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Nr.8/2015 oktobris/novembris 

NOVEMBRIS ir LATVIJAS mēnesis -

mēs godinām Lāčplēša dienu, atminoties 1919.gada 11.novem-
bri, kad Latvijas valsts armijas karavīri atdeva savas dzīvības, lai
Latvijas Republika kļūtu par īstu valsti. 

Aicinām aizdegt sirds siltu uguntiņu un piedalīties Lāčplēša die-
nai veltītos pasākumos Apes novadā:

11.novembrī Apē, plkst.9.00 Gaismas gājiens no Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas uz piemiņas vietu brīvības cīnītājiem. Piemiņas brī-
dis Apes pilsētas kapsētā. Jaunsargu kandidātu uzņemšana jaunsargos.
Šaušanas sacensības pa klasēm. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar ze-
messardzes 31 AMII bataljonu.

11.novembrī Gaujienā, plkst.14.00 Lāčplēša dienai veltītas dažā-
das sporta aktivitātes kopā ar zemessargiem. Lāpu gājiens un piemiņas
brīdis Gaujienas kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām.

11.novembrī Trapenē, plkst.17.00 Trapenes kultūras nams sadar-
bībā ar zemessardzes 31. AMII bataljonu un Trapenes pamatskolu or-
ganizē lāpu gājienu no Trapenes kultūras nama līdz Trapenes pagasta
pārvaldei un piemiņas brīdi pie piemiņas akmens.

11.novembrī Virešos, plkst.18.00 Lāpu gājiens no Krievu kapiem
līdz Vidagas Sikšņu pamatskolai.

Savukārt 1918.gada 18.novembris -  Latvijas valsts neatkarības
proklamēšanas diena, ļauj mums dzīvot brīvā valstī, savā Tēvzemē
– Latvijā.

Latvijas valsts dibināšanas 97.gadadienas priekšvakarā aici-
nām apmeklēt svinīgos pasākumus Apes novadā:

17.novembrī Apes tautas namā, plkst.19.00 Latvijas valsts dibi-
nāšanas 97.gadadienai veltīts svētku koncerts “Manai Latvijai…” 

17.novembrī Trapenes kultūras namā, plkst.19.00 Valsts svētku
koncerts “No tautas dvēselītes”.

17.novembrī Virešu saieta namā, plkst.19.00 Valsts svētku kon-
certuzvedums „Es esmu mājās“, pēc Annas Brigaderes pasakas „Sprī-
dītis“ motīviem.

20.novembrī Gaujienas tautas namā, plkst.19.00 Latvijas Re-
publikas gadadienai veltīts koncerts, piedalās dziedātāja Kristīne Gai-
līte un Rīgas Saksofonu kvartets ar koncertprogrammu „Dziedinošais
lietus” un „Atzeles zemes apceļošanas akcijai – 5” pasākums.

Gan 11.novembrī, gan 18.novembrī iedegsim svecīti katrā
mājā, lai pieminētu Latvijas brīvības cīnītājus un, augstā godā
turot Latvijas vēsturi, paraudzītos apkārt, ko mēs katrs varam
darīt, lai kādu lietu savā mājā, savā novadā padarītu labāku un
sakārtotāku.

Gaišus, mierīgus un saticīgus svētkus,
Apes novada dome

03.10. Rudens tirgus Gaujienā
un Svecīšu vakars Gaujienas
kapos.

14.10. Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas sēde
Apē.

16.10. Saulkrastu novada pa-
švaldības darbinieku pieredzes
apmaiņas brauciens uz Apes no-
vadu un tikšanās ar Apes novada
domes speciālistiem.

13.10. Jānis LIBERTS, Apes
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks, piedalās Latvijas Pa-
švaldību savienības Veselības un
sociālo jautājumu komitejas
sēdē Rīgā.

16.10. Dzīvokļu komisijas
sēde Gaujienā.

20.10. Astrīda HARJU, Apes
novada domes priekšsēdētāja, pie-
dalās Latvijas Pašvaldību savienī-
bas valdes sēdē Jūrmalā.

21.10. Astrīda HARJU, Apes
novada domes priekšsēdētāja,
pārstāv Apes novadu Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijas
sēdē “Priekšlikumi ceļā uz kva-
litatīvu izglītību. Skolu tīkls un
pieejamība”.

22.10. Finanšu un tautsaim-
niecības komitejas sēde Apē.

23.10. Gunta ĻUĻE, Izglītības
darba speciāliste, pārstāv Apes
novadu Latvijas Pašvaldību savie-
nības Novadu dienās Priekuļos. 

26.10. Astrīda HARJU, Apes
novada domes priekšsēdētāja,
Jānis LIBERTS, Apes novada
domes priekšsēdētājas vietnieks,
piedalās “Pečoru biznesa inkuba-
tora” Stratēģiskās Uzraudzības
padomes sēdē, Pečoros, Krievijā.

28.10. Jānis LIBERTS, Apes
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks, Liene ĀBOLKALNE,
Teritorijas attīstības nodaļas vadī-
tāja vietniece, piedalās sanāksmē
Igaunijā ar Setomaa pagastu ap-
vienības, Rapinas, Oravas, Vatse-
linas pašvaldību (EE) un Smilte-
nes novada pašvaldības pārstāv-
jiem par jaunajiem projektiem
EST-LAT programmas ietvaros.

29.10. Domes kārtējā sēde
Apē. 

29.10. Apes, Smiltenes un
Raunas tūrisma darbinieki tiekas
Smiltenes TIC, lai  pārrunāto jau-
tājumus par sadarbību tūrisma
jomā un par piedalīšanos  starp-
tautiskajā tūrisma izstādē „Bal-
ttour 2016“.

03.11. Astrīda HARJU, Apes
novada domes priekšsēdētāja, pie-
dalās Latvijas Pašvaldību savienī-
bas valdes sēdē Rīgā.

04.11. Astrīda HARJU, Apes
novada domes priekšsēdētāja, pie-
dalās Saeimas Ilgtspējīgas attīstī-
bas komisijas sēdē “Priekšlikumi
ceļā uz kvalitatīvu izglītību. Skolu
tīkls un pieejamība” Rīgā.

ĪSZIŅAS

Apes novada pašvaldība saņem
Ģenerāļu kluba pateicību par 
atbalstu patriotiskajā audzināšanā

Par līdzdalību dažādos pasākumos un atbalstu patriotiskās audzi-
nāšanas veicināšanā Ģenerāļu klubs Latvijas Pašvaldību savienības

28.septembra Domes sēdē vairākām pašvaldībām pasniedza īpašus
apbalvojumus, arī Apes novada pašvaldībai (priekšsēdētāja
Astrīda Harju).

Viceadmirālis Gaidis Zeibots, apbalvojot pašvaldību pārstāvjus, uz-
svēris, ka šo novadu un pilsētu domes aktīvi atbalstījušas jaunsargus
un dažādus patriotismu veicinošus pasākumus, piemēram, Lāpu skrē-
jienu apkārt Latvijai.

Par Administratīvā lietvedības 
inspektora pilnvarām

Vēršam uzmanību, ka Apes novada domes Administratīvās lietve-
dības inspektors neveic pašvaldības policijas pilnvaras, bet gan nodro-
šina kontroli pār Apes novada domes saistošo noteikumu ievērošanu. 

Tāpēc lūgums iedzīvotājiem, zvanot uz tālruni: 29392750, ņemt
vērā, ka Administratīvās lietvedības inspektors savas kompetences
ietvaros novērtēs situāciju:

ja tā būs novada domes saistošo noteikumu ietvaros, tad uzdevumu
veiks Apes novada domes amatpersona Zigurds Safranovičs;

ja tas būs Valsts policijas kompetences jautājums, tad novirzīs šo
uzdevumu veikt Valsts policijai;

ja tas būs pašvaldības policijas ietvaros, tad novirzīs šo uzdevumu
veikt Smiltenes novada pašvaldības policijai, kurai Apes novada dome
ir deleģējusi veikt sabiedriskās kārtības nodrošināšanas funkciju mūsu
novada teritorijā.

Atgādinām, ka Apes novada domes administratīvās lietvedības in-
spektora pastāvīgā darba vieta ir Trapenes pagasta pārvaldē, bet katras
nedēļas otrdienā Apes novada domē, Apē, Stacijas ielā 2 un katra mē-
neša otrajā un ceturtajā ceturtdienā Gaujienas pagasta pārvaldē no
pulksten 09:00 līdz 10:00 un Virešu pagasta pārvaldē no pulksten
10:30 līdz 11:30.

Pārskats par Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas darba 
rezultātiem Apes novadā 
septembrī un oktobrī 
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks

Septembrī Smiltenes novada Pašvaldības po-
licija (SNPP) sāka sabiedriskās kārtības uzrau-
dzību Apes novada administratīvajā teritorijā.
Notika tikšanās starp Apes novada domes vadī-
bu, tās struktūrvienību atbildīgajām amatperso-
nām un SNPP vadību, kuras gaitā tika akcentētas
un aktualizētas Apes novada galvenās problēmas
sabiedriskās kārtības un drošības jomā. Tikšanās
laikā tika skatīti jautājumi par amatpersonu un dienestu savstarpējo
sadarbību, informācijas apmaiņu, kārtību, kādā tie reaģē uz dažāda
rakstura pārkāpumiem u.c. organizatoriski jautājumi.

Septembrī SNPP darbinieki veica 3 patrulēšanas reidus Apes
novadā, kuru laikā iepazinās ar apkalpojamās teritorijas specifiku
un veica sabiedrisko kārtības uzraudzību. Reidu laikā SNPP kon-
statēja 3 pārkāpumus, kas saistīti ar personu atrašanos sabied-
riskā vietā alkohola reibuma stāvoklī vai alkohola lietošanu sa-

biedriskā vietā (Apē 1, Trapenē 9 personas). Ar 10 personām
tika izvestas profilaktiska rakstura pārrunas. 1 persona, kura
atradās alkohola reibuma stāvoklī, tika nogādāta dzīvesvietā
Apē.

Oktobrī SNPP patrulēja Apes novadā 6 reidos, kuru laikā sa-
biedriskās kārtības pārkāpumi netika konstatēti. 

Sakarā ar jauna mācību gada sākumu Pašvaldības policija apmek-
lēja visas Apes novada izglītības iestādes, kurās ar skolu vadību at-
balstu tika organizētas drošības nodarbības skolniekiem. 

Nodarbībās Pašvaldības policija ar skolniekiem pārrunāja jautā-
jumus: par saskarsmi un, uzvedības normām atrodoties skolā, par
bērnu drošību uz ielas (piedaloties ceļu satiksmē kā gājējiem), par
bērnu klaiņošanas problēmu, emocionālo un fizisko vardarbību starp
vienaudžiem, par datu drošību lietojot interneta resursus un sociālo
tīklu vietnes, kā arī par smēķēšanas un alkohola lietošanas aizlie-
gumiem.

Pēc nodarbībām draudzīgā gaisotnē SNPP darbinieki pastāstīja
skolniekiem par darba specifiku policijas ikdienas darbā, atbildēja
uz skolniekus interesējošiem jautājumiem, kā arī izrādīja Pašvaldības
policijas ekipējumu, speclīdzekļus un operatīvo transportlīdzekli.

!!! Sakarā ar lašveidīgo zivju nārsta tuvošanos Smiltenes no-
vada Pašvaldības policija kopā ar Valsts vides dienesta un Dabas
aizsardzības pārvaldes amatpersonām pastiprināti veiks zivju
resursu aizsardzības pasākumus pie Apes novada ūdenstilpēm.
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Saistošie noteikumi/domes lēmumu apskats

Par saistošo noteikumu publicēšanu 
un to spēkā stāšanos

Apes novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinumus un publicē sekojošus Saistošos noteikumus, kuri stājas spēkā nākamjā dienā
pēc to publicēšanas Apes novada domes informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas” -
06.11.2015.

Apstiprināti 
ar Apes novada domes

24.09.2015.lēmumu Nr.164 (prot.Nr.11, 1.p.)  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošie noteikumi
Nr.13/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 
28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 

“Apes novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 8.14.apakšpunktu;
2. Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.2.Administratīvās lietvedības inspektors”. 

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU 

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošo noteikumu Nr.13/2015
Grozījumi Apes novada domes 28.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.9/2013 

„Apes novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Apstiprināti 
ar Apes novada domes

24.09.2015. lēmumu Nr.165 (prot.Nr.11, 2.p.)  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošie noteikumi
Nr.14/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 26.06.2015.
saistošajos noteikumos

Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Apes novada pašvaldības domes  26.06.2015. Saistošajos noteikumos Nr.
5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus 

Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par
šo Noteikumu pārkāpumiem ir:

1) pašvaldības policijas amatpersonas;
2) Apes novada domes izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji;
3) Apes novada domes izveidoto pašvaldības komisiju amatpersonas;
4) Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs:
5) Administratīvās lietvedības inspektors.”
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Administratīvās lietas izskatīšana un administratīvā soda uzlikšanas kārtība 

Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu par soda piemērošanu pieņem:

pašvaldības policijas priekšnieks;
Apes novada domes izpilddirektors un  Administratīvās lietvedības inspektors;
Apes novada domes Administratīvā komisija.”     

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošo noteikumu
Nr.14/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 26.06.2015. saistošajos noteikumos
Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”

paskaidrojuma raksts

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Apstiprināti 
ar Apes novada domes

24.09.2015. lēmumu Nr.166 (prot.Nr.11, 3.p.) 

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošie noteikumi
Nr.15/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011. saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 “Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā

esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā 
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas 

un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas  5. ,6.punktiem

Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr.3/2011„Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves,
izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves
malai) kopšanu Apes novada teritorijā” šādus grozījumus:

3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma

protokolu tiesīga Apes novada Administratīvās lietvedības inspektors, Apes novada
Domes atbildīgās amatpersonas”.

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošo noteikumu 
Nr.15/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 24.02.2011. saistošajos noteikumos
Nr.3/2011 “Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 

(gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas 
un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā”

paskaidrojuma raksts

p j
Sada a Inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Par groz jumiem Apes novada domes 28.06.2013. 
saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvald bas nolikums”
(turpm k – Noteikumi) izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 
21.panta pirm s da as 1.punktu un 24.pantu. Groz jumi nepieciešami, sakar  
ar pašvald bas k rt bnieka amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas 
inspektora amata vietas izveidi.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka izmai as sakar  ar pašvald bas k rt bnieka 
amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas 
izveidi.  

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

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvald bas budžeta 
ie mumiem. 

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

Noteikumu pie emšana nerad s negat vu ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu projekts izskat ts Apes novada domes 2015.gada 
21.septembra  Finanšu un tautsaimniec bas komitejas s d s. 
Veiktas diskusijas ar iesaist taj m amatperson m domes administr ciju. 

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

Nav veiktas 

Sada a Inform cija 
1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi Groz jumi Apes novada pašvald bas domes 26.06.2015. 
Saistošajos noteikumi noteikumos Nr. 5/2015 „Par sabiedrisko k rt bu Apes 
novad ” (turpm k – Noteikumi) izdoti saska  ar likuma ”Par pašvald b m” 
43.panta pirm s da as 4.punktu. Groz jumi nepieciešami, sakar  ar 
pašvald bas k rt bnieka amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas 
inspektora amata vietas izveidi.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka izmai as sakar  ar pašvald bas k rt bnieka 
amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas 
izveidi.  

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

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvald bas budžeta 
ie mumiem. 

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

Noteikumu pie emšana nerad s negat vu ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu projekts izskat ts Apes novada domes 2015.gada 
21.septembra  Finanšu un tautsaimniec bas komitejas s d s. 
Veiktas diskusijas ar iesaist taj m amatperson m domes administr ciju. 

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

Nav veiktas 

p j
Sada a Inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Groz jumi Apes novada pašvald bas domes 
24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3/2011„Par pašumam pieguloš s 
publisk  lietošan  esoš s teritorijas (g j ju ietves, iz emot sabiedrisk  
transporta pieturvietas, gr vji, caurtekas un z lienu l dz brauktuves malai) 
kopšanu Apes novada teritorij  (turpm k – Noteikumi), izdoti saska  ar 
likuma „Par pašvald b m” 43.panta pirm s da as  5., 6.punktu. Groz jumi 
nepieciešami, sakar  ar pašvald bas k rt bnieka amata likvid ciju un 
Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas izveidi.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka izmai as sakar  ar pašvald bas k rt bnieka 
amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas 
izveidi.  

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

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvald bas budžeta 
ie mumiem. 
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Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Apstiprināti 
ar Apes novada domes

24.09.2015. lēmumu Nr.167 (prot.Nr.11, 4.p.)  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošie noteikumi
Nr.16/2015

Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.11/2011 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1.punktu,

43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu

Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.11/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”  šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.2.4. Administratīvās lietvedības inspektors”. 

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU  

Apes novada pašvaldības domes 24.09.2015. saistošo noteikumu Nr.16/2015
Grozījumi Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.11/2011 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”

paskaidrojuma raksts

Domes priekšsēdētāja  Astrīda HARJU  

Apstiprināti ar Apes novada domes
24.09.2015.  lēmumu Nr.169

(protokols Nr.11, 6.punkts)

Saistošie noteikumi Nr.18/2015
“Par pašvaldības nodevām Apes novadā”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 
14.panata pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3., 10.punktu,

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās  daļas 1., 2.,  4., 5. un 7.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”

1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Apes pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus,

likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas
no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

2. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem at-
tiecīgos dokumentus.

3. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms attiecīgā dokumenta, atļaujas vai pakal-
pojuma saņemšanas.

4. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas nomaksu, iesniedzami atbildīgajai domes amat-
personai, kas izsniedz pieprasīto dokumentu, atļauju vai  nodrošina pakalpojumu.

5. Pašvaldības nodevas apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā - Apes novada
domes vai pagastu pārvalžu kasēs, vai pakalpojuma sniegšanas vietā pilnvarotajai per-

sonai, par nodevas samaksu saņemot naudas iemaksu attaisnojošu dokumentu, ar mak-
sājumu kartēm Apes novada domes vai pagastu pārvalžu kasēs, vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā Apes novada domes pamatbudžeta kontā, pirms dokumentu saņemšanas
uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu.

6. Iegūtos līdzekļus izlieto saskaņā ar apstiprināto Apes novada pašvaldības budžetu.
7. Apes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības un kapitālsabiedrības, veicot

pašvaldības autonomās funkcijas ir atbrīvotas no pašvaldības nodevu nomaksas.

II. Nodeva par novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem 
dokumentiem un apliecinātām to kopijām

8. Nodevas par pašvaldības domes( turpmāk - Dome) izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādiem nodevu objektiem sekojošā apmērā: 

9. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:
9.1. no valsts pārvaldes institūcijām;
9.2. no pensionāriem; 
9.3. no represētajām personām; 
9.4. personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
9.5. personām (ģimenēm), kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
9.6. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem.
no personām par deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu, ja tā iesniedzama valsts

pārvaldes institūcijā, pašvaldības iestādē vai  tās struktūrvienībā, kā arī mācību iestādē.

III. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
10. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Apes novada pašvaldības teritorijā

noteiktas šādiem nodevu objektiem:

11.  Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi
no tā, vai tirdzniecība šajā periodā notikusi nepārtraukti.

12. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sor-
timenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

13. Maksājot nodevu:
13.1. skaidrā naudā un naudas iemaksu attaisnojošu dokumentu, dokuments kalpo kā

tirdzniecības atļauja tirdzniecībai publiskās vietās Apes novada teritorijā;
13.2. bezskaidrā naudas norēķinā, par atļauju tirdzniecībai publiskās vietās Apes no-

vada teritorijā, kalpo atzīme uz maksājuma uzdevuma kopijas par saņemto maksājumu
Apes novada domes pamatbudžeta kontā no kontrolējošās pilnvarotās personas.

14. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 15 m2 (piecpadsmit
kvadrātmetri) platībā.

15. Jā tirdzniecība tiek organizēta vairākās vietās, ar nodevu par tirdzniecību publiskā
vietā tiek apliktas katra tirdzniecības vieta.

16. Nodevas maksātājus no nodevas maksāšanas  ar atsevišķa motivēta  lēmuma pie-
ņemšanu var atbrīvot Apes novada dome.

17. No nodevas maksāšanas ir atbrīvoti:
17.1. tirdzniecības dalībnieki, par tirdzniecību pasākumā, kuru tie sponsorē vai orga-

nizē sadarbībā ar pašvaldību;
17.2. gadatirgus rīkotāji un dalībnieki, kas atbalstījuši gadatirgus organizāciju un norisi;
17.3. Apes novadā dzīvesvietu deklarējušās fiziskās personas, kurām Ministru kabi-

neta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta kārtībā nav
jāreģistrē saimnieciskā darbība;

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

Noteikumu pie emšana nerad s negat vu ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu projekts izskat ts Apes novada domes 2015.gada 
21.septembra  Finanšu un tautsaimniec bas komitejas s d s. 
Veiktas diskusijas ar iesaist taj m amatperson m domes administr ciju. 

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

Nav veiktas 

Sada a Inform cija 
1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Groz jumi Apes novada pašvald bas domes saistošo 
noteikumu Nr.16/2015“Par groz jumiem    Apes novada pašvald bas domes 
29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 “Par  sadz ves atkritumu 
apsaimniekošanu Apes novad ” (turpm k – Noteikumi), izdoti saska  ar 
likuma „Par pašvald b m” 15.panta pirm s da as 1.punktu, 43.panta pirm s 
da as 13.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu. Groz jumi 
nepieciešami, sakar  ar pašvald bas k rt bnieka amata likvid ciju un 
Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas izveidi.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka izmai as sakar  ar pašvald bas k rt bnieka 
amata likvid ciju un Administrat v s lietved bas inspektora amata vietas 
izveidi.  

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

Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvald bas budžeta 
ie mumiem. 

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

Noteikumu pie emšana nerad s negat vu ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu projekts izskat ts Apes novada domes 2015.gada 
21.septembra  Finanšu un tautsaimniec bas komitejas s d s. 
Veiktas diskusijas ar iesaist taj m amatperson m domes administr ciju. 

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

Nav veiktas 

Nodevas objekts Likme (euro) 
8.1.  Apliecin ts Domes s des l muma  noraksts, ja tas tiek piepras ts 

atk rtoti  vai to pieprasa  treš   persona 
1,50 euro 

8.2.  Apliecin ta Domes s des protokola  kopija 7,00 euro 
8.3.  Apliecin ts Domes komitejas protokola izraksts, kas  tiek piepras ts 

atk rtoti   
1,50 euro 

8.4.  Domes izstr d ta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, 
nolikumu, instrukciju u.c.) apliecin tas kopijas 

4,00 euro 

8.5. Izzi a 1,50 euro 
8.6. Raksturojums, rekomend cijas vai atsauksmes 3,00 euro 
8.7. Citi novada domes izstr d ti ofici lie dokumenti 4,00 euro 
8.8. Dokumenti no novada domes arh va (1 lapa) 1,50 euro 

viena vieta /euro /dien  Nodevas objekts 
publisk  viet   

t.sk. gadatirgos 
publiska 

pas kuma viet  
10.1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu 

Nr.440 „Noteikumi par tirdzniec bas veidiem, kas 
saska ojami ar pašvald bu, un tirdzniec bas 
organiz šanas k rt bu” -  fizisk m person m 7.1.-
7.6. apakšpunktos min t m prec m, k  ar  
biedr b m, nodibin jumiem un lauksaimniec bas 
pakalpojumu kooperat v m sabiedr b m; 

1.00 euro 
 

3.00 euro  

10.2. pašu izgatavotiem m kslas un amatniec bas 
izstr d jumiem;   

2.00 euro 3.00 euro 

10.3. gr mat m, preses izdevumiem; 3.00 euro 5.00 euro 
10.4. p rtikas prec m (t.sk.r pnieciski ražot m)), bez 

alkohola, t.sk. alus;  
5.00 euro 7.00 euro 

10.5. iepirktiem ziediem, st diem, s poliem t.sk. 
Ziemassv tkiem paredz tus nocirstiem vai podos 
augošiem daž du sugu skuju kokiem; 

3.00 euro 5.00 euro 

10.6. nep rtikas prec m, t.sk. r pnieciski ražotu 
produkciju, antikvari tu; 

5.00 euro 7.00 euro 

10.7.  alkoholiskiem dz rieniem, t.sk. alu 15.00 euro 20.00 euro 
10.8. sabiedrisk s din šanas pakalpojumiem (bez 

alkohola, t.sk. alus) 
10.00 euro 15.00 euro 

10.8. sabiedrisk s din šanas pakalpojumiem (ar 
alkoholu, t.sk. alu) 

20.00 euro 25.00 euro 

10.9. loterijas bi et m vai bez produkcijas realiz cijas 
(prezent cija, degust cija)  

5.00 euro 7.00 euro 
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17.4. tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši
Apes novadā;

17.5. tirdzniecības dalībnieki (juridiskas personas), kuru saimnieciskā darbība reģis-
trēta Apes novadā;

17.6. tirdzniecības dalībnieki, kuri ar tirdzniecību nodarbojas šim nolūkam iekārtotās sta-
cionārās vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs u.c. speciāli tirdzniecībai iekārtota vieta).

1V. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
18. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

Apes novada administratīvajā teritorijā noteikta:

19. Nodevas maksātāji ir pasākuma organizatori – fiziskas un juridiskas personas.
20. Publisku pasākumu rīkošana Apes novada pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar

atļauju publiska pasākuma rīkošanai, kuru izsniedz domes izpilddirektors pasākumu rī-
košanai Apes pilsētā un Apes pagasta teritorijā, Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs -
pasākumu rīkošanai Trapenes pagasta teritorijā, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājs  -
pasākumu rīkošanai Gaujienas pagasta teritorijā, Virešu pagasta pārvaldes vadītājs - pa-
sākumu rīkošanai Virešu pagasta teritorijā.

21. No nodevas atbrīvo:
21.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un

mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam;
21.2. nekomerciāla rakstura labdarības, izklaides pasākumu ar ziedojumu vākšanu,

garīgās mūzikas koncertu u.c. organizatorus;
21.3. valsts pārvaldes institūcijas;
21.4. organizētāji, kas pilda Apes novada pašvaldības  tās iestāžu, struktūrvienību

un pagastu pārvalžu pasūtījumus;
21.5. Pasākumus, ko finansiāli atbalsta Apes novada pašvaldība. 

V. Nodevas par dzīvnieku turēšanu
22. Nodevu likmes par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu noteiktas šādiem nodevu

objektiem:

23.  Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvniekus Apes pilsētas un Apes
novada daudzdzīvokļu māju teritorijās.

24. Nodeva ir jāmaksā katru kalendāra gadu līdz 1.jūlijam par katru suni vai kaķi atsevišķi. 
25. Par pirmo kalendāra gadu nodeva maksājama pilnā apmērā, ja mājas dzīvnieks

tiek turēts ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem. 
26. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti:
26.1. personas ar  redzes un I grupas invaliditāti;
26.2. nestrādājošās personas ar  II grupas invaliditāti;
26.3. mājas dzīvnieku īpašnieki par pirmo kalendāra gadu, ja suns vai kaķis iegūts

īpašumā, kad līdz kalendāra gada beigām atlicis mazāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
27. Nodevas likme tiek samazināta par 50%:
27. 1. personām no 65 gadu vecuma – par viena suņa un kaķa turēšanu;
27.2. par katru kastrētu vai sterilizētu mājas dzīvnieku, uzrādot veterinārārsta ierakstu

vakcinācijas apliecībā.

VI. Nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās

28. Reklāma šo saistošo noteikumu izpratnē ir reklāmas objekts ar piesaisti zemei vai
bez tās, tīkla reklāmas, mobilās reklāmas, izkārtnes, kas izvietota tādā nekustamajā īpa-
šumā (zemesgabalā vai būvē), kurā privāta fiziska vai juridiska persona tieši neveic sa-
imniecisko darbību. 

29. Reklāmas nodeva par reklāmas laukuma 1 m² mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
N=B x Z  x T x  P

29.1. N - nodeva euro;
29.2. B  - nodevas pamata (bāzes) likme euro;
29.3. Z  - zonas koeficients;
29.4. T  - tematiskais koeficients;
29.5. P - platības koefiecients.
30. Nodevu aprēķinā izmantojamie koeficienti;
30.1. Nodevas (B) pamata (bāzes) likme noteikta 3,00 euro;
30.2. Zonas koeficienta (Z) vērtības ir  šādas:
30.2.1. 4 –  teritorijā 50 m abpus  Rīgas  - Veclaicenes šosejai, Apes novada teritorijā;
30.2.2. 2,5 – Apes pilsētas, Trapenes,  Gaujienas, Virešu, Vidagas ciemu un Līzespasta

robežas;
30.2.3.2 – pārējā Apes novada teritorija.
30.3. Tematiskā koeficienta (T) vērtības ir  šādas:
30.3.1. 0,5 – kultūras pasākumi, dabas un veselības aizsardzības, sporta, jaunatnes

(bez komerciāla rakstura); 

30.3.2. 1,0 – tūrisma veicinoša un noteikumos neminēta reklāma;
30.3.3. 1,5 – pasākumi, komercreklāma (ar komerciālu raksturu);;
30.3.4. 3,0 – politiskā reklāma;
30.3.5. 5,0 – azartspēļu, alkoholisko dzērienu (t.sk. alus un vīna) un tabakas izstrādā-

jumu reklāma;
30.4. Platības koeficienta (P) vērtības ir šādas:
30.4.1. platība līdz 6 m2 (ieskaitot) – 1,0;
30.4.2. platība virs 6 m2 līdz 20 m2 (ieskaitot) – 0,8;
30.4.3. platība virs 20 m2 – 0,6;
31. Īslaicīgai reklāmai tiek noteikta dienas nodeva par reklāmu pēc formulas: mēneša

nodeva (N) x 0,15 x dienu skaits;
32. Nodeva papildus normatīvajos aktos noteiktajam netiek piemērota:
32.1. reklāmai, ja tās izvietošana saistīta ar Apes novada pašvaldības iestāžu un struk-

tūrvienību funkciju izpildi un pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu;
32.2. īslaicīgai (ne ilgāk par 7 diennaktīm) kultūras un sporta pasākumu reklāmai;
32.3. reklāmas (afišu) izvietošanai uz Apes novada Apē, Trapenē, Līzespastā, Gaujienā,

Virešos un Vidagā esošajiem reklāmas izvietošanai paredzētajiem afišu stabiem un stendiem;
32.4. juridisko personu izvietotā izkārtne, kas informē par veikto uzņēmējdarbību,

minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veik-
šanas vietas vai norāde par uzņēmēja atrašanās vietu;

32.5. personas, kas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un
svētku pasākuma norises vietā un laikā izvieto attiecīgā pasākuma sponsoru reklāmu līdz
10m2 un savu  un pasākuma atbalstītāju reklāmu.

VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo) izmantošanu
33. Nodevas likme par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo) izmantošanu Apes no-

vada administratīvajā teritorijā noteikta:
34. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta:
34.1.  no pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, dibinātajām kapitālsabiedrībām,

biedrībām un nodibinājumiem (kopā saukti-Pašvaldība), kuri izveidoti pašvaldības pa-
stāvīgo funkciju veikšanai;

34.2.  no komersantiem, u.c. pakalpojumu sniedzējiem, kas izpilda Pašvaldības pasūtījumus.

VII. Noslēguma jautājumi
35. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada pašval-

dības informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas”. 
36. Noteikumi publicējami Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.
37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Apes novada pašvaldības

domes 2013.gada 24.oktobra   saistošie noteikumi  Nr.21/2013 „Par pašvaldības nodevām
Apes  novadā”

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU  

Apes novada domes 24.09.2015. saistošo noteikumu 
Nr.18/2015 „Par pašvaldības nodevām Apes novadā“

paskaidrojuma raksts

Nodevas objekts euro/ par  pas kumu 
18.1. izklaid joša rakstura pas kums, ja tas satur sporta un fizisko 

aktivit šu elementus, par dienu 
10.00 euro/par pas kumu  

18.2.  izklaid joša rakstura pas kumi, koncerti, izr des, izst des, 
dejas u.c. 

5.00 euro/stund   

18.3.   cirka izr des 10.00 euro/par izr di 
18.4.  atrakcijas:     

18.4.1.b rniem;  3.00 euro/par vienu 
18.4.2.pieaugušajiem;  5.00 euro/par vienu 
18.4.3 ja atrakciju skaits p rsniedz 5 vien bas, par dienu; 25,00 euro/par dienu  

18.5. rekl mas un a it cijas pas kumi:   
18.5.1. politiskie;  35.00 euro/par pas kumu 
18.5.2.komerci lie. 20.00 euro/par pas kumu 

Nodevas objekts Likme 
22.1. Par suni (eiro gada par katru dz vnieku)   3.00 euro 
22.2. Par ka i (eiro gada par katru dz vnieku)   1.00 euro 

Nodevas objekts Likme 
33.1. Novada, pils tas un pagastu simbolikas izmantošana rekl m , pre u 

z m s, suven ru ražošanai vai citiem m r iem l dz 100 eksempl riem 
10,00 euro 

33.2. Novada, pils tas un pagastu simbolikas  izmantošana rekl m , pre u 
z m s, suven ru ražošanai vai citiem m r iem virs 100 eksempl riem 

20.00euro 

33.3. Novada, pils tas un pagastu simbolikas  izmantošana  inform cijas 
l dzek os vienu gadu, izmantošana rekl m , pre u z m s, suven ru 
ražošanai   vienu gadu vai  nep rsniedzot 1000 eksempl riem 

50.00 euro 

p j
Sada a Inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi "Par pašvald bas nodev m Apes novad " (turpm k – 
Noteikumi) izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvald b m" 14.panta 
pirm s da as 3.punktu,  43.panta pirm s da as 3., 10.punktu, likuma “Par 
nodok iem un nodev m” 12.panta pirm s  da as 1., 2.,  4., 5. un 7.punktu, 
Ministru kabineta 2005.gada 28.j nija noteikumi Nr.480 „Noteikumi par 
k rt bu, k d  pašvald bas var uzlikt pašvald bu nodevas”. Noteikumi jaun  
redakcij  izdoti sakar  ar to, ka pl notais groz jumu apjoms Apes pils tas 
pašvald bas 2013.gada 24.oktobra   saistošie noteikumi  Nr.21/2013 „Par 
pašvald bas nodev m   Apes  novad ” p rsniedz 50% teksta, k  rezult t  
normat vo aktu ir nepieciešams sagatavot jaun  redakcij . 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka š du nodevu veidu piem rošanu Apes novad : 
– visp r gos jaut jumus;  
– nodeva par pašvald bas domes izstr d to ofici lo dokumentu un 
apliecin tu to kopiju sa emšanu; 
– nodeva par tirdzniec bu publisk s viet s; 
– nodeva par izklaid joša rakstura pas kuma sar košanu publisk s viet s; 
– nodeva par dz vnieku tur šanu; 
– nodeva par rekl mu, izk rt u, sludin jumu un citu informat vo materi lu 
izvietošanu publisk s viet s; 
– nodeva par pašvald bas simbolikas ( erbo a, logo) izmantošanu. 
Saistošajos noteikumos noteikta iepriekšmin to nodevu likmes, nodevas 
apr in šanas k rt ba un kontrole un citi administr šanas nosac jumi. 
Papildus LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.480 "Noteikumi 
par k rt bu, k d  pašvald bas var uzlikt pašvald bas nodevas" saistošajos 
noteikumos noteikti gad jumi, kad konkr t  nodeva netiek piem rota. 

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

Saistošo noteikumu projektam nav b tiskas ietekmes uz pašvald bas budžeta 
ie mumiem. 

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

Noteikumu pie emšana nerad s negat vu ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu projekts izskat ts Apes novada domes 2015.gada 
20.augusta un 21.septembra  Finanšu un tautsaimniec bas komitejas s d s. 
 Veiktas diskusijas ar iesaist taj m amatperson m domes administr cija, 
pagastu p rvald s, Finanšu un gr matved bas noda  

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

Veiktas diskusijas ar iesaist taj m person m, uz m jiem. 

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU
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29.oktobrī notika kārtējā domes sēde
4  Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības domes 29.10.2015.

saistošos noteikumus Nr. 20/2015 „Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 3/2015  ”Apes novada pašvaldības  budžets  2015.gadam” .

4  Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Apes novada domes 22.08.2013. lē-
mumā Nr. 273 “Par pašvaldības administratīviem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta
Apes novada zemes komisijai”: papildinot lēmuma 1. punkta 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. apakš-
punktu ar tekstu – “izslēgts ar 01.11.2015.”.  Un papildinot lēmumu ar 4. punktu “Apes
novada Zemes komisija saistībā ar zemes reformas pabeigšanu Apes novada Apes pilsētas
administratīvā teritorijā ar 2015.gada 31.oktobri izbeidz likuma “Par zemes komisijām”
21. pantā noteikto pilsētas zemes komisiju pienākumu izpildi”.

4  Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.09.2015. rīkojumu Nr. 512 “Par zemes re-
formas pabeigšanu Apes novada Apes pilsētā”, Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozīju-
mus Apes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.272 „Apes novada domes Zemes ko-
misijas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu”: izslēdzot nolikuma 16.punktu, līdz ar
to ar 31.10.2015. Zemes komisija vairs nepieņems lēmumus saistībā ar zemes reformas
pabeigšanu Apes pilsētas teritorijā.

4  Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Apes novada domes 24.09.2015. lē-
mumā Nr. 184 (prot. Nr.11, 21.p.) “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu
Apes novada izglītības iestādēs”: Vidagas Sikšņu pamatskolā ar 01.11.2015.

4  Dome pieņēma lēmumu par zemes gabala (starpgabala), Ganību iela 10, Ape, Apes
novads, LV-4337 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu, kā arī par ne-
kustamā īpašuma „Druvas” Apes pagastā, Apes novadā, daļas nodošanu iznomāšanai.

4  Dome pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpa-
šumu “Avotkalni”, Apes novada, Virešu pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar platību
0,2921 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu, kas
ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 500,00. Pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai,
kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma tiesības – nosūtīs atsavināšanas paziņojumu.

4  Dome pieņēma lēmumu par grozījumiem Apes novada pašvaldības iestāžu amat-
personu un darbinieku amatu katalogā un mēnešalgu sarakstā, izsakot jaunā redakcijā
amatu Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas izglītības darbā.

4  Dome pieņēma lēmumu apstiprināt tirdzniecības maksu kalendāram „Gaujiena
2016” -  1 eksemplāra maksa EUR 3,84, PVN 21%  - EUR 0,81 kopā maksa EUR 4,65.

4  Izskatot SIA „Zemesraksti” 20.10.2015. iesniegumu, kas saņemts Apes novada
domē  20.10.2015. par nekustamā īpašuma „Rogas 2” Gaujiena pagastā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma „Rogas 2”, Gaujienas pagastā, Apes novadā,  sastāvā   ietilpstošas
zemes vienības sadalīšanai.  Projektējamai zemes vienības daļai Nr. 1 ar platību 2,9 ha
saglabāt esošo nosaukumu un adresi „Rogas 2”, Gaujienas pagasts, Apes novads. Pro-
jektējamai zemes vienības daļai Nr. 2 ar platību 24,2 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Rogu
lauki”, Gaujienas pag., Apes nov. Projektējamām zemes vienības daļām Nr. 1 ar platību
2,9 ha un Nr. 2 ar platību 24,2 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4  Dome pieņēma lēmumu apbalvot ar Apes novada domes Atzinības rakstu un nau-
das balvu EUR 30,00, Dagniju PAKALNI – Gaujienas tautas nama sieviešu vokālā an-
sambļa vadītāju par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras dzīves organizēšanā.

4  Dome pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus domes 26.06.2015. lēmumā Nr. 121
(prot.Nr.8, 19.p.) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apes novada domes admi-
nistrācijā un domes iestādēs un struktūrvienībās: papildinot 3.pielikumu “Apes novada
Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā esošajās iestādēs sniegtie mak-
sas pakalpojumi” ar 1.punktu ar 1.9. apakšpunktu - Komunālie maksājumu tarifi Trape-
nes pagastā - Telpas aptiekas darbības nodrošināšanai ēkā „Pagastnams” – noma.

4  Izskatot 1 personas 15.10.2015. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai piekrī-
tošā zemes īpašuma ”Strautkalni”, Gaujienas pagastā, Apes novadā atsavināšanu, Dome
pieņēma lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes īpašumu „Straut-
kalni”, Gaujienas pagastā, ar platību 0,32 ha nodošanai atsavināšanai.

4  Ņemot vērā kadastrālās inventarizācijas datus, jāprecizē Apes novada domes

28.08.2014. lēmums Nr. 178 “Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts
īpašumā („Ceļš A.c. V411-Kļaviņi-Sēnīte, kadastra Nr. 3690 009 0038, Virešu pagasts,
Apes novads; Ceļš Dundurpils-Vanagi” kadastra Nr.3690 008 0024, Virešu pagasts, Apes
novads), Dome pieņēma lēmumu izteikt Apes novada domes 28.08.2014. lēmuma Nr.
178 “Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā” 1.1. un 1.2. pun-
ktus šādā redakcijā:

1.1.„Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”, īpašuma kadastra Nr. 3690 009 0038, kas sastāv
no zemes vienībām 0,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080026 un 8,32 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 3690 009 0038, un uz tām reģistrētās būves (būvju kadastra apzī-
mējumi 36900080026001, 36900090038001 un 36900090038002), reