam Kristeram Lubānam, 3. vieta – 8.a klases skolniecei Edītei Gavarei, at-
zinība – 7.a klases skolniekiem Ervīnam Boikovam un Mikam Kārkliņam. Visi 16 da-
lībnieki balvās saņēma saldumus.

Valoda visu laiku mainās, mainās arī tās runātāji un lietotāji. Kopt valodu ir ikviena
pienākums un gods. Bagātinot savu valodu, sniegsim patiesu gandarījumu klausītājiem.
Juris Alunāns ir teicis: ,,Cik stipra ir mūsu valoda, tik stipri būsim mēs paši.”

Skaistais vasaras ceļojums
skolotājas Inese un Rasma  

Ar Trapenes pamatskolas vēstures skolotājas D. Ērmanes iniciatīvu, kura uzrakstīja projektu
„Vītola fonda” ekskursiju projektu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, mūsu
skolas 5.-8.klašu skolēni varēja doties divu dienu ekskursijā pa Kurzemi, kuras laikā iepazi-
nāmies ar daudzām vēsturiskām vietām Latvijā. Tagad bija iespējams apskatīt šīs vietas dabā,
par kurām esam lasījuši un klausījušies vēstures stundās. 

Pirmajā dienā pabijām Rīgā.  Te mēs apmeklējām Brīvības pieminekli. Tas tika uzcelts Brī-
vības cīņās kritušo piemiņai, un pat padomju režīma laikā latviešu tauta Brīvības pieminekli
uzskatīja par Latvijas valstiskuma, tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbolu. Žēl tikai,
ka mēs neredzējām goda sardzi.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Latvijas Kara muzeju. Skolēnus piesaistīja interesantās ekspozī-
cijas, kurās varēja redzēt dažādus ieročus, formas tērpus. Patika dažādi manekeni, kas atgādi-
nāja īstus karavīrus. Uzzinājām, ka Kara muzejs tika izveidots 1916. gada septembrī par pie-
miņu Latviešu strēlnieku bataljoniem, kas cīnījušies Pirmajā pasaules karā. Pēc Latvijas valsts
izveides par muzeja galveno mērķi kļuva ekspozīcijas izveide, kas veltīta nacionālo bruņoto
spēku izveidei. Skaists izskatījās arī pats Pulvertonis, kur kādreiz esot bijis muzejs.

Tad devāmies uz Lestenes brāļu kapiem. Šī vieta visus emocionāli uzrunāja. Pat lielākie
resgaļi pierima. Skolotāja bija stāstījusi, ka šajos kapos ir guldīti karavīri, kuri 2.Pasaules kara
laikā krituši Latviešu leģiona rindās. Tikai pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
bija iespējams vienkopus pārapbedīt karavīrus no visas Latvijas. Pašreiz šeit ir pārapbedīti 934
kritušie latviešu karavīri.  Kapi atrodas pie Lestenes luterāņu baznīcas, kas kopā veido vienotu
kompleksu. 

Katrs bērns, staigājot gar piemiņas plāksnītēm, meklēja arī sava uzvārda nesēju. Arī šeit
mēs nolikām ziedus pie „Dzimtene - Māte – Latvija” obeliska un atdevām godu ar klusuma
brīdi.

Pat daba nobirdināja dažas asaras pār šo vietu.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Ventspili. Ventspilī bērni bija pirmo reizi.  Te apmeklējām Livonijas

ordeņa pili. Liels pārsteigums mūs sagaidīja ieejot pa lielajām, smagajām durvīm, kur tumšajā
koridorā no miglas mūs sveica pils spoks, kas aicināja pilī.

Šī ir senākā saglabājusies būve Ventspilī. Mums patika pils veidojums ar iekšpagalmu. Bēr-
nus piesaistīja digitālā ekspozīcija „dzīvā vēsture”.  Bērniem patika arī bērnu rokdarbu izstāde.

Tad devāmies uz Piejūras brīvdabas muzeju – kur mēs varējām redzēt  pirmās laivas, zvej-
nieku dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī šaursliežu dzelzceļa vilcienu. Mums patika in-
teresantā māja, kura uzcelta bez vienas naglas. Apskatot tā laika laivas, atmiņā nāca Sudrabu
Edžus darbs „Dullais Dauka”, kur ar šādām laivām brauca zvejot dažādos laika apstākļos.

Savukārt Trapenes pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja braukt ekskursijā uz
Cēsīm un iepazīt Cēsu pili, kura ir atguvusi savu sākotnējo pievilcību. Pils vēsturiskajos
interjeros iekārtota aizraujoša ekspozīcija, kas vēsta par Cēsu īpašo nozīmi Latvijas vēsturē.
Interesanti bērniem bija kāpt pils tornī, no kura pavērās skaists skats uz pilsētu. Pils apskate
un ekspozīcijas deva pirmo nelielo ieskatu skolēniem 800 gadu senajā vēsturē. Bērniem
ļoti patika pirms 180 gadiem pilsdrupu pakājē iekoptais parks. Dīķa spogulī bija redzami
pils torņu atspīdumi.  Pēc Cēsu pils apskates skolēni turpināja ekskursiju pa Līgatnes dabas
takām. Visvairāk bērnus piesaistīja lāču puiku aktivitātes voljērā esošajā dīķītī. Bērni pa
ceļam sastapa piecgadīgo mežacūku Ansi. Meža pļavas ielokā pusdienu atpūtā redzējām
alni. Mežā redzējām lapsu aliņas. Pašas gan centās no mums slēpties. Koku zaros vāveres
ieturēja kārtējo maltīti. Ekskursijas noslēgumā paviesojāmies mini zoodārzā Salmiņi. Sa-
imnieku aprūpē vairāk nekā 50 dažādu dzīvnieku sugu un ap 200 dzīvnieku kopskaitā. Bēr-
niem ļoti patika gan
pāvs ar graciozo asti,
gan bikšainās vistiņas,
gan poniji. 

Skolēni, skolotāji
un bērnu vecāki ir pa-
teicīgi Monreālas Lat-
viešu sabiedriskajam
centram, kas dod bēr-
niem apmeklēt Latvi-
jas vēsturiskās vietas
un iepazīties ar tām. 

Skolēniem bija
daudz iespaidu, ko
viņi noteikti pastāstīs
saviem vienaudžiem,
vecākiem.

Gaujienieši – laureāti konkursā 
„Vēsture ap mums”
Līga Bukovska, klases audzinātāja un vēstures skolotāja 

2014./2015.m.g. jau četrpadsmito reizi tika izsludināts starptautiskais skolēnu radošo
un pētniecisko darbu konkurss ‘’Vēsture ap mums”. Konkursa tēma šajā gadā bija „Pie-
skāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces”.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 5.klases skolēni Ance Pakalne, Ginters Ķelps,
Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš izvēlējās pētāmo lietu un izveidoja radošus darbus.

Ance Pakalne atrada veļas vāli, ogļu un elektriskos gludekļus savas vecvecmāmiņas
Ilgas Kalnītes un vecmāmiņas Iritas Pakalnes mājās. Ance sameklēja informāciju par
gludekļiem, intervēja vecmāmiņu Iritu un tēti Intaru, aprakstīja gludekļu fiziskās īpašības,
pati izmēģināja „klapēt” veļu ar vāli un gludināt ar ogļu gludekli. Galā Ance izveidoja
radošo darbu - plakātu „Gludekļi gadu desmitu laikā”.

Ginteram Ķelpam māja at-
rodas skaistā vietā Gaujas
pļavu ieskauta. Viņu ieintere-
sēja, kā ar vienkāršo izkapti,
kas atradās šķūnītī, agrāk varē-
ja to visu nopļaut. Lai veiktu
pētniecisko darbu, Ginters sa-
meklēju fotogrāfijas par siena
talkām Gaujienas novada vēs-
tures muzejā un tās analizēja,
intervēja savu vecvecmammu
Lūciju Miķelsoni, vectēvu
Vilni Ķelpu un tēti Agri Ķelpu
par viņu prasmēm rīkoties ar
izkapti. Tad izveidoja radošu
darbu - filmu „Izkapts stāsts”. 

Austri Kalniņu ieinteresēja zirga galvas figūra novada vēstures muzejā. Viņš izpētīja
to un barona Vulfa staļmeistara – kučiera mājas vēsturi. Rezultātā tapa melnbaltais ku-
čiermājas zīmējums, kā arī Austris atlēja ģipsī samazinātu zirga galvas figūru.

Jēkabs Kalniņš pētīja sava vecvectēva Pētera Kalniņa koka grebtās karotes. Jēkabs
noskaidroja, kāds koks ir derīgs karošu grebšanai, kā karotes greba, kur karotes lietoja.
Iegūto informāciju un fotogrāfijas ievietoja radošajā darbā plakātā „Mana vecvectēva
koka karotes”.

Patiesībā visu konkursantu darbi par lietām bija stāsti arī par cilvēkiem, kas šīs lietas
bija lietojuši, glabājuši.

Konkursam tika iesūtīti 123 darbi, kurus veidojuši bija 134 skolēni. Finālam tika iz-
virzīti 25 darbi.

2015.gada 1.maijā Ance un Ginters aizstāvēja savus darbus konkursa finālā Okupā-
cijas muzejā, kur viņu prezentāciju noklausījās kompetenta un neatkarīga žūrija. Ance
un Ginters pārliecinoši uzstājās un atbildēja uz žūrijas jautājumiem.

2015. gada 23. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika konkursa
„Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums, kur ieradāmies arī mēs – Ance, Ginters, Aus-
tris ar savām ģimenēm un klases audzinātāja - vēstures skolotāja Līga Bukovska. 

Svinīgajā ceremonijā konkursa patrons Valsts prezidents Andris Bērziņš apsveica kon-
kursa dalībniekus. Prezidents personīgi pasniedza grāmatas 1.-3. vietu ieguvējiem. Mēs,
atbraukušie gaujienieši, priecājāmies par Gintera 3.vietu un Ances 1.vietu. (Tas bija ne-
gaidīti – no vienas skolas abiem finālistiem godalgotas vietas!). 

Visus klātesošos, arī Valsts prezidentu A.Bērziņu, iepriecināja Ance ar izpildīto dzies-
mu, kuru pie klavierēm pavadīja māmiņa Dagnija. Ance arī pasniedza Valsts prezidentam
skaistu neaizmirstuļu pušķi no Gaujienas pļavām.

Tad sekoja finālistu fotografēšanās ar Valsts prezidentu A.Bērziņu Zelta zālē (Valsts
prezidenta kancelejas fotogrāfija, fotogrāfs Toms Kalniņš). Pēc tam Ance un Ginters sa-
ņēma diplomus par iegūtajām vietām, grāmatas un naudas balvas. 

Austris Kalniņš un Jēkabs Kalniņš saņēma atzinības. Austris saņēma speciālu balvu
no gleznotāja Jāņa Anmaņa un Jēkabs no - Vēstures skolotāju biedrības. Arī vēstures
skolotāja – konsultante saņēma pateicībā vērtīgas grāmatas.

Skaistais pasākums beidzās ar Valsts prezidenta uzsauktām svētku pusdienām.
Paldies Ances, Gintera, Austra un Jēkaba ģimenēm, kas palīdzēja tapt konkursa dar-

biem un par kopā būšanu konkursa noslēguma pasākumā!



9

    

Nr.5/2015 j nijs/ j lijs 

Izlaidums pirmsskolas grupā 
Trapenes pamatskolā
Anita Pilipa, Trapenes pamatskolas pirmsskolas vecākās grupas skolotāja 

25. maijā, skaisti saposušies un nedaudz satraukti, 5 vecākās grupas bērni pulcējās uz
saviem svētkiem - izlaidumu. Svinīgajā brīdī atskatījāmies uz mācību gadu saistībā ar
gadalaiku ritumu un raibajiem notikumiem tajos – kā rudenī vācām ražu, kā ziemā spē-
lējām teātri un rotājām skolu un māju ar sniegpārsliņām, kā pavasarī audzējām pupas un
rīkojām pīnīšu pīšanas sacensības. Notikumu bijis daudz, visus jau nenosauksi. Katram
sirsniņā aizķērušies savi, īpašie notikumi, savas klusās simpātijas...

Ar sirsnīgu dziesmu un mazu dāvaniņu bērni mīļi sveica savas māmiņas, kuras par
bērniem vienmēr rūpējušās. Kā izlaidumā teicu: „ Mammām jāvar arī tad, kad nevar
vairs nemaz! ”

Savu pirmo izglītības dokumentu par pirmsskolas programmas apgūšanu no skolas
direktora Aivara Maltavnieka rokām saņēma pieci zinātkāri, čakli, draudzīgi, izpalīdzīgi,
sirsnīgi bērni: Estere Bambule, Emīls Dimiņš, Ksenija Elstiņa, Kosmos Krisantos Kosi-
revs, Samanta Vorohta.

Visi šie bērni pirmsskolā gājuši četrus gadus, prieks bija redzēt viņu izaugsmi. Paldies
visiem, kuri deva savu ieguldījumu šajā grūtajā, atbildīgajā un reizē arī interesantajā
darbā.

Tautas sakāmvārds saka: „ Ko sēsi, to pļausi!” Tajā ielikta ļoti liela gudrība. Visu dzīvi

pēc tās var un vajag vadīties. Arī šajos bērnos gudrības asniņi sadīguši, tagad tik kopt un
audzēt tālāk.

Jauku, saulainu, priecīgiem notikumiem bagātu vasaru!

Pavadītas Meža dienas!
Jogita Kazaka, skolotāja 

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, visā Latvijā notika Meža dienas. Skolēni dodas
stādīt mežu. Arī mēs, Vidagas Sikšņu pamatskolas 1.-8.klašu skolēni, piedalījāmies Meža
dienās.

Pirmdienas rīts, 11.maijs, atnāca drūms, bet tas nemazināja mūsu noskaņojumu labi

pastrādāt. Sagaidījām LVM (Latvijas Valsts meži) pārstāvjus un devāmies uz mežu. No-
klausījāmies darba drošības instruktāžas un sākām darbu. Darbs vedās ļoti raiti un ātri
vien cirsmas ar eglītēm un priedītēm esam piestādījuši. Kopā iestādījām 1,1 ha meža.
Daudz vai maz? To pratīs novērtēt tie, kuri kaut reizi ir stādījuši mežu paši savām rokām.

Pēc kopīga darba visi devāmies uz LVM atpūtas vietu „Garā Gauja”. Sakopām atpūtas
vietu, kurinājām ugunskuru un mielojāmies ar LVM sagādāto cienastu. Visi esam ap-
mierināti par paveikto un labo sadarbību ar LVM. Paldies par sadarbību Aināram un
Guntai un uz tikšanos nākamajā gadā!

Pavasara ekskursija
Mārcis Bogdānovs, 8.klases skolēns, ekskursijas dalībnieks

8. maijā, nacisma sagrāves dienā un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā, mēs
visi skolas skolēni braucām ekskursijā gan pieminēt upurus, gan arī paplašināt zināšanas
Latvijas vēsturē. Braucām uz Rīgas Okupācijas muzeju, Lestenes un Rīgas Brāļu ka-
piem.

Pirmā vieta, kur mēs bijām, Rīgas Okupācijas muzejā, kur 7.-9.klasei bija mācību
stunda par Padomju laikiem Latvijā, bet 5.-6.klase apguva pirmās zināšanas par vēstures
pētīšanu, vēstures avotiem. Pirms muzeja apmeklēšanas pastaigājāmies pa Rīgu un ap-
skatījām Kārļa Ulmaņa un Rūdolfa Blaumaņa pieminekļus, Brīvības pieminekli, Bastej-
kalnu un dažādas ēkas – Latvijas Universitātes centrālo ēku, Rīgas kongresu namu, Na-
cionālo pieminekli, Latviešu Biedrības namu, vairākas vēstniecības. Tad turpinājām vēs-
turisko un patriotisko ekskursiju. Nākamā pietura mums bija Lestenes Brāļu kapi. 

Uz šo pasākumu bija ieradušies daudzi cilvēki, arī no Saeimas, karavīri un arī karavīri,
kuri bija piedzīvojuši šo karu, bet tādu vairs bija maz palikuši. Bija dažādas uzrunas.

Mēs arī nolikām puķēs un svecītes piemiņas vietā. Tur bija liels memoriālas, pie kura
varēja nolikt puķes un svecītes.

Mēs visi uz memoriāla meklējām savu radinieku vārdus un uzvārdus. Es arī atradu
savas dzimtas uzvārdu, bet vēl neesmu noskaidrojis, vai tie ir man kādi radinieki. Me-
moriāls bija liels, ka pat visu neizstaigāju, un neizpētīju visus vārdus. Kad bijām apska-
tījuši un pieminējuši 2.Pasaules kara upurus, devāmies tālāk, lai vēl iebrauktu Rīgas
Brāļu kapos.

Tur mēs arī nolikām svecītes. Man pārsteidza mūžīgā uguns Brāļu kapos, kura deg
visu laiku, lai tur lietus, sniegs vai saule. Varēja redzēt, ka tur arī bijis noticis piemiņas
pasākums. Tur prezidents un ministru prezidente bija nolikuši vainagus un vēl arī citi.
Tur arī bija liels memoriāls 2. Pasaules kara upuriem. 

Paldies tiem cilvēkiem, kuri mums deva iespēju aizbraukt šajā ekskursijā. Man patika
apskatīties lielos memoriālus un vairāk uzzināt par padomju laikiem Latvijā.

Rīgas Okupācijas muzejs
Viena no skolas pavasara ekskursijas vietām, kuru mēs apmeklējām, bija Okupācijas

muzejs. Tur 7., 8., 9.klasei bija interesanta mācību stunda par padomju laikiem Latvijā.
Tie bija gan viegli, gan arī grūti laiki Latvijai.

Mēs visi sēdējām vienā Okupācijas muzeja telpā, kurā mums meitene vadīja stundu
par šiem laikiem. Viņa stāstīja un prasīja dažādus jautājumus, uz kuriem atbildes varēja
arī atrast mūsu mājasdarbā, kurš bija jāsagatavo uz šo stundu Okupācijas muzejā. Mā-
jasdarbā bija jāaptaujā kāds radinieks vai arī paziņa, kas ir piedzīvojis padomju laikus
Latvijā.

Meitene stāstīja ļoti interesanti. Bija pat sajūta, ka viņa šos laikus ir piedzīvojusi.
Mums stāstīja par apģērbu, brīvā laika pavadīšanu, svētkiem, transportlīdzekļiem, iepir-
kšanos, skolu un darbu un zemi tajos laikos. 

Labais padomju laikos bija tas, ka daudziem cilvēkiem bija darbs un varēja piedalīties
dažādās sacensībās. Tik maz labās lietas es atceros no stāstītā. Vairāk bija sliktās lietas,
kuras es daudzmaz atceros. Tajos laikos nedrīkstēja svinēt latviešu svētkus, kurus mēs
tagad svinam, nebija tādas brīvības, ļoti maz cilvēkiem bija savas mājas, lai iepirktos,
pie kasēm bija jāstāv garās rindās un apģērbam bija grūti dabūt audumu.

Tad, kad bijām izrunājuši par padomju laikiem, mums bija uzdevums saģērbt lelli An-
niņu tā laiku apģērbā un jāpastāsta. Vēl pēc tam arī pastaigājām pa Okupācijas muzeju.
Tad mēs devāmies tālāk ekskursijā. 

Es gribētu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri mums deva iespēju apmeklēt šo mu-
zeju. Man ļoti patika un bija interesanti paklausīties par padomju laikiem Latvijā

Jauka mācību gada izskaņas ekskursija
Anna Baranovska, skolotāja 

Kad ceriņi nebeidz izsmaržot savu ceriņlaika burvību, Vidagas Sikšņu pamatskolas
1.-4.klases skolēni dodas ekskursijā uz Rīgu.

Ir 1.jūnija saulains rīts, visi pēc čakli aizvadīta mācību gada, gatavi doties jaukā ce-
ļojumā uz Rīgas Zooloģisko dārzu un jūru. Daži bērni ZOO dārzā būs pirmo reizi un arī
satikšanās ar jūru būs pirmā. Ceļš līdz Rīgai paiet nemanot un klāt jau Zooloģiskais dārzs.

Iepazīstamies ar ZOO dārza karti un piedzīvojums var sākties. 
Pirmais mūs sagaida pelēkais ronis, kas nebēdnīgi virpuļo pa ūdeni, un tā vien gribas

uzkavēties ilgāk. Arī sārtie flamingo piesaista uzmanību. Kavējamies pie pērtiķiem, jo
viņu ģimene sagaidījusi mazuli, kas izskatās ļoti amizanti. Divkuprainie kamieļi, žirafes,
zebras, ķenguri, nīlzirgi izraisa lielu interesi, jo šos dzīvniekus redzam pirmoreiz. 

Vērojam, kā mežacūkas saņem ikdienas „dušu” un apmierinātas mielojas ar pusdie-
nām. Dažādi putni, rāpuļi un abinieki izraisa bērnos neviltotu interesi. 

Plēsēji – tīģeri un lauvas, sagaida laiski gozējoties saulītē. Arī tevi, džungļu karali,
redzējām pirmo reizi. Iespaidīgi!

Tropu māja sagaida ar karsto, tveicīgo gaisu. Sastopam čūskas, krokodilus, bruņuru-
pučus, vērojam nakts dzīvnieku dzīvi. Ļoti interesanti!

Arī Latvijas rāpuļu un abinieku mājā interesantā un bagātā ekspozīcija vienaldzīgu
neatstāj nevienu – zalkšu karalis, odze, purva un pļavu ķirzakas, vardes, krupji, bruņu-
rupuči – liekas, ka tie tepat no mūsu Gaujas siliem un pļavām atnākuši.

Ceļojuma pa ZOO dārzu izskaņā vērojam jauko un interesanto roņu uzstāšanos. Cik
veikli šis apaļīgais nirējs prot ripināt bumbu, darboties ar glābšanas riņķi un pateikties
par aplausiem, pretī saņemot gardu zivtiņu!

Uzzinājām, ka Rīgas ZOO atvērts visu gadu, plašā teritorija aizņem 20 ha un varam
iepazīt vairāk kā 200 sugu dzīvniekus.

Katrs gadalaiks zoodārzā ir atšķirīgs, bet savā ziņā interesants:
Pavasaris - dziesmu un mīlas rotaļu laiks;
Vasara - pasaulē nāk vairums dzīvnieku mazuļi;
Rudens – dzīvnieku mazuļi apgūst dzīves gudrības;
Ziema – atpūtas un spēku uzkrāšanas laiks.
3 stundas pagājušas nemanot, bet visi alkstam ieraudzīt jūru. 
Esam pie jūras – kāds plašums! Zaļganzilie viļņi rotaļājas ar smiltīm, un bērniem tā

vien gribas iemērcēt kājas vēsajā ūdenī. Pa smilšaino liedagu ir iespēja salasīt mazos
gliemežvākus.

Cik jauki un neaizmirstami iespaidi, diena pagājusi nemanot! Lai jauka Jums visiem
vasara!
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„Latvenergo” cildina skolotājus
V. M. Būda, skolotāja  

Koncerns ”Latvenergo” jau 20 gadus rīko erudīcijas konkursu 8.,9. klases skolēniem
„eXperiments” (gadu gaitā gan nosaukums mainījies). Tā mērķis ir izglītot skolēnus par
drošu un efektīvu elektroenerģijas izmantošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesio-
nālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku. Konkursa devīze ir „Zināt ir stilīgi”.

Par godu „eXperimenta” nozīmīgajai jubilejai 22. maijā Rīgā, valsts akciju sabiedrības
„Latvenergo” galvenajā mītnē notika svinīgs pasākums, kurā tika godināti skolotāji, kuri
šo 20 gadu laikā piedalījušies erudīcijas spēlē un motivējuši skolēnus iesaistīties, noticēt
saviem spēkiem un varēšanai.

Atbilstoši līdzdalībai pedagogus sveica grupās „Ierosmes un enerģijas avots” (piedalās
5 - 9 gadus), „Sudraba tilts” (10-14 gadus) un „Zelta pamati” (15-20 gadus).

Vidagas Sikšņu pamatskolas skolas skolotāja Sarmīte Granta jau 10 gadus mudina un
palīdz 8-9. klašu skolēnus piedalīties šajā konkursā, un tas arī viņai izdodas ļoti rezultatīvi.
Protams, tas prasa ļoti lielu atdevi un pacietību. Reizēm konsultācijas un uzskates materiāli
jāmeklē pa visu novadu un pat ārpus tā. Jāpiebilst, ka pilsētas skolās tiek piesaistīts kāds
elektrību pārzinošs darbinieks, taču Sarmīte to veic gandrīz viena pati, dažreiz piesaistot
skolēnu tēvus. 

Valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs skolotājai pa-
sniedza pateicību un apbalvojumu „Goda skolotājs”. Mūsu skolotāja tika raksturota kā
„skolotāja, kura iemāca fiziku pat tiem, kuri to negrib” (citāts no skolēnu raksturojuma).

Par prieku klātesošajiem uzstājās Rīgas Zelta koris un dziedošais aktieris Andris Bērziņš,
bet pasākumu vadīja aktieris Normunds Laizāns. Sveicam mūsu skolotāju Sarmīti un prie-
cājamies, ka viņas darbs ir novērtēts.

Sveicam arī kaimiņu skolas direktoru, fizikas skolotāju Aivaru Maltavnieku, kurš saņē-
ma pateicību nominācijā „Ierosmes un enerģijas avots”.  

Pirmsskolēnu ekskursija uz z/s „Ezerlejas”
Mairita Belozareviča, pirmsskolas skolotājas palīgs

Noslēdzoties mācību gadam, Vidagas Sikšņu pamatskolas PII audzēkņi devās jaukā
izbraucienā uz z/s „Ezerlejas“ Launkalnes pusē, kur tika apskatīti visdažādākie dzīvnieki,
ko ikdienā nevar redzēt, piemēram, strausus, dambriežus, aitucūkas, pāvus un daudzus
citus, bērniem lielāko prieku sagādāja mazās kaziņas, kuras saimniece arī ļāva pabarot.
Varēja redzēt arī visdažādākos putnus, kuri tikuši ievesti no Ķīnas un ir ļoti krāšņi. Pēc
dzīvnieku apskates mazajiem bija arī iespēja cept desiņas, un dzīvoties bērnu laukumiņā.
Tomasam, piemēram, vislabāk bija paticis bērnu rotaļu laukumā un mazās kaziņas, bet
Katrīnai patika cūkas, kaziņas un pāvi. Pēc rīta cēliena svaigajā gaisā, mājupceļa bērni
labi pasnauda un Vidagā atgriezās labā noskaņojumā.

Mācību gadu noslēdzot
Gunta Ļuļe, Izglītības darba speciāliste

Liekas, pavisam nesen – galvenās sarunu tēmas: olimpiādes, valsts pārbaudes darbi,
eksāmeni, bet nu jau skolās aizvadīti arī šā gada izlaidumi. Devīto un 12.klašu absol-
ventiem noslēdzies ne tikai nozīmīgs posms izglītības procesā, bet arī pārdomu laiks par
turpmākā ceļa izvēli. Vēlam veiksmi mērķu sasniegšanā un spēku nepadoties grūtību
priekšā!

28.maijā visi tikāmies Vidagā, lai aizvadītu aizraujošām nodarbēm piepildītu, saulainu
dienu, kas noslēdzās ar mūsu izglītības iestāžu bērnu un jauniešu kolektīvu koncertu. Te
vietā pieminēt, ka visi mūsu novada kori un deju kolektīvi, kas startēja skatēs, arī ieguva
vienreizēju iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kon-
certs izvērtās par mazu, krāšņu mirkli lielajā dziesmu svētku mozaīkā, kuras kopainu
veidos arī 134 Apes novada bērni un jaunieši.

Svētku diena ir vispiemērotākā arī tam, lai izteiktu atzinību izglītojamajiem, kuri visa
mācību gada laikā pierādījuši savas spējas mācību priekšmetu olimpiādēs. Apes novada
naudas balvas saņēma 35 olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji: Dāvja Ozoliņa Apes vi-
dusskolā – Una Bērziņa par veiksmīgu startu četrās Alūksnes un Apes novadu olimpiā-
dēs, Lauma Pope par panākumiem trijās olimpiādēs, Alise Linda Borince un Zanda Vo-
ropajeva par labiem rezultātiem divās olimpiādēs, kā arī Melānija Bormane, Liāna Gai-
līte, Ance Grauda, Enija Lija Kalniņa, Reinis Karimovs, Karolīna Kazaka, Megija Kron-
berga, Linda Laurova, Martins Līvs, Elīza Puriņa un Līga Zaķe.

Ar atdarināšanas cienīgu sasniegumu klāstu klātesošo aplausus izpelnījās Ojāra Vā-
cieša Gaujienas vidusskolas 12.klases absolvents Jānis Stūrītis, kurš spējis ierindoties
godalgotās vietās sešās olimpiādēs, tajā skaitā iegūstot 2.vietu valsts vēstures olimpiādē,
bet sirsnīgi sveikti tika arī Viktorija Borovko, Karīna Harkina, Emīls Jāņkalns, Austris
Kalniņš, Rinalds Kigitovičs, Kristers Lārmanis, Kristīne Lepina, Arta Anna Mūrniece,
Dita Poševa, Klāvs Riepnieks, Airita Rubina un Reinis Rubins.

Gaujienas internātpamatskolā par naudas balviņām priecājās Endijs Klarks Lebedevs
un Lauma Millere, Trapenes pamatskolas kolektīvs lepojās par Mārtiņu Kārli Biļinski
un Samantu Supi, bet Vidagas Sikšņu pamatskolas godu olimpiādēs veiksmīgi aizstāvē-
juši Aleksis Dzenītis, Dāniels Krievāns un Emīls Vizulis.

Paldies visiem pedagogiem, kuru darbs ļāva šiem bērniem parādīt savas spējas! Pal-
dies vecākiem par atbalstu!

Arī pēdējā mācību diena skolās jau tradicionāli priecīgāka bija bērniem, kuri piedalī-
jušies dažādos konkursos, aktīvi iesaistījušies skolas sabiedriskajā dzīvē vai guvuši pa-
nākumus sportā. Bet īpaši uzteicami tie, kuri spējuši visa mācību gada garumā gūt aug-
stus vērtējumus visos mācību priekšmetos, lai vidējais vērtējums ne tikai pārsniegtu 7,5
balles, bet tuvotos 10 ballēm. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā par šādiem mācību sasnie-
gumiem naudas balvas saņēma 13 izglītojamie, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā –
22, Trapenes pamatskolā – divi, Gaujienas internātpamatskolā – trīs, bet Vidagas Sikšņu
pamatskolā seši izglītojamie. 

Lai saulainas vasaras brīvdienas skolēniem, spirdzinošs atvaļinājumu laiks pedago-
giem, veiksmīgi starti nākamajās izglītības iestādēs 9.un 12.klašu absolventiem!

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm
Gita Lonska, 9. klases audzinātāja 

Šis spārnotais latīņu teiciens ir šī gada izlaiduma moto Dāvja Ozoliņa Apes vidussko-
las 9. klases absolventiem. Bet nepārprotiet – tas nenozīmē, ka deviņi skolas gadi jau-
niešiem būtu bijuši ļoti grūti un ērkšķaini. Tieši otrādi. Šī devītā klase savas skolas gaitas
vadīja viegli, ar smaidu un azartiski. Izlaiduma moto drīzāk ir atgādinājums un aicinā-
jums pašiem sev - lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir jāpieliek daudz pūļu un neatlaidības.

Devītajiem ir ar ko lepoties, atskatoties uz saviem skolas gadiem. Ir labi mācījušies,
ir guvuši izcilus panākumus sportā, ir piedalījušies skolas ikdienas dzīves veidošanā, ir
pratuši atpūsties. Gandrīz katru mācību gadu ar labiem panākumiem Alūksnes un Apes
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās Una Bērziņa, Alise Linda Borince,
Linda Laurova, Samanta Virse, Tomass Kubuliņš un Roberts Voropajevs. Devītie ir pie-
dalījušies dažādu sporta veidu sacensībās gan skolā, gan ārpus tās un guvuši patiešām
atzīstamus rezultātus. Sportoja visa klase, taču kā izcilākos jāmin Renāru Karro, Robertu
Voropajevu, Regnāru Gabranovu, Signi Jansoni. Bez devītajiem nav izticis neviens skolas
pasākums, kuros viņi ir pratuši ienest ‘odziņu’ ar savu īpašo skatījumu un interpretāciju.
Gan pašiem, gan pārējiem skolas biedriem atmiņā paliks tieši šīs klases sniegums ikga-
dējos Popielas pasākumos. Un protams, jaunieši ir veiksmīgi iesaistījušies citās aktivi-
tātēs skolā un ārpus tās.

Katra klase skolotāja atmiņās paliek ar kaut ko atšķirīgu, savu un neatkārtojamu. Man,
jūs devītie, ar savu vieglumu, humoru, mīļumu un smaidiem paliksiet gan prātā, gan
sirdī. Lai jums veicas!

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12.klase
pirms izlaiduma

Nopietns kopdarbs ar šo klasi man sākās tikai vidusskolas posmā, kaut gan  arī iepriekš
esam sadarbojušies. 

10 klasi uzsāka 5 skolēni, bet laika gaita  notika dažādas izmaiņas. Esam pabijuši Velo
pārgājienos uz Grūbi, Dolomīta karjerām, vienam braucienam iedevām pat nosaukumu
“Apes Dakāra” (kur izmirkām viscaur slapji, bet jutāmies  laimīgi). Pededzē uz Masļe-
nicas svētkiem, Blomes maiznīcā, Igaunija uz sniegotajiem kalniem, Saeimā, karjeras
centru Alūksnē, izstādē  skola 2014.  Šogad apmeklējām maizes ceptuvi “Ķelmēni”, Val-
mieras stikla šķiedru un Smiltenes boulingu. No visiem šiem braucieniem ir palikušas
tikai un vienīgi tikai labas atmiņas.

Es lepojos ar: Arturu – gudru, neatlaidīgu un prasmīgu puisi; Danu K.- neatlaidīgu,
izdomas bagātu meiteni; Danu C.- klusu, sirsnīgu un patiesi mīļu meiteni; Kristeru –
savaldīgu puisi ar savu pasaules redzējumu; Elvi – brīvdomātāju, bet izpalīdzīgu un at-
saucīgu puisi.

Es novēlu Jums LAIKU! Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu ko
veltam sev tuvajiem. Es novēlu Jums VĀRDUS! Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru,
bet gan īstus un vērtus. Es novēlu Jums MIERU! Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan
tādu, kas ir patiess un īsts tevī pašā. Es novēlu Jums LAIMI! Ne tādu “lielo”, bet gan
tādu, kas mums katram tiek dota, kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī. Es novēlu Jums
MĪLESTĪBU!  Ne tādu, kas skan kā “vispār pieņemta normā”, bet tādu, ko no mums
“prasa” un vairāk par to, ko šķiet, spējam dot. LAI KATRAM LĪDZĀS – SAVS SAR-
GENĢELIS, SAVS SAPŅU PĀRDEVĒJS – UN LABS CEĻAVĒJŠ… JŪSU AU-
DZINĀTĀJA INĀRA KANDERE
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Vairāk par mācību gada noslēgumu 
D.Ozoliņa Apes vidusskolā 
Ilze Celenberga, v.i.j.p.i. 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā Vaidavas krastā ir aizritējis vēl viens ļoti darbīgs un veik-
smīgs mācību gads - bijis radošs un mērķtiecīgs ikdienas darbs, ir uzlabojušies skolēnu mā-
cību rezultāti, veiksmīgi noritējusi skolas akreditācija, pedagogi un izglītojamie piedalījušies
dažādos konkursos, olimpiādēs un projektos, notikuši daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi.

Skolā strādā zinoši, dzīvesgudri un prasmīgi pedagogi, kas ik dienu savās mācību stundās
atdod daļiņu no sevis - mācot, audzinot, iedvesmojot un atbalstot savus izglītojamos, cenšoties
paplašināt viņu redzesloku un palīdzot tuvoties izvirzītajiem mērķiem. Taču, lai izglītojamais
iegūtu pilnvērtīgas zināšanas un prasmes, nepieciešama mērķtiecība, neatlaidība, papildus
darbs mājās, kas ir katra paša atbildība un pienākums.

Priecājamies par skolēniem, kuri ir zinātkāri, ar interesi iesaistās mācību procesā, ar pilnu
atbildību veic savu pienākumu - būt skolēnam, kā arī par tām ģimenēm, vecākiem, kuri atbalsta
savus bērnus, interesējas par viņu sasniegumiem, veiksmēm un neveiksmēm, sadarbojas ar
skolotājiem un vadību, lai veicinātu skolas attīstību un risinātu problēmas.

Skolas kolektīvs lepojas ar 45 izglītojamajiem (34 % no skolēnu kopskaita), kuru mācību
sasniegumu vērtējumi gadā ir no 6 līdz 10 ballēm, īpaši ar tiem, kuru vērtējumu vidējais re-
zultāts ir virs 8 ballēm: Una Bērziņa, Loreta Fedotova, Ance Grauda, Kristians Toms Briedis,
Līga Zaķe.

Izglītojamo ikdienas darbu papildina iespēja piedalīties dažādās olimpiādēs, kas ļauj pa-
plašināt redzesloku, parādīt vispusīgas un kvalitatīvas zināšanas un prasmes, mēroties spēkiem
ar citiem Latvijas bērniem un jauniešiem. Tas ir papildus darbs un atbildība visa mācību gada
garumā gan izglītojamajiem, gan viņu pedagogiem. Šajā mācību gadā 28 izglītojamie ir pie-
dalījušies 12 dažādās VISC organizētās Alūksnes un Apes novada un Vidzemes reģiona olim-
piādēs, iegūstot labus rezultātus. īpašs prieks par 1. -3. vietu ieguvējiem un viņu pedagogiem:
Reinis Karimovs - bioloģija (1. vieta), Lauma Pope - vizuālā māksla (1. vieta novadā un II
pakāpe Vidzemes reģionā), Liāna Gailīte - vizuālā māksla (1. vieta), Līga Zaķe - vizuālā māk-
sla (1.vieta), Ance Grauda - vizuālā māksla (1. vieta), Melānija Bormane - vizuālā māksla
(2. vieta), Alise Linda Borince - bioloģija (2. vieta), latviešu valoda (3. vieta), Una Bērziņa -
bioloģija (3.vieta), latviešu valoda (3. vieta), vizuālā māksla (3. vieta), mūzika (II pakāpe),
Megija Kronberga - matemātika (3. vieta), Karolīna Kazaka - vizuālā māksla (3. vieta). Šo
izglītojamo pedagogi ir Tamāra Orlova, Gunta Liepiņa, Ilze Celenberga, Sandra Oto.

Neatņemams ikdienas darba papildinājums ir dalība dažādos konkursos un citu insti-
tūciju organizētās olimpiādēs un pasākumos. Mūsu skolas izglītojamie un pedagogi ir
aktīvi, iegulda milzīgu darbu ārpusstundu darbā un labprāt iesaistās daudzveidīgās akti-
vitātēs, gūstot atzīstamus panākumus. 

Šogad lepojamies ar dažādu konkursu laureātiem, konkursā ,,Balsis’’ iegūta I pakāpe Alūk-
snes un Apes novadā un II pakāpe Vidzemes reģionā (Una Bērziņa, Liene Putniņa, Samanta
Virse, Ance Grauda, Andra Kaktiņa, Ulrika Lība Tetere, Signe Ēvele, Bruno Ābolkalns, Līga
Zaķe),  konkursā ,,Lakstīgala 2015’’ iegūta I pakāpe Alūksnes un Apes novadā (Andra Kak-
tiņa, Ulrika Lība Tetere, Signe Ēvele, Bruno Ābolkalns, Liāna Gailīte, Sintija Šķepaste, Dārta
Bērziņa, Enija Lija Kalniņa), šos izglītojamos konkursiem sagatavoja pedagoģe Sandra Oto.

Alūksnes un Apes novada angļu valodas konkursā Anete Patrīcija Uskliņa ieguvusi 1.
vietu un Liāna Gailīte 3. vietu, pedagoģe Līvija Karro.

Ikgadējā Bībeles olimpiādē Rīgā šogad piedalījās 9 bērni, iegūstot labus rezultātus: Linda
Oinbeka -1. vieta, Arturs Zaķis – 2. vieta, Una Bērziņa – 2. vieta, Linda Gabranova – 2. vieta,
Kristīne Miezīte – 3. vieta, Kristaps Jakovļevs - 3. vieta. Šos bērnus olimpiādei sagatavoja
skolotāja Līvija Karro.

Atzīstamus rezultātus ieguvusi 7. klase: 1. vieta Vidzemes reģiona ,,ZZ čempionāts’’ prāta
un veiklības sacensībās un atzinība vācu valodas konkursā ,,Zehn Grunde, warum wir Lettland
lieben’’, skolotājas Ilze Celenberga un Anna Vahere.

8. klase piedalījās konkursā ,,Mūsu mazais pārgājiens’’ un ieguva atzinību, pedagoģe Sanita
Baumane. 8. klases skolnieces Sintija Vanaga un Elīza Puriņa piedalījās konkursā ,,Cits ek-
speriments’’ un ieguva 2. vietu, pedagoģe Gunta Liepiņa.

9. klases skolniece Samanta Virse piedalījās konkursa ,,Iekāp karjeras kurpēs!’’ un ieguva
2.-3. vietu, skolotāja Laura Pope.

Skolēnu mācību uzņēmums ,,Vienu vitamīnu?’’ ( Una Bērziņa, Alise Linda Borince, Kris-
tena Ābolkalne) starptautiskajā pārrobežu gadatirgū Igaunijā ieguva 1. vietu, pedagoģe Ilze
Celenberga.

Ir patiess gandarījums, jo samazinājies to izglītojamo skaits, kuriem ir nepietiekami vēr-
tējumi kādā no mācību priekšmetiem: 2014./2015.m.g. I sem.=7%, 2014./2015.m.g. noslē-
gums= 2%.

Darbā ar šiem izglītojamajiem ir ieguldīts liels darbs- janvārī katra izglītojamā vecāki tika
aicināti uz sarunu ar skolas vadību un pedagogiem, nodrošinātas individuālas konsultācijas,
sadarbība ar skolas psiholoģi Daigu Sliņķi un klases audzinātājiem. Visiem izglītojamajiem
tiek nodrošināta iespēja 2 nedēļas mācīties vasarā un kārtot pēcpārbaudījumus, lai uzlabotu
zināšanas un mācību darba rezultātus. 

Sabiedrības attieksme pret pagarinātā mācību gada konsultācijām nereti ir negatīva un no-
raidoša, taču ir vērts atcerēties, ka šādas konsultācijas ir atbalsts izglītojamajiem, tas ir indi-
viduāls darbs ar katru izglītojamo, kurš kaut kādu iemeslu dēļ - individuālas personības īpat-
nības, nespēja koncentrēties grupā, mācīšanās traucējumi vai nepietiekams darbs mājās - nav
varējis apgūt mācību vielu pietiekamā līmenī. 

Sācies brīvlaiks, kad izglītojamajiem ir atpūtas laiks, kādam ar prieku sirdī par labi padarītu
darbu, kādam ar nelielām skumjām par to, ka varēja mācīties nedaudz labāk.

Lai vasaras ziedos aizsmaržo visas skumjas un tā dod spēku un enerģiju jaunajam
2015./2016. mācību gadam!

Zinību svētki Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolā
Līga Bukovska, Direktores vietniece izglītības jomā 

Ir atkal viens ceļa posms noiets, lai katrs piepildītu savu sapni. Dažs lielu kā sniegotu
kalnu, dažs mazu kā ziedu. Skolā satiekas skolēna un skolotāja sapnis. Visbiežāk skolotāja
sapnis ir palīdzēt īstenot skolēna sapni. 

29.maijā Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā notika Zinību svētki skolēniem, skolotājiem
un vecākiem. Šī bija bagāta diena ar pateicību teikšanu skolēniem par mācībām optimālajā
līmenī, par sekmīgajiem startiem mācību olimpiādēs gan Apes – Alūksnes novados, gan re-
ģiona un valsts olimpiādēs, par sasniegumiem konkursos un sporta sacensībās. Paldies sko-
lotājiem, kuri nežēloja savu enerģiju un laiku, lai skolēnus konsultētu, un vecākiem par at-
balstu saviem bērniem!

Mācību gadu optimālā līmenī beidza 4.klasē – I.Āboliņš, J.K.Celenberga, Ž.Jāņkalne,
R.Kigitovičs, M.Lukjanoviča, B.A.Vāciete, 5.klasē – A.Kalniņš, G.Ķelps, A.Pakalne, 6.klasē
– R.Alvateris,  K.Lepina, F.L.Pāsa, K.Graudiņš, 7.klasē – K.Augule, N.Lārmanis, A.Rubina,
K.Briedis, 8.klasē – V.Borovko, K.Harkina, 9.klasē – A.A.Mūrniece, R.Rubins, 11.klasē –
D.Poševa, 12.klasē – B.Bērziņa un J.Stūrītis.

Trīspadsmit skolēni ieguva 23 godalgotas vietas mācību olimpiādēs Apes – Alūksnes no-
vados, Vidzemes reģionā un valstī. Četri skolēni piedalījās 2 Vidzemes reģiona olimpiādēs
un 4 valsts olimpiādēs, kur K.Riepnieks ieguva atzinību angļu valodas reģiona olimpiādē un
J.Stūrītis – 2.vietu valsts vēstures olimpiādē.

Sporta reitingā pamatskolas grupā 1.vieta A.Kalniņam, 2.vieta E.Antapsonei, 3.vieta J.Kal-
niņam, vidusskolas grupā 1.vieta N.Bužam, 2.vieta I.Pētersonam, 3.vieta L.Lārmanei.

Aktīvākie skolēni ārpusstundu darbā šogad bija B.Bērziņa, J.Stūrītis, D.Poševa un
E.Kauliņa. 

Skolēniem ļoti labi veicās arī dažādos konkursos. A.Pakalne ieguva 1.vietu un G.Ķelps
3.vietu starptautiskajā vēstures konkursā “Vēsture ap mums”, R.Alvateris – 1.vietu valstī
domrakstu konkursā “Baltajai grāmatai 100”, F.L.Pāsa un A.Rubina iekļuva finālā starp la-
bākajiem Vidzemes patriotiskās dzejas konkursā “Brauc mājās, latvieti!”. K.Lepinas radošais
darbs konkursam, kas veltīts Aspazijas 150.dzimšanas dienai, ir starp labākajiem un ievietots
izstādē Aspazijas mājā Jūrmalā. Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas konkursa “Mīļa
mana tēvu zeme” uzvarētājas ir V.Borovko un B.Bērziņa. Konkursa “Himnas goda diena”
laureāts ir N.Lārmanis. Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda “Sibīrijas
bērni” sacerējuma konkursa 1.vietas ieguvēja ir D.Poševa. K.Elmanis ir 1.vietas ieguvējs
Apes - Alūksnes novadu skatuves runas konkursā. E.Kauliņa, D.Poševa, L.Harkina, G.Grau-
diņš, B.Bērziņa un L.Ungure ar labiem panākumiem piedalījās projekta “Esi līderis” dažādos
konkursos. R.A.Lauce, L.Lārmane, L.Harkina un D.Poševa pārliecinoši uzstājās un saņēma
klātesošo atzinību Alūksnes – Apes novadu konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos
Austrumos”.

Mēs lepojamies ar mūsu skolas dziedātājiem un dejotājiem. Skolas koris kļuva par Dzies-
mu svētku koru skates I pakāpes laureātu. Mūsu skolas mazie dejotāji, kas dejo tautas nama
kolektīvā “Kastanītis”, arī kļuva par I pakāpes laureātiem. Abi kolektīvi arī piedalīsies XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Šogad Rutas Antonas literāro prēmiju saņēma B.Bērziņa un R.Alvateris.
Zinību svētku nobeigumā skolotāji dāvāja savas “pūcītes” un dāvaniņas skolēniem, kas

bija palīdzējuši skolotājiem ar labu vārdu, savu darbu, vai arī kā savādāk padarījuši arī sko-
lotāja ikdienu gaišāku. “Pūcītes” saņēma R.Alvateris, D.Liepiņa, K.Harkina, K.Riepnieks,
K.Graudiņš, D.Poševa, A.Rubina, N.Buža, Z,Allika, G.Graudiņš, R.Kigitovičs, D.R.Saldaks,
A.Rubina, D.Kalniņš un K.Briedis.

Tā mācību gads nemanot pagāja, priekšā vasara ar saviem piedzīvojumiem, sauli un ak-
tivitātēm. Lai visiem vasara kļūst par enerģijas avotu jaunajam mācību gadam!

Trapenes bibliotēkas aktualitātes
Dz.Zariņa Trapenes bibliotēkas vadītāja, Trapenes bibliotēkas SIP darbiniece M.Kalniņa

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rija 2015!” aicina lasīt un vērtēt grāmatas

Trapenes bibliotēkā jaunā žūrijas grāmatu kolekcija tiks nodrošināta jūnijā. Aicinām
2014.gada žūrijas ekspertus iesniegt savus priekšlikumus ekskursijas maršrutiem.

Lai veiksmīgi noritētu žūrijas darbs, ielūkojies grāmatu sarakstā, kur redzēsi, kādas
grāmatas jāizlasa, lai noslēgumā varētu elektroniski aizpildīt vienu anketu par tavuprāt
vislabāko lasīto grāmatu. Arī šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir iespēja piedalīties
vecākiem, kuriem šogad jāizlasa tikai 4 grāmatas. Aicinām pieteikties par
lasītājiem/ekspertiem tos, kuri spēs izlasīt savai grupai piedāvātās kolekcijas grā-
matas (6 grāmatas) un savlaicīgi tās nodot bibliotēkā, lai nākamais varētu lasīt.

Grāmatas ir ļoti dažādas, visiem būs interesanti tās lasīt!

Akcija “Bibliotēkas nakts”
Trapenes bibliotēka jau vairākus gadus pievienojās pasākumam “Muzeju nakts”. Šā

gada tēma bija veltīta mūsu dižgaru Aspazijas un Raiņa 150 gadadienai, tāpēc bibliotēka
izveidoja konkursu “Aspazija un Rainis klauvē…’’, kurā bija jāatbild uz dažādiem jau-
tājumiem, kuriem tika doti trīs atbilžu varianti. Jautājumi nebija sarežģīti, 1kg konfekšu
pareizo atbilžu atminētājiem vakara gaitā izgaisa kā “tālas noskaņas zilā vakarā…”.

Bet vai Jūs zināt kā Aspazija un Rainis viens otru uzrunāja mīļvārdiņos. Un kā
sauca Aspazijas mīļo kaķīti? Un kādus dokumentus ir viltojusi Aspazija? 

Bibliotēkā nebija pieejami datori, bet varēja iepazīties ar dažādas sarežģītības pakāpes
galda spēlēm, kuras nebija no vieglajām. Atjaunot seno galda spēļu tradīcijas jauno teh-
noloģiju pasaulē nav vienkārši. Mūsdienu jaunieši priekšroku tomēr dod datorspēlēm.  

Nāc, nākdama Jāņu diena
Vai esam gatavi sagaidīt un svinēt Jāņus kā Virza apraksta “Straumēnos”…
“Pļavas jau trīs reizes bija mainījušas savu krāsu līdz ar puķēm, kas tajās izplauka un

noziedēja. Še var guļot vērot, kā pasaule izplešas lielajā un mazajā, un katrā ir sava bez-
galība, par kuru domājot jūk visi prāti. Tā šīs pļavas viļņoja sīkas, bet neskaitāmas dzī-
vības pilnas, ar visu savu zaļo bagātību tiekdamās uz Jāņu dienas namdurvīm.”

Lai Trapenes bibliotēkas lietotāji piedzīvo Līgo dienas un Jāņu nakts maģisko spēku
un burvību ar mirgojošiem jāņtārpiņiem ziedošās pļavās, ziedošās papardēs un  nakts-
vijolēs! Līgo, līgo!

Bibliotēkās novadā
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Gaujienas bibliotēkas Bērnu un jauniešu
žūrijas 2014 ekspertu noslēguma ekskursija
uz Ādažu novadu
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Pirmdien, 8. jūnijā saulainas dienas rītā Gaujienas bibliotēkas čaklākie Lasīšanas vei-
cināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti, devās ekskursijā uz Ādažu
novadu. Pirmais apskates objekts bija A/S „LATFOOD“ uzņēmums, kurš piedāvāja uz-
turmācības klases apmeklējumu, izglītojošu un atraktīvu piedzīvojumu Ādažu čipsu pa-
saulē. Kopā šeit pavadot pusotru stundu, mēs guvām ieskatu čipsu tapšanas procesā, pie-
dalījāmies interaktīvā video tūrē par uzņēmumu un daudz ko uzzinājām par čipsu izcel-
smi un uzturvērtību, kā našķēties, saglabājot veselīga uztura pamatprincipus. Pēc ek-
skursijas tikām cienāti ar dažādiem Ādažu čipsu veidiem, kā arī mums bija ekskluzīva
iespēja nobaudīt arī tikko izceptus, vēl karstus čipsus. Saņēmuši dāvanas no Ādažu čip-
siem, devāmies tālāk uz Ādažu bibliotēku un Ādažu kultūras centru, un Vēstures un māk-
slas galeriju. Apskatījām fotoizstādi par Ādažu vēsturi no 1918. līdz 1940.gadam un
leģendārā franču lidotāja Blerio monoplāna prototipu, ko uzbūvējis ādažnieks Valentīns
Vasjaks Ar šādu lidaparātu pirms 106 gadiem pirmo reizi pasaules vēsturē šķērsots
Lamanšs. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Adventure Ride zirgaudzētavu, kur ielūkojāmies zirgu stallī,
redzējām kur un kā dzīvo zirdziņi, no ekskursijas vadītājas stāstītā uzzinājām daudz jauna
par apkārtējo dabu, par zirgu dzīvi stallī. Ekskursija zirgaudzētavā noslēdzās ar izjādi
aplokā, kur katram bija iespēja pasēdēt zirga mugurā un izjust īpašu saikni ar šiem skais-

tajiem dzīvniekiem. 
Ekskursijas noslēgumā devāmies uz Saulkrastiem, uz Balto kāpu. Šo brīdi bērni gai-

dīja visvairāk, un pamatoti, jo no kāpas paveras ļoti skaists skats uz Vidzemes jūrmalas
piekrasti. Laiks gan mūs nelutināja, vējš bija liels un ūdens jūrā auksts, bet drosmīgākie
tomēr nopeldējās. Pēc piknika jūras krastā, sākās brauciens mājup, apkārt varēja just
smaidus, prieku un pozitīvas emocijas.  Ļoti liels paldies visiem aktīvajiem grāmatu la-
sītājiem, diemžēl ierobežoto vietu dēļ, visi netika šajā ekskursijā, bet varbūt tas liks vairāk
pacensties šī gada Bērnu žūrijas grāmatu izlasīšanā. Paldies mūsu šoferītim Zintim no
Trapenes.

Piena ceļš - no gotiņas
līdz Jāņu sieram

Tuvojoties skaistākajiem latviešu svētkiem - Jā-
ņiem, vēlējāmies bērniem izstāstīt par Jāņu tradīci-
jām un ticējumiem, kā arī parādīt, kā tad top mājās
gatavots Jāņu siers, tāpēc otrdien, 9. jūnija pēcpus-
dienā, bibliotēkā pulcējās interesenti, lai kopā dotos
pie mūsu lasītājas mājsaimnieces Vijas Ciguzes.
Viesmīlīgā saimniece mūs sirsnīgi uzņēma un vis-
pirms gājām uz kūti sasveicināties ar brūno piena de-
vēju – gotiņu, uzzinājām, kā no gotiņas tiek izslaukts
piens. Tad iekārtojāmies mājīgajā virtuvē pie iekur-

tas malkas plīts un saimniece ļoti izsmeļoši, soli pa
solim stāstīja un rādīja kā tad siet Jāņu sieru, kā tas
tiek karsēts, pievienotas garšvielas, un visbeidzot ie-
siets marlītē, lai notecinātu sūkalas. 

Mazākajiem bērniem liels pārsteigums bija piena
separēšana. Saimniece mums demonstrēja, kā pareizi
salikt aparātu un kā no piena var iegūt krējumu un
vājpienu. Noslēgumā visi cienājāmies ar Jāņu cie-
nastu – sieru un kvasu. Uz mājām paņēmām līdz šī
siera siešanas recepti un cienastiņu, un varbūt kādā
ģimenē siera siešana kļūs par interesantu un vieno-
jošu nodarbi, ko paveikt kopā ar bērniem. Sirsnīgs
paldies saimniecei Vijai par laipno uzņemšanu, cie-
nastu un īpašo pirmssvētku gaisotnes radīšanu! 

14.maijā Virešu pagasta novadpētniecības
istabā Kornēlijas Apškrūmas dzejas mīļotājus
kopā aicināja novadpētniecības darba vadītāja
Sandra Apškrūma uz Kornēlijas jaunās grā-
matas „Mātes svētība” atvēršanas pasākumu,
savukārt Apē Kornēlija Apškrūma  jaunāko
grāmatu „Saules pieskāriens” un „Mātes svē-
tība” atvēršanas svētki notika 22. maijā Apes
tautas namā.  Turpinājumā Ausma Agare stās-
ta par Virešos notikušajiem grāmatas atvērša-
nas svētkiem, bet ar Apē piedzīvoto pārdomās
dalās Rasma Harju.

Caur mātes sirdi bērnu dzīves iet 
(K.Apškrūma)
Ausma Agare Virešu pensionāru padomes vadītāja

Māte ir saknes – tautai, dvēselei, mājām,
Māte ir siltums, ko katram liktenis dod.
Ar šīm dzejas rindām Kornēlija ir pateikusi

visu to mīlestību, kas viņas sirdī ir gadu no gada
nesta dzīvē līdzi par māti. Emocionāla un dvēse-
liska pēcpusdiena kopā ar pašiem tuvākajiem dzejas mīļotājiem no Virešiem un Vidagas.
Pēc Sandras Apškrūmas ievadvārdiem Kornēlija pastāstīja, kā radusies doma par šādas
grāmatas tapšanu, dalījās dažos savas dzīves neaizmirstamos mirkļos, piedzīvojumos,
pārdzīvojumos un atklāsmēs, kas radušās gadu gaitā. Dzejnieces dzīves ceļš metis līkumu
līkumus, mainījušās vērtības un uzskati, bet nemainīga palikusi mīlestība uz grāmatu un
dzeju, ko šūpulī ielikusi pašas māmuļa. Ar interesi skatījām Kornēlijas māmuļas senu
dzejas pierakstu kladi. Priecājāmies par Kornēlijas skaisto pūču kolekciju. Visam cauri
vijās Ausmas Agares un Santas Sāres-Geržas dzejas lasījumi no jaunās Kornēlijas grā-
matas par māti. Pēcpusdienu skaistināja Lilitas Kauliņas izpildījumā dziedātās dziesmas
ar Kornēlijas vārdiem un Lilitas mūziku. Pasākumam svinīgumu un personiskumu pie-
deva arī tas, ka dzejas pēcpusdiena notika novadpētniecības istabā, kur apkārt visas Kor-
nēlijas mīļlietiņas, nozīmīgākie diplomi, pateicības, viņas rokdarbi.

Kornēlija mīl dzeju un mīl puķes. Viņas mājas pagalmu šobrīd rotā skaistas tulpes.
Kā dāvanu un pateicību Kornēlija bija sarūpējusi katram dāliju stādus. Diskusijas par
dzeju, par māti un bērniem, par dzīves grūtiem  un skaistiem  mirkļiem, par veselību,
skumjām  un prieku, par vientulību un draugiem turpinājās pie kafijas tases un sarūpētā
cienasta. Bagāta dzīve, no kuras mēs visi smeļam un nekad dzejniecei nepietrūkst to
skaisto vārdu, kas mūs uzmundrina un arī nomierina. 

Lai mums katram piepildās Kornēlijas vārdi: „…un svarīgi, lai mīlot iekurts pavards,
ar spožu liesmu gaidot, pretī sprakst … Lai manus vakarus un agros rītus ar labestīgām
rūpēm klājis kāds…”

Paldies Sandrai un Kornēlijai par skaisto pēcpusdienu un bagātajām emocijām.

Zied balta ābele ceļa malā. 
Zied tavā mūžā…
Rasma Harju

Tagad Dzejnieces mūžā ap 30 grāmatu.
Kad gribi uzzināt, kas esi, nejautā ceļam un
kalnam vai jūrai, pajautā ziedošai ābelei
ceļa malā. Tā grāmata tava…

Izdevniecība „Zvaigzne ABC” ir sagādājusi
prieku autorei un lasītājam arī ar abu grāmatu
noformējumu, ar divu mākslinieču gleznu fragmentiem un akvareļiem, ļaujot lasītājam
paturēt arī rokās vārdu un krāsu prieku un sirdī noskaņu.

Tikšanos ar Kornēliju gatavoja Apes tautas nama un bibliotēkas darbinieces, abi Apes
tautas nama vokālie ansambļi ar savu vadītāju. Kāds raibus ziedu pušķus darināja un
zilu neaizmirstulīšu migliņu uz galda vāzē lika. Kāds palaida daudzkrāsainu taureņu
baru uz skatuves… Kāds iededza gaismu un pārlaida acis zālei - vai viss kārtībā?  Go-
dājams un mīļš ciemiņš gaidāms. Un tad mēs, pārējie, - skatītāji, klausītāji, ņēmēji…

Mēs visi kopā ļaujamies Dzejnieces vārdu, domu un sajūtu burvībai. Birst balti ziedi ābelei…
„Dievs mums šo zemi ir dāvājis”, un tāpēc mēs paši „atbildīgi par to, kas būs vērtīgs

aiz mums”, mēs paši – šodiena un nākotne, mēs paši – „tikums, sirdsapziņa un mīlestī-
ba.” Dzejniece atgādina mūsu vērtības – „darbs, ne runāšana”, atmiņa par pagātnes svē-
tumiem, tautas dziesma ”dzintara vainagā.” Vienotība un brīvība. Šeit ir mūsu īstās
mājas, šodien un kad „izdzisīs mūžs.” Vai esam saviem bērniem par saknēm, lai „tie var
galotnes pret sauli ar mīlestības spēku sliet?” Vai ģimene ir mana un tava atbildība? „Lai
ir miers, lai neizmirtu dzimtas!”

Dzejniece vai katrā rindā drošina un domāt liek par sevi, par tevi. „Jāmācās nenosalt!”
Labie vārdi „paņem pie rokas un gaismā ved”. Mīļi vārdi ir ceļanauda „Zvaigznājs, kas
neapdziest”, „spēks” un „reibinošs vīns”… ”Lai vienmēr līdzi ietu tā sajūta, kas mūžu
dara zaļu, ka esi bijis kādam vajadzīgs”, „gudrību – kā mīlestības krāsās mūža audumu
sev darināt.” Vai tava dzīve ir sastāvējies „grāvja ūdens vai līksma straume uz jūru?”

Vai tu proti klausīties „naktsvijoļu mūziku” un zemes balsi dzirdēt pērkonlietus laikā?
Vai tev vajag tās „griezīgās notis”, kad pašai nav mīļuma ko dot?”

Kad atvērsi to otro grāmatu „Mātes svētība”, tu satiksi tur sirdij dārgu, mīļu atspīdumu.
Te Kornēlijas pašas mātes un vecmāmiņas balss. Tur tava šūpļa dziesma un tavas un
manas mātes sirds un sāpes, un mīlestība, un mūžs… Tava un pasaules dzīvība un svē-
tība… Te tavas baltās stundas.

Arī pati tikšanās ar Kornēliju mums un viņai bija kā saules pieskāriens, jo viņa šeit
brauca kā mīļš un pazīstams cilvēks ar dārgām veltēm… Te Apē viņas bijušie darba biedri
no bibliotekāres darba sākumiem, kopīgi darītiem darbiem un svētkiem. Un pazīstami
cilvēki no tik daudzām tikšanās reizēm un lasītām grāmatām. Dzejniece zināja, ka te
viņa ir gaidīta. Mums prieks, ka viņa ir pazīstama, cienīta un gaidīta arī citur Latvijā, jo
visos laikos un vietās cilvēkam vajag gudrību, mīlestību un sajūtu, ka vēl kāds ir kopā
ar viņu. Kopā ar dzejnieci bija arī neparasts viesis no viņas mūža dienām – gaujieniete,
ārzemniece, savējā – Ruta Beatrise Antone. Viņas vārdos cieņa, godbijība grāmatai, dar-
bam un cilvēkam – Kornēlijai. Bet kādā veltījumā lasu, ka Rutai zaļa un ziedoša dvēsele
ir, bet pati līdzīga tautasdziesmai…

Paldies Tev, Kornēlij, par Tavu mūžu, darbu un mīlestību. Tavas Gaujas krastos ir vēl
daudz pērļu. Kad salasīsi riekšaviņu vai savērsi krellēs, brauc atkal pie mums!

Izmaiņas Gaujienas bibliotēkas
darba laikā jūlija mēnesī

Pirmdien, otrdien, trešdien no plkst. 10:00 – 14:00
Ceturtdien, piektdien no plkst. 12:00 – 16:00 

No 1.jūnija līdz 25. augustam aicinām bērnus un jauniešus pie-
dalīties radošo darbu vasaras konkursā “Vasaras tauriņu dejā, sa-
vijās viss dzejā”. Tu varēsi iepazīt jūnija, jūlija un augusta mēnešu
rakstniekus - jubilārus un radoši attēlot viņu darbus. Ar konkursa
nolikumu var iepazīties Gaujienas bibliotēkā un mājaslapā
www.apesnovads.lv. 

Kultūra novadā

Kornēlija Apškrūma atver grāmatas Virešos un Apē
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Krāšņi aizvadīti Apes novada bērnu svētki
Santa Sāre – Gerža, Virešu Saieta nama vadītāja

28. maijā, Vidagā notika Apes novada bērnu svētki „Puķu bērni gaismas
CEĻOS”.

Pasākumā piedalījās bērni un jauniešu no Apes, Gaujienas, Trapenes un Vire-
šiem. 

Rīts iesākās Vidagas Sikšņu pamatskolā, kur bērni piedalījās netradicionālās mācību
stundās. Literatūras stundā „Pasakas par ziediem”, Bioloģijas stundā ”Ziedu enerģija”,
kurā varēja uzzināt daudz interesanta par ziediem un to enerģiju. Savus spēkus bērni pār-
baudīja Sporta stundā, dažādās, individuālās disciplīnās, kā arī radoši izpaudās Vizuālās
mākslas stundā, veidoja ziedus, lika ziedu puzles, piedalījās noformējuma veidošanā un
krāsoja lielos koka ziedus. Mūzikas audzēšanas stundā, kopā ar terapeiti Ievu Bistrovu
varēja uzzināt par mūzikas terapiju, zīmēt un ieklausīties mūzikā.

Pēc nopietnajiem mēģinājumiem un krāsainās dienas daļas, bērni pie skolas, satraukti
par gaidāmo koncertu, stājās gājienam, lai dotos uz Vidagas estrādi.  Visi ziedoši, smai-
doši par pavadīto dienu Vidagā, devāmies kopīgā gājienā. Dienas noslēgumā koncertā
„Puķu bērni gaismas ceļos”, sadziedājās un sadejojās 187 bērni no Apes novada. 

Svētku ideja un centrālais varonis bija bērns, kuru gan vecāki, gan skolotāji grib iz-
audzināt par gudru, labu cilvēku Apes novadā - mūsu Latvijai!

Koncertu vadīja dārzniece Santa Sāre – Gerža, un puķu meitene Ance Ābolkalne no
Apes, kura koncerta izskaņā atzinās, ka Latvijas zemītē, Apes novadā – te viņa grib palikt.

Jo te ir piemērotākā augsne viņas zieda sēkliņai. Iesakņojies, audz, kuplo un uzziedi! Te
tava mājvieta. Te zeme tev vēlīga un saulīte silda tik mīļi – kā nekur citur pasaulē! 

Es Jums savukārt gribu teikt - kas lai to zina, kurā pusē rīt sēkliņa saknes laidīs, kas
man pateiks, kur tās savas nākošās paaudzes ziedēšanu gaidīs. Balta, balta stāv pieneņu
pļava vēja gaidās. Balti sapņi dzimst, baltas ilgas smejas. Bērnu vecāki, skolotāji, skolu
vadītāji, domes deputāti un mēs visi kopā rūpēsimies par to, lai Apes novads būtu labākā,
drošākā un saulainākā vieta mūsu bērniem. 

Paldies par sadarbību, mērķtiecību, neatlaidību un radošumu darbā ar bērniem un jau-
niešiem, un piedalīšanos Apes novada bērnu svētkos „Puķu bērni gaismas ceļos” - Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas kolektīvam, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas kolektīvam,
Vidagas Sikšņu pamatskolas kolektīvam, Trapenes pamatskolas kolektīvam, Apes pirm-
sskolas izglītības iestādes „Vāverīte” kolektīvam, Gaujienas internātpamatskolas kolek-
tīvam, Apes tautas nama vadītājai Ilva Sārei, Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Po-
ševai, Trapenes kultūras nama vadītājai Svetlanai Spalviņai. Kā arī visiem kolektīvu va-
dītājiem - Dacei Ķelpei, Dagnijai Pakalnei, Baibai Ozoliņai-Maltavniecei, Sandrai Oto,
Edītei Dauškanei, Guntai Liepiņai, Guntai Briedei, Ilzei Dāvei, Sarmītei Grantai.

Paldies arī visiem Virešu pagasta cilvēkiem un it īpaši Vidagas Sikšņu pamatskolas
kolektīvam, kuri piedalījās šo svētku organizēšanā. Kopā mums izdevās krāsaini un skais-
ti svētki!

Trapenes kultūras nama sezonas apskats
Svetlana Spalviņa, Trapenes kultūras nama vadītāja

Visu gadu dziesmas krāju
Jāņu dienu gaidīdama

Nu atnāca Jāņu diena

Nu dziesmiņas jāizdzied!

Priecīgus un līksmus svētkus! 

23.06.2015. plkst. 23:00

Visi laipni aicināti Trapenes estrādē uz Līgo nakts Zaļumballi kopā ar Andri Maku

Šis pavasaris, kā katru gadu, iezīmējas ar kolektīvu skatēm un koncertiem. Trape-
nes kultūras namā maija mēnesī norisinājās šādi notikumi:

09.05. - sieviešu koris “Trapene” piedalījās Alūksnes un Apes novadu koru skatē
Alūksnē.

16.05. - sieviešu koris “Trapene” piedalījās, muzeju nakts ietvaros, koncertos Tartu
pilsētā. Tika dziedāts Dziesmu svētku muzejā un Tartu  universitātes muzejā.

19.05. - 30.05. - Trapenes kultūras nama mazajā zālē bija skatāma Gaujienas mūzi-
kas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mozaīka”. Patīkami bija redzēt arī Trape-
nes bērnu darbus.

28.05. - tautisko deju kolektīvs “Gatvēni” un popgrupa “Bitītes” piedalījās Apes
novada bērnu svētkos Virešu pagasta Vidagas estrādē.

30.05. - notika amatiermākslas kolektīvu sezonas noslēguma koncerts “Skan dzies-
ma lapegļu gatvē” Trapenes estrādē, kurā piedalījās Trapenes kultūras nama amatier-
mākslas kolektīvi un Virešu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virši”.

Paldies visiem kolektīvu dalībniekiem un viņu vadītājiem par ieguldīto darbu. Lai
visiem skaista un piedzīvojumiem bagāta vasara.

06.06. – sieviešu koris piedalījās Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī.
20.06.- sieviešu koris “Trapene” piedalīsies Apes novada Dziesmu svētkos, kas

šogad notiek Virešu pagasta Vidagas estrādē.
Pats lielākais šī gada notikums mums ir vēl priekšā. Tas ir XI skolu jaunatnes dziesmu

un deju svētki Rīgā. Kuros piedalīsies 16500 dejotāju un starp šiem daudzajiem tūksto-
šiem būs arī mūsu bērni - tautisko deju kolektīvs “Gatvēni”. Ir liels prieks un lepnums
par šo kolektīvu. Paldies Dacei Ķelpei, kas rudenī pārņēma šo kolektīvu un skates re-
zultāti nelika vilties, jo dalība svētkos tika izcīnīta godam. Prieks ir arī par pārējie  novada
kolektīviem, ja no tik maza novada uz svētkiem brauc divi kori un četri deju kolektīvi,
tad mēs tiešām esam garīgi ļoti bagāti. Lai mums visiem jauki svētki Rīgā!

Dievs man deva maizes zemi!

Ir 06.jūnija agrs rīts, kad VPDK “Virši” dejotāji dodamies ceļā uz VIII Vidējās paau-
dzes dejotāju svētkiem “Dievs man deva maizes zemi”, Jelgavā. Šis bija mūsu pirmais
lielais kopīgais izbrauciens. 

Pārņemot šo kolektīvu rudenī, manī ieviesās neliels satraukums, kā mums ies. Šodien
atskatoties uz sezonas darbu, saku - paldies Jums mani mīļie, par sapratni, par pacietību.
Braucot katru nedēļu no mēģinājumiem, es jūtos pozitīvi uzlādēta un jaunu domu un
ideju piepildīta, zino,t ka uz Jums es varu paļauties. 

Svētki Jelgavā, kurā piedalījās 6500 vidējās paaudzes dejotāji no visas Latvijas, bija
kā jauks piedzīvojums, lai mums vairāk būtu šādu kopīgu brīžu, kopīgu svētku!

Lai jauka un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Fotomūzikas izstādes „Zaļš. Zils. Balts” 
noslēguma pasākums Apē
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Ar sirsnīgu pasākumu 20. maijā Apes tautas nama balkonā noslēdzās fotoizstāde
„Zaļš. Zils. Balts”, ko ar komponista Raimonda Tigula mūzikas pavadījumu bija iespē-
jams redzēt arī apeniešiem. Pie mums viesojās fotogrāfiju autors Jānis Mednis un izstādes
kurators, SIA „Kolkasrags” vadītājs Jānis Dambītis.  Sarunās jutām lībiešu karoga krāsās
nodēvētās izstādes veidotāju mīlestību pret savu zemi un patiesu vēlmi nesavtīgi dāvāt
cilvēkiem prieku, kas mūsdienās ir liels retums... 

Mēs, kas dzīvojam tālu no jūras un tādēļ daudzi ilgojamies pēc tās, pateicoties šai iz-
stādei, guvām ieskatu piejūrmalciemu dzīvē. Varējām izjust jūrai un tās krastam vien

raksturīgās noskaņas dažādos gadalaikos. Tur, kur „Lielā Jūra” satiekas ar „Mazo Jūru”,
ir Kolkas rags, lībiešu (līvu) senie ciemi.  Katras J. Medņa veidotās fotogleznas tapšanai
ir sava vēsture. Tagad mēs zinām, kas ir krustviļņi, kā izskatās vēja zivs, stāvvads, dūm-
nams no laivām, „pepinātas” zivis u.t.t. Uzzinājām par savulaik Latvijā uzbūvētājiem
550 buriniekiem un nepieejamo „aizslēgto krastu” padomju laikos. Pārsteigums bija Kol-
kasraga sēkļa mainīgā daba, Miķeļtorņa senais nosaukums - Pizas tornis.  Ieklausījāmies
igauņiem radniecīgās lībiešu valodas skanējumā un dziesmās. Priecēja ziņa, ka senās
zvejnieku prasmes un tradīcijas vēl nav pavisam izzudušas. J.Dambītis informēja, ka
SIA ”Kolkasrags” veidotā filmas „Burinieku gadsimts”, kā arī „Aizslēgtais krasts” ar 11
lībiešu dzīvesstāstiem iespējams noskatīties internetā Youtube.com.

Paldies tiem, kas atnāca uz šo pasākumu! Ja nu kāds vēl nepaspēja redzēt šo intere-
santo ceļojošo izstādi Apē, tad tā pašlaik apskatāma pavisam netālu kaimiņos - Veclai-
cenes pagastnamā. 
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Ģimeņu pēcpusdiena Gaujienā
15. augustā no plkst. 14:00 līdz 18:00 Gaujienā notiks Ģimeņu pēcpusdiena. 
Aicinām piedalīties ģimenes ar bērniem no Gaujienas, Trapenes, Apes, Virešu pagas-

tiem, īpaši aicinām jaunos Apes novada vecākus. Bērni ir mūsu novada nākotne!
Visa pasākuma laikā notiks dažādas aktivitātes. Ģimeņu pēcpusdiena sāksies ar Lielo

ratu parādi, kas vedīs no Gaujienas stadiona cauri muižas ansamblim. Pastaigas laikā
tiks vērtēti visi rati – nav nozīmes, vai tie būs bērnu, vai leļļu un citi rati, tāpēc lūdzam
iepriekš īpaši padomāt par to noformējumu. 

Mazajiem un lielajiem bērniem būs iespēja celt mājiņas, pūst lielos burbuļus, apglez-
not sejas, locīt balonus, bet savu spēku varēs parādīt stafetēs, piepūšamajās atrakcijas,
kā arī citās aktivitātēs. 

Pasākuma noslēgumā visi tiek aicināti uz koncertu pie Gaujienas tautas nama (lietus
gadījumā iekštelpās), ko mums būs sarūpējušas Apes novada ģimenes. Lūgums iepriekš
pieteikties (gan ģimenes, gan solistus) pa tālr. 26179320 (Laima Poševa).

Pēc pasākuma, plkst. 22:00 Gaujienas Egļukalna estrādē uz zaļumballi aicina grupa
„Rolise”.

16. augustā plkst.14:00 kapusvētki Gaujienas kapos. 

Kamerkoris “Gaujiena” koncertē
Vizma Dandena, kora vecākā  

Divpadsmitās sezonas noslēgumu kamerkoris “Gaujiena”  atzīmēja ar vairāku kon-
certu sēriju. 26.aprīlī koris ar 2 dziesmām piedalījās labdarības koncertā Gaujienā, kurā
atbalstījām Gaujienas medmāsas Santas dēliņa Kristiāna ārstēšanu. Tajā pašā dienā  de-
vāmies uz Grundzāli, kur diriģentes Sarmītes Vartas vadībā sniedzām koncertu Grun-
dzāles, Palsmanes un Smiltenes klausītājiem. Programmu vadīja mūsu ilggadējā atbal-
stītāja un neaizstājamā programmas vadītāja - skolotāja Dzintra Račevska. Programmā
izskanēja dziesmas no kora garīgo dziesmu repertuāra, skaistākie pasaules hiti un latviešu
komponistu sacerējumi. Protams, ka siltais pavasara laiks daļu no klausītājiem bija ievi-
linājis mazdārziņos, bet jaukā uzņemšana un labā zāles akustika deva mums gandarījumu
par labi nodziedātu koncertu.

4.maijā - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā - O.Vācieša Gaujienas
vidusskolā visi tika aicināti uz pasākumu “Laika lāses”. Programmu veidoja skolotāja
Dzintra Račevska. Izskanēja Maijas Laukmanes dzeja Aijas Palmbahas un Dzintras Ra-
čevskas lasījumā, Ilze Zilbere lasīja savas sacerētās esejas, kamerkoris “Gaujiena” dzie-
dāja gan garīga rakstura, gan mūsdienu komponistu skaņdarbus, kuros priecājāmies par
mūsu Latvijas dabas skaistumu, cilvēku savstarpējām attiecībām, slavējām Dievu. Ar savu
klātbūtni pasākumā mūs pagodināja katoļu baznīcas prāvests priesteris Andris Kravalis.
Koncerta noslēgumā viņš savā uzrunā teica, ka “šis nebija tikai Valsts svētku koncerts,
bet tas bija svētbrīdis”. Šāds vērtējums mums bija ļoti nozīmīgs. Koncerta nobeigumā iz-
teicām pateicību Dzintrai Račevskai par ilggadēju sadarbību, Aijai Palmbahai un Ilzei
Zilberei – par jaukajiem lasījumiem, diriģentei Sarmītei Vartai par darbu ar kori 12 gadu
garumā un bagāto izdomu koncertu veidošanā. Protams, vislielākais paldies Gaujienas
klausītājiem un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas direktorei  Ievai Zariņai par telpām.

Pēdējais koncerts, kuru veltījām Mātes dienai, mums bija Alūksnē 10.maijā Izklaides
un izaugsmes centrā “Prelūdija”,  Tur mūs uzaicināja Aigars Stebers, kurš ir šī centra
viens no īpašniekiem, grupas “Rakari” dalībnieks. Ar šo grupu 2013.gadā mūsu koris
kopā koncertēja. Ļoti labās, simpātiskās telpās un sirsnīgā atmosfērā izskanēja koncerts,
kuru vadīja  mūsu Dzintra Račevska. 

Paldies, Gaujienas Tautas nama vadītājai Laimai Poševai par atbalstu transportam.
Visiem kora dalībniekiem un mūsu diriģentei Sarmītei novēlu priecīgus Līgo svētkus

un jauku atpūtu vasarā, lai no jauna atkal tiktos rudenī.   

Pošamies Apes pilsētas svētkiem 
no 21.augusta līdz 23.augustam
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

2015.gada Apes pilsētas svētki “Manas pilsētas baltā diena” atspīdēs gan kā bērna
pirmās dienas, baltos autiņos tīti, gan kristību drānās tērptu, nemanot jau laulības bal-
tajā ceļā ietu, vasaras linos ietērptu darbīgu Apes iedzīvotāju, kurš savas dzīves balto
audeklu apglezno ar savām krāsām, vairums tikai ar gaišo  krāsu gammu…

Svētkus iesāksim ar aizlūgumu baznīcā.
21. augustā, piektdien, tiks atklāti Apes pilsētas svētki ar izstādes “Baltā cerība” at-

vēršanu, godinot Apes mediķus laiku laikos. Diana Liepiņa, Apes pilsētas un Apes pa-
gasta vēstures liecību glabātāja, ir apzinājusi ap 200 Apes ļaudis, kuri dažādos gadu des-
mitos, savas darba gaitas ir vadījuši medicīnas jomā – tieši Apē, gan ārsti, gan atbalsta
personāls. Savukārt, ārstam Leonam Džeriņam, kurš strādājis Apē par rajona veselības
aizsardzības nodaļas vadītāju un zonālās slimnīcas galveno ārstu un ķirurgu, šogad ap-
ritētu 100 gadi un ar viņa personību mūs iepazīstinās viņa meita Ilze Kango.

Piektdienas vakarā, Apes tautas nama pagalmā aicinām uz bezmaksas koncertu “Zie-
meļu sāga” – baudīsim mūziku no zviedru, somu un norvēģu tautas dziesmām, Ū.Bulla,
E.Grīga, Ž.Sibeliusa melodijām līdz grupas ABBA populārajām dziesmām. Pirms un pēc
koncerta klausīsimies baltās dzejas rindās un melodijās Apes iedzīvotāju izpildījumā, ie-
skandinot nakts pilsētu sveču gaismā, ar līdz paņemtu segu, savai ērtībai un siltumam. 

22.augusta rīta pusē paši saviem spēkiem, kopā ar Alūksnes un Apes novada fondu,
veidosim labdarības koncertu bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai  “Lai vairojas
prieks..” Pirms 10 gadiem tika izveidotas vairākas biedrības Apes attīstībai -  Apes jau-
niešu klubs “Sliedes”, Apes attīstības atbalsta klubs, kā arī hokeja klubs “Ape”, kuri bija
liels atbalsts veidojot Apes bērnu laukumu. Tāpēc vēlamies arī šogad turpināt labā un
gaišā vairošanu, tikpat neatlaidīgi kā Kaķīša dzirnaviņās, kopā ar Apes dziedošajiem un
muzicējošiem Apes pilsētas bērniem un ģimenēm, kopā realizētu ieceri - uzstādīt jaunu
bērnu karuseli līdzās jau esošajiem bērnu laukuma komponentiem. 

Mazo Apes novada bērnu sveikšanā tiks aicināti ap 40 jaundzimušie gan no Gaujienas,
Trapenes, Virešiem, gan Apes. Jaunākie Apes novada iedzīvotāji, saņemot sveicienu no
novada domes vadības, varēs piedalīties zīdaiņu rāpošanas sacensībās uz sarkanā paklāja
– nosacījums – līdz gada vecumam, un apģērbs  (dresscods – viss baltā). Bērniem noslē-

guma pasākums būs putu ballīte – bērnu rotaļu laukumā.
Visas dienas garumā būs pieejamas arī sporta aktivitātes. Velo orientēšanos “Pa bal-

tajiem ceļiem, celiņiem…” tiek plānotas pa Apes pilsētas ielām, iepazīstot Api, ieraugot
to – ko ikdienā varbūt pat neiznāk pamanīt..

Svētku ietvaros ir paredzēts svētbrīdis precētajiem pāriem Apes Svētā Mateja ev. lut.
baznīcā, kuru vadīs mācītājs Edijs Kalekaurs, pēc kura sekos precēto pāru gājiens cauri
pilsētai un tikšanās ar goda vedējiem skvērā pie Apes novada domes. Gājienā ir aicināti
piedalīties visi precētie pāri gan tie, kuri dzīvo Apē, gan tie, kuri jūtas piederīgi Apei.
Priecāsimies, ja gājienā dosieties kāzu tērpos, vai gaišas krāsas tērpos, piemeklēsiet sev
atbilstošu transportlīdzekli, varbūt to, ar ko braucāt savās kāzās. Diemžēl pašvaldības rī-
cībā nav informācijas par precētajiem pāriem Apē, tāpēc aicinām atsaukties precētus
pārus, kuri šogad atzīmē savas laulības apaļās jubilejas. Aicinām arī radus, draugus, pa-
ziņas padomāt par apsveikumu sev zināmajiem pāriem. 

Savukārt Apes estrādē uz vakara svētku koncertu aicinās muzikālā apvienība “Raxtu
raxti”, ar plašu mūzikas programmu īsti latviskās un nacionālās noskaņās, ieejas biļetes
iepriekšpārdošanā varēs iegādāties Apes tautas namā EUR 5,-, koncerta dienā EUR 7,-.
Un pilsētas svētku nakts balle estrādē kopā ar grupu “Bitīt matos”, ieeja EUR 3,-.

23.augusta rīts sāksies ar piemiņas brīdi Leonam Džeriņam, Apes pilsētas kapos, pulk-
sten 11:30, savukārt pulksten 12:00 Kapusvētki Apes pilsētas kapos un pulksten 14:00
Apes meža kapos.

Svētdienas vakarpusē jau gadu laikā iedibinātā jauniešu tradīcija turpināsies - BMX
sacensības, Apes BMX trasītē.

Šogad aicināsim Apes pilsētu rotāt floristu komandām gan no Apes, gan no kaimiņu
pagastiem un novadiem. Floristu konkursā “Pa baltu ceļu balta diena pretim nāk” varēs
pieteikties interesenti, lai veidotu dekorus pilsētā – pie baznīcas, skvērā, bērnu laukumā,
tautas nama iekšpagalmā, pie domes, Dzirnavu un Loka ielas aplī, kā arī estrādē. 

Foto izstādei “Mana baltākā diena” aicinām piedalīties ikvienu, iesūtot 3-5 savas fo-
togrāfijas Diānai Jakovļevai uz e-pastu diana.jakovleva@ape.lv , un izstādei “Kāzu klei-
tu, uzvalku izstāde” aicinām atsaukties ikvienu un izstādīt savu pūra lādē nolikto savas
baltākās dienas apģērbu.

Sīkāka informācija par pilsētas svētku norisi, fotoizstādi, floristu konkursu, amatnieku
tirdziņu būs pieejama mājaslapā www.apesnovads.lv

Uzvelciet baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni. Un rociet zemi. Rociet zemi, kā neviens pirms
jums to nav racis. Pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet mīlestību līdz vecumam saglabā retais.
Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas. Kurš kuram pieies pirmais? /Imants Ziedonis/

Baznīcu nakts 2015
Līvija Karro, pasākuma koordinatore

„Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena”. Psalms 139:12
Baznīcu nakts mērķis bija rosināt mūsu Latvijas cilvēku interesi par kristīgo ticību,

draudzi un baznīcu.  Izskanēja aicinājums doties ceļā uz baznīcu. Tas ir tāds fizisks ceļš.
Cilvēks nokļūst līdz baznīcai ar kājām, braukšus uz velosipēda, automašīnā. Bet galve-
nais aicinājums cilvēkiem šim fiziskajam ceļam līdz baznīcai pievienot garīgo ceļu, kas
gala rezultātā ved uz ticību Dievam.

Apes Svētā Mateja ev.lut.baznīca 5.jūnijā bija saposta un bija starp 145 baznīcām
Latvijā, kuras durvis bija atvērtas līdz pusnaktij. Mēs pateicamies Dievam par to, ka
mūsu pilsētā Apē ir savs Dievnams un draudze, kura noorganizēja brīnišķīgu pasākumu. 

Pie baznīcas durvīm skaistās vāzes ar smaržojošiem violetiem ceriņiem un baltiem
spireju zariem sakārtoja Anita Harju.  

Plkst. 18.00 evaņģēlists Uldis Priede uzrunāja baznīcas apmeklētājus un aizlūdza par
šo pasākumu. Dziedāšanas programmu atklāja Svētdienas skolas bērni, jaunieši un drau-
dzes ansamblis (vadītāja Aiva Zaķe).

Pateicības un slavēšanas dziesmas patiesi un izjusti dziedāja ansamblis no Gaujienas

mūzikas un mākslas skolas (vadītāja Liena Eglīte). Savas izjūtas un attiecības ar Dievu
dziesmās izdziedāja Apes katoļu draudzes duets - Iveta un Jānis Loči. Liāna Gailīte ar
savu mammu un māsu Laumu ļoti sirsnīgi un mīļi dziedāja dziesmu „Gods Augstībā”.

Plkst. 20.00 baznīcā muzicēja Apes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis un Apes Tautas
nama jauktais koris (vadītāja Sandra Oto). Dziesmas ir tās, kuras uzrunā cilvēku sirdis un dzie-
dātāji ar savu balsi nes vēsti par Dieva varenību, diženumu, svētību, mieru  un Mīlestību.

Vakarā gaitā Lasījumus no Svētajiem Rakstiem lasīja jaunieši - Kristiāns Toms Brie-
dis, Linda Gabranova un Arturs Zaķis. 

Pasākuma kulminācija bija Slavēšanas pasākums kopā ar Alūksnes ev. lut. draudzes
Slavēšanas grupu. Dziesmas izskanēja Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Pēc saulrieta baznīcas dārzā tika aizdegti balti gaismas kupoli, kas radīja mierpilnu
noskaņu, garīgu apceri. Baznīcu nakts apmeklētāji ar aizdegtiem lukturīšiem izveidoja
Gaismas ceļu uz baznīcu. Bija kopības sajūta un izskatījās skaisti! 

Pasākums tika veidots vienkāršs un sirsnīgs. Pie mums Baznīcu naktī ieradās apm.
80 cilvēki, un par to ir liels prieks. Ir gandarījums par kopīgi Dieva godam paveikto! Lai
nākošajā Baznīcu nakts pasākumā ceļu uz mūsu baznīcu atrod vēl daudzi!

„Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā Savu
aci.” (Psalms 32:8)
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Orientēšanās 
Raivis Kalniņš, Gaujienas sporta organizators

Baltijas čempionāts
30. un 31.maijā Tukumā norisinājās Baltijas čempionāts orientēšanās sportā, kurā pie-

dalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas sportisti. Latvijas orientieristi
izcīnīja vairākas medaļas un komandu vērtējumā ieņēma 2.vietu aiz Lietuvas izlases.

Baltijas čempionāta ietvaros sestdien notika sacensības garajā distancē, kur Jānim
Kūmam 9.vieta, bet svētdien – stafetē startējot Latvijas 2.komandā - 4.vieta (3.vietai zau-
dētas 13 sekundes).

Reizē ar izlašu sacensībām notika arī Baltijas Veterānu čempionāts, kur Latvijai arī
daudz godalgotu vietu - 4.vieta V40 grupā Atim Kalējam.

Pasaules kausa posms Norvēģijā un Zviedrijā
No 3. līdz 7.jūnijam Norvēģijā un Zviedrijā notika otrais Pasaules kausa posms orien-

tēšanās sportā, kurš sastāvēja no vairākām distancēm. 
Šis Pasaules kausa posms norisinājās līdzīgos apvidos, kādos notiks 2016.gada Pasaules

čempionāts, tāpēc tas bija izpelnījies īpašu ievērību no Pasaules elites sportistiem - 170 vī-

rieši un 133 sievietes no 32 valstīm startēja šajās sacensībās. 
Pirmā distance programmā bija garā, kurā sportistiem bija jāpieņem izšķiroši lēmumi

par labākajiem ceļu variantiem garos etapos. Gaujienietim Jānis Kūms – 83.vietā. 
Intensīvo Pasaules kausa posmu noslēdza vidējā distance svētdien patiesi Skandināviskā

apvidū. Jānis Kūms finišēja 52. vietā. Nākamais Pasaules kausa posms būs Pasaules čem-
pionāts, kas augusta sākumā norisināsies Skotijā.

Populārā „Mazā balva 2015” pulcē 440 dalībniekus
7.jūnijā Smiltenes apkārtnes „Kapusila” mežā notika Latvijas kausa 8.posma sacensības

- orientēšanās kluba „Azimuts - Smiltenes BJSS“ un Latvijas Orientēšanās federācijas rī-
kotā „Mazā balva 2015“, kura pulcēja 440 dalībniekus no visas Latvijas. „Mazai balvai”
šīs bija 40. jubilejas sacensības. Kuplā skaitā uz šīm sacensībām bija devušies arī sportisti
no Gaujienas un Vabulnieku ģimene no Apes. Godalgoto 2.vietu S8 grupā ieguva Marta
Kalniņa, pārējie šoreiz godalgotās vietas neieguva, toties pilnveidoja savas prasmes, jo ap-
vidus bija visai sarežģīts, bagāts ar dažādām reljefa formām, kuras vietām sedza dažāda
vecuma jaunaudzes, kā arī bija sastopamas dziļas ieplakas ar stāvām nogāzēm.

Sacensību organizatori īpašu paldies sacīja Viesturam Dandenam par dalībnieku nodro-
šināšanu ar mūsdienīgo pārvietojamo tualeti.

Paldies Viesturam par Gaujienas bērnu aizvešanu un atvešanu uz un no sacensībām.

Informācija

Piedalies tūrisma akcijā 
„Apceļo Atzeles zemi 2015“
Sanita Sproģe, Apes novada tūrisma darba organizatore

Jau piekto gadu pēc kārtas tūrisma akcija „Apceļo Atzeles zemi” norisinās senās Atzeles
zemes teritorijā – Viļakas, Balvu, Baltinavas, Alūksnes un Apes novados. Akcija ilgs no š.g.
1.maija līdz 31.oktobrim, kuras laikā ceļotāju un it īpaši skolēnu acis priecēs 15 aizraujoši un
izzinoši objekti.

Kas tas īsti ir jādara, lai skolēni beigās iegūtu Balvu peldbaseina apmeklējumu vai picas?
Jāizdrukā un jāatmin mīkla, ja mīklu neizdodas atminēt jādodas uz objektu, uz kuru no-

rāda jautājuma krāsa, un jāuzjautā saimniekam pareizais atminējums. Apskates objektā visai
klasei jānobildējas tā, lai var redzēt visus dalībniekus un kādu zīmīgu tā objekta vietu. Bilde
kopā ar atrisināto krustvārdu mīklu jāiesūta uz e-pastu: riepniece@gmail.com līdz 10. no-
vembrim. Tie skolēni, kuri būs visvairāk apceļojuši objektus un atminējuši krustvārdu mīklu,
iegūs balvas. Kā arī atrisinātā krustvārdu mīkla būs tava ieejas biļete akcijas noslēguma
ballē Gaujienā 21. novembrī. Vairāk info:www.atzele.wordpress.com

Jaunsargu nometne Apē
Juris Ozoliņš, sporta darba organizators novadā

No 1. līdz 3. jūnijam Apē notika jaunsargu tūrisma un orientēšanās sporta nometne, kuras
laikā jaunsargi un jaunsargu kandidāti no Apes, Alūksnes, Smiltenes, Vidagas, Jaunlaicenes
pilnveidoja un attīstīja prasmes šķēršļu pārvarēšanā, veica pārgājienu, sacentās uz alpīnisma
sienas un nakts orientēšanās trasē, apguva lauka kaujas iemaņas darbojoties ar Airsoft iero-
čiem, kā arī piedalījās orientēšanās sacensībās Rezakā. Nometnē prezentāciju sniedza robež-
sardzes pārstāvji, kas bija atveduši arī dienesta suni. Jaunsargi iepazinās ar robežsargu darbu
ikdienā, uzzināja par iespējām savu dzīvi saistīt ar robežsardzi. Paldies Mārim Vabulniekam
par interesanto prezentāciju. Paldies, sakām zemessardzes 31. AMII bataljona vadībai un ze-
messargiem Maksimam Zujevam, Marekam Lilientālam.  

Apes novada čempionāts pludmales volejbolā
Juris Ozoliņš, sporta darba organizators novadā

Apes novada čempionāta pludmales volejbola pirmajā posmā Vidagā piedalījās 18
komandas.

Labākie vīriešu konkurencē - 1.v. - Rinārs Teters, Kristaps Bērziņš, 2.v. - Klāvs Bēr-
ziņš, Oskars Draulis, 3.v.- Uģis Fišers, Justs Kolendo 

Jauniešiem uzvarēja Vidagas pāris - Reinis Kazaks, Anrijs Palejs, 2.v. - smiltenieši -
Kristaps Rīders, Jurģis Dudelis, trešajā- Apes duets -Kārlis Pops ar Tomu Renardu Gailīti.  

Sievietēm labākās – trapenietes - Madara Šteinberga - Kristīne Kajurova.
Meitenēm - 1.v.-Signe Jansone, Una Bērziņa, 2.v. Loreta Korkunova, Samanta Virse

(Ape). 

Sports

Arī Apes novads pārstāv 2.Latvijas Lauku
kopienu parlamentu Līgatnē
Laura Pope, biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”

No 3.jūnija līdz 5.jūnijam Līgatnes novadā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomes laikā norisinājās liels starptautisks pasākums - Lauku kopienu parlaments „Iz-
augsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos“. Līgatnē pulcējās
lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar
politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un
mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlaments - tas ir process un stāsts par cilvēkiem, kuri katrs
ar mīlestību un sirdsdegsmi dara savu darbu, pieliekot savu daļu Latvijas attīstības sce-
nārijā. Katrs šāds cilvēks veido kopienu. Latvijas lauku kopienu attīstības stāsts ir tikpat
daudzveidīgs, cik daudzveidīgas ir Latvijas lauku, ciemu, mazpilsētu kopienas, kas ap-
vienojot savas teritorijas iedzīvotājus, kopīgiem spēkiem domā, lemj un rīkojas par labu
savas vietas un Latvijas izaugsmei, kur cilvēks un vieta viens otru papildina. 

Uz parlamentu devos kopā ar Santu Harjo- Ozoliņu (Alūksnes Lauku partnerība) un
Ilzi Baltais (Dr.Misiņa Medicīnas muzejs). Lauku kopienu parlamenta darbības princips
balstījās uz līdzvērtīgu dialogu/diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veido-
tājiem, kā rezultātā tika izstrādāta kopienu 2.parlamenta rezolūcija, kuras izpildes pār-
raudzību uzņemas Latvijas Lauku forums. Pasākuma dalībnieki varēja uzklausīt iedves-
mas stāstus no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināša-
nām, interaktīvā veidā diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās par šādiem jautājumiem: 

lauku ekonomiskais potenciāls kā pienesums konkurētspējīgākai ES;
lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsonisko

aktivitāti ārpus attīstības centriem;
iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
Rezolūciju, ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā, dalībnieki nodos atbildīgajām ie-

stādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Latvijas kā prezidējošās valsts izstrādātā lauku ko-
pienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā.

Pasākuma noslēgumu pavadījām ceļojošajās darbnīcās, iepazīstot iedvesmojošus un
praktiskus kopienu attīstības stāstus, kas tika veidoti sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona
lauku partnerība”.

Vasaras tūrisma un novadpētniecības 
ekspedīciju sezonas sākums Apē
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Lai informētu  interneta lietotājus par  norisēm mūsu novadā un kaimiņos, tiek ievietota
informācija sociālajos portālos Draugiem.lv,  Facebook,  arī vietnē  Twitter.com.  izveidots
konts „Apes TIC”.

Paldies apenietei Agnesei Leimanei, kura prakses laikā  izstrādājusi  tūrisma maršrutu ar
vilinošu nosaukumu "Brīnišķīgs maršruts atpūtas braucienam gar Igaunijas robežu Apē". .
Tas  ievietots portālā Delfi.lv un jau  atvilinājis  no Rīgas  pirmos velotūristus. 

Šogad D.Ozoliņa Apes vidusskolā tika atjaunota Tūrisma pulciņa darbība. Pulciņa dalīb-
nieki, galvenokārt jaunāko klašu skolēni, mācījās tūrisma pamatiemaņas - virvju mezglu sie-
šanu, orientēšanās apzīmējumus, pievērsāmies arī vides izpētei Vaidavas krastos (tai skaitā
dižkoku mērīšanai). Pētnieciskajā dienā visu klašu skolēni ģeogrāfijas kabinetā tika iepazīs-
tināti ar interesantiem iežu paraugiem un eksperimentiem.

Apes tūrisma informācijas punktam uzticēta arī gadatirgu organizēšana, reklamēšana.  Pie-
robežas Pavasara gadatirgū piedalījās vairāk nekā 100 tirgotāji, bija daudz apmeklētāju, lielā
mērā pateicoties igauņu ieinteresētībai. 

Notiek Vidzemes plānošanas reģiona gatavotā ūdenstūristiem domāta bukleta veidošana
Vaidavas upei projekta ww.upesoga.lv ietvaros. Api apmeklējušas pirmās šā gada „Atzeles
apceļotāju” grupas. Viņu uzdevums pie mums ir apmeklēt Vaidavas dabas taku, nofotogra-

fēties un   atminēt krustvārdu mīklas jautājumus, kas saistās  ar D.Ozoliņu, Apes muižu un
Raganu klintīm.  

Novadpētniecībai  tematiski savijoties ar tūrisma jomu,  pēc  Apes vēstures fondu glabā-
tājas Dianas Liepiņas ierosmes  notikuši vairāki pasākumi.  Notika sakopšanas talka skolotāja,
folklorista  Dāvja Ozoliņa un viņa meitiņas Konstances atdusas vietā Jaunrozes kapos (atgā-
dināšu, ka nākamgad ir D.Ozoliņa 160.jubileja!) Plānojam sakopt arī  rakstnieka Linarda Lai-
cena vecāku atdusas vietu, kas šobrīd ir gauži pamesta… Kopā ar z/s „Zīļi” saimnieku Aigaru
Bremzi novadpētnieki  nedaudz sakopa arī Hoppenhofas baronu Delvigu atdusas vieta Krust-
ceļos. 

Novadpētniecības entuziasti D.Liepiņas vadībā 19.maijā devās kārtējā  ekspedīcijā  ar
autobusu, šoreiz  uz  Alūksnes novada Zeltiņiem. Zinošā, aizrautīgā gide Sandra Magaziņa
apeniešus iepazīstināja ar Zeltiņu muzeju, kas izvietots bijušās pamatskolas telpā. Ekspozīcijā
izvietotie priekšmeti un dokumenti stāsta par  pagasta  sendienām,  novadniekiem, to skaitā
par  mākslinieku  Edgaru Liepiņu. Viena no izstādēm vēstī par bijušo kodolraķešu bāzi. 

Aicinu visus ceļot gribētājus izmantot Apes TIP informācijas iespējas, jo infopunktā pie-
ejamas arī  bezmaksas  kartes, bukleti, ceļveži ne vien par Apes pilsētu,  novadu, bet arī plašāk
- par kaimiņu novadiem un  citiem Latvijas reģioniem, suvenīri.  Var noderēt Apes novada
pasākumu plāns, kā arī maršruta autobusu saraksts no Apes autoostas. Plašs materiālu klāsts
aicina apceļot  Igauniju, ir  Dienvidigaunijas lielāko pasākumu plāns. Iespējams arī konsul-
tēties par ceļojumu  maršrutu plānošanu, lai tie būtu daudzveidīgi un saturīgi.

Jaukus Līgosvētkus un priecīgus Jāņus visiem!
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KONCERTI  

Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

20.06. 20:00 Apes novada dziesmu un deju sv tki Koncerts 
„J u nakts kr s ” Vidagas estr de 

21.06. 17.00 

Jolanda Suvorova un draugi pied v  humoršovu 
  „90 min t s apk rt pasaulei”, Ieeja EUR 4.00, 
b rniem, skol niem bez maksas, Darbosies 
kafejn ca 

Apes estr de 
(sliktu laika 
apst k u gad jum  
Apes t/n) 

TE TRA IZR DES 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 
22.06. 20:00 Baltinavas te tra "Pal das"izr de "Sievasm tes 

sen u laiki” Ieejas maksa: EUR 3.00, b rniem 
EUR 1.00 

Gaujienas 
tautas nams 

ATP TAS PAS KUMI 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

20.06. 22:00 Za umballe, sp l  grupa „Kontrasts”, ieeja bez 
maksas Vidagas estr de 

22.06. 23:00 IEL GOSIM „L gas un J us” kop  argrupu 
„Divi v ji” – ieeja bez maksas Eg ukalna estr de 

23.06. 23.00 L go nakts balle, sp l  grupa „Elektrol ts” ieeja 
bez maksas Apes estr de 

23.06. 23:00 L go nakts balle kop  ar Andri Maku Trapenes estr de
BIBLIOT K S 

IZST DES  
15.06. – 
22.06.  Literat ras izst de “Jauka bija J u diena, par vis m 

dieni m.” 
Gaujienas 
bibliot ka 

Visu m nesi  Jaunumi gr matu plaukt  
 

Gaujienas 
bibliot ka 

Labas gr matas - gudr ki las t ji, Pan c tuv k, pasaule! (Latviešu dzejniekam 
M. aklajam- 75), Noz m gas atzi as visai dz vei. (29.06.2015. Fran u 
rakstniekam A.Sent – Ekziper  115), Gr matas un dz ve j bauda. (30.06.2015. 
Latviešu rakstniekam A.Jundzem – 50), J i, trejdevi i piesk rieni. 
(J i)P rsteidz galvu – lasi! (B rniem) 

Trapenes bibliot ka

Literat ras izst des:  
Abonement : „J n ts brauca katru gadu,/Atved ziedu vezumi u; Še sauji a, 
te sauji a,/Lai zied visa pasaul te.” Cikl  „M su jubil ri” – „Dzejniekam 
M rim aklajam - 75”Las tav : „Vesels kust b ”, Cikla “Latvisk s 
dz veszi as kalend rs” 7. izst de “Vasaras saulgrieži”, B rnu literat ras 
noda : „M rim aklajam – 75”„Izlasi vasar !”„Priec gie un jautrie J i” 

Apes bibliot ka 

16.06-30.06. 
 

Uzraksti [ne] uz s tas. (16.06.2015. latviešu dzejniekam 
M. aklajam- 75) literat ras izst de velt ta M ra akl  
dai radei 

Vidagas bibliot ka 

CITI PAS KUMI  

01.06. – 25.08. 
Radošo darbu vasaras konkurss “Vasaras tauri u dej , 
savij s viss dzej ”. 
Iepaz sti j nija, j lija un augusta m nešu rakstniekus - 

Gaujienas 
bibliot ka 

jubil rus un radoši att lo vi u darbus. S k ka 
inform cija Gaujienas bibliot k . 

25.,26., 
27.06. 
 

No 
plkst. 
11.00 

Las šanas dienas – las sim visu, ko varam salas t, ne 
tikai gr matas.  Las šanas aktivit tes b rniem . S k ka 
inform cija bibliot k . 

Vidagas bibliot ka  

30.06. Gr matu starts B rnu un Jauniešu ž rijai – 2015. (Gr matu 
kolekcijas prezent cija bibliot kas pagalm . Trapenes bibliot ka

Visu 
m nesi 

M la kausu izst de. (Bibliot kas priekštelp ) 
 Trapenes bibliot ka

Apes novada kult ras notikumi j lij  
KONCERTI 

Datums  Laiks Nosaukums Vieta 
05.07. 12:00 Smiltenes tehnikuma p t ju or estra koncerts Gaujienas 

tautas nams 
18.07. 19:00 Vidzemes senioru deju un dziesmu festiv ls „Vasari as 

vid ” Eg ukalna estr de 

24.07. 19:00 
22:00 

V tol nu kora un simfonisk  or estra koncerts  
Nakts koncerts 

Gaujien  „Anni u 
estr de 

25.07. 

6.00 -11.00 makš er šanas sacens bas kop  ar J zepu V tolu  
11.00 – 14. 00 radoš s darbn cas 
12.00vizu l s m kslas konkursa „J zepa V tola m zika” 
uzvar t ju apbalvošana.   
15:00 V tol nu kameror estra koncerts 
19:00 J.V tola M zikas dienas koncerts 

 
 
 
 
Gaujienas t/n 
„Anni u estr de 

ATP TAS  PAS KUMI 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

17.07. 22.30 Vasaras karst s dejas kop  ar dj Salvi, djMusicmaster, 
djGagadance Ieeja l dz 23.00 – 2.00 EUR Apes estr de 

18.07. 21:00 Ball  sp l  un dzied Inga Ruka, Ieeja EUR 2.00, 
pension riem EUR 1.00 Eg ukalna estr de 

25.07. 22:00 Za umballe kop  ar grupu „Br vdienas”Ieeja EUR. 
4.00 Eg ukalna estr de 

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 kam  izdevuma inform ciju l dzu  saska ot l dz 13.augustam, 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 

Apes novada pasākumi jūnijā

Par Opekalna kapu apsaimniekošanu 
Kāpēc atņēmāt kapus Alūksnes pašvaldībai?- jautā ļaudis Opekalna draudzes pārstāvjiem.

Kāpēc jāmaksā par kapu vietām ikgadējais ziedojums, ja agrāk tā nebija? Ja maksājām
naudu par kapu, kad cilvēku apglabājam, kāpēc vēl jāmaksā? Šie jautājumi ir ļoti aktuāli.

Kā bijusī draudzes vadītāja mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Kapu zeme kopš
18. gadsimta ir bijis draudzes īpašums, kurā ierīkoti draudzes kapi, tajos apglabāti gan
draudzes cilvēki, gan tie, kas mainoties varām un valdībām, vienkārši nevarēja būt draudzē.
Kapsētu uzturēt attiecīgos laika periodos palīdzējuši pagasta pārvaldītāji - smiltis jāved,
zāle jāpļauj un atkritumi jāšķiro katru gadu - tam visam jāatrod līdzekļi, kādam par to ir
jāmaksā.  Kādu laiku Opekalna kapu uzturēšanas izmaksas finansēja Alūksnes novada pa-
švaldība, bet tas tā turpināties nevarēja, jo kapu zeme pieder draudzei un valsts līdzekļus
nedrīkst izmantot sveša īpašuma uzturēšanai, tātad kapu zeme ir jāuzdāvina vai jāpārdod
attiecīgajai pašvaldībai. Ir vairāki iemesli kāpēc Opekalna draudzei tas nav izdevies un
tagad jāsaimnieko vien draudzei. Vai normāla ir situācija, ka kapos tiek guldīti cilvēki no
visa Alūksnes novada, bet jāuztur vienai draudzei? Draudzes budžetā nav tādu līdzekļu,
lai pilnībā nosegtu visus kapu apsaimniekošanas izdevumus, tāpēc lūdzam ziedojumu no
cilvēkiem, kuru tuvinieki apglabāti Opekalna kapos. Kapu apsaimniekošanas ziedojuma -
7 eiro par vienu kapu laukumu prasīšana rada cilvēkos jautājumus - vai jāmaksā par katru
kapu kopiņu, vai jāmaksā par katru laukumu, kas atrodas kapu teritorijā, vai jāmaksā katru
gadu un tml. Draudze būs pateicīga, ja ziedosiet 7 eiro par kapu laukumu, bet, ja jums ir 5
laukumi visā teritorijā, tad apsveriet, vai variet samaksāt par katru laukumu 7 eiro. Nevie-
nam pakaļ nestaigās un laukumus neskaitīs. Ja viena kundze - pensionāre kopj vairākus
laukumus, palikusi vienīgā visiem savējiem, kas kapu kalnā, tad laikam nebūtu korekti
prasīt 7 eiro par katru laukumu. Ja kāds ir turīgāks, lūdzu, maksājiet par 1 laukumu (ne
kapu kopiņu) 7 eiro. Lai tas paliek katra paša ziņā, uz katra sirdsapziņas. Ja kāds patiesi
vēlas maksāt, bet līdzekļi ierobežoti - lūdzu atnāciet, piemēram, padežūrēt Opekalna baz-
nīcā kādā nedēļas nogalē, tūristi ziedojuma kastītē iemet pa naudiņai un tādā veidā tā nauda
,,atnāk”, ir daudz un dažādu veidu kā varam lietas darīt, ja vien vēlamies. Vai tāds ziedo-
jums būs jāmaksā katru gadu, nezinu teikt, jo draudzei tas ir jauns pienākums - vienai ap-
saimniekot kapus, tāpēc lūdzam cilvēkus līdzdarboties - tā nav tikai draudzes problēma.

Kapu apsaimniekošanas izdevumi rodas no sekojošiem darbiem un pakalpojumu ap-
maksām - smilšu iegāde, sašķiroto atkritumu nodošanas izmaksas, atalgojumam - cilvē-
kam, kas 6 mēnešus gadā apsaimnieko kapu teritoriju, kurā ietilpst pļaušana, celiņu kop-
šana, atkritumu šķirošana un citiem darbiem, kas rodas ikdienā.

Draudzes locekļi iesaistās - senkapu kopšanā (lapu un zaru aizvešanā), tas notiek brīv-
prātīgi un bez atalgojuma.

Bieži tiek jautāts par kokiem, kas izgāzušies šķībi, greizi, netiek nozāģēti. Arī tās ir
izmaksas, likvidēt šādus kokus kapu teritorijā. Ir sagādātas visu institūciju pieprasītās at-
ļaujas to nozāģēšanai. Ja kāds varētu finansēt koku zāģēšanu, kā arī kapu un baznīcas te-
ritorijas pļaušanai tik nepieciešamo pļaujmašīnu, draudze būs ļoti pateicīga! 

Ja veiksiet 7 eiro ziedojumu Opekalna kapu apsaimniekošanai (ar šādu norādi), tad to
iespējams izdarīt pārskaitot naudu uz sekojošo draudzes kontu, kā arī maksājot skaidrā
naudā - M.Svārupei, J. Kaktiņai –Jaunlaicenē un S.Kauliņai, S.Pilskalnei –Apē, saņemot
pretī darījumu apliecinošo kvīti.

Opekalna evaņģēliski luteriskā draudze, Reģ.Nr.99500002593, Adrese: Opekalns,
Jaunlaicenes pag. Alūksnes nov., Konta Nr.: LV37HABA0551032223430, 
HABALV22, SWEDBANK

Paldies, Apes un Alūksnes novada iedzīvotājiem par atsaucību pavasara talkas
dienā, kad kopām baznīcas un kapu teritoriju!

Ar cieņu, Sana Raipale

Vasaras saulgriežu svētkos ikvienam līgotājam novēlam izbaudīt visgarāko dienu 
un visīsāko nakti ar Jāņuguni un saullēkta sagaidīšanu, ar līgošanu un aplīgošanu!

Sirsnīgi sveicam Apes novada 32 Līgas un 134 Jāņus!
Līgo!

Apes novada dome

Apes novada 2015.gada čempionāta pludmales volejbolā norises laiki: 
3. posms Gaujienā 18. jūlijā un 4. posms (noslēdzošais) Apē 1. augustā. Visos
posmos iebraukšana un pieteikumi līdz plkst. 10.00  

Informācija
Atvaļinājums Zitas Uzkliņģes ģimenes ārsta praksēno 6.jūlija līdz 2.augustam.
Lūgums pacientiem, kuri regulāri lieto medikamentus, līdz atvaļinājumam saņemt
receptes zāļu iegādei!
Bērniem, skolēniem, kuri plāno stāties skolās vai atpūsties vasaras nometnēs, un ir
nepieciešamas izziņas par veselības stāvokli, sazināties ar mediķiem par šo dokumentu
izsniegšanu līdz atvaļinājumam! Līdzi ņemt Potēšanas Pasi.
Pēkšņi akūti saslimušos pieņems aizvietotājs ģimenes ārsts Jānis Stabingis Alūksnes
primārās veselības aprūpes centrā ( agrāk - poliklīnika) pirmdienās un trešdienās
9.00-14.00. Uz pieņemšanu jāpiesakās pie medmāsas Dzidras Dzenītes katru darba
dienu pa tālruni 64322396.
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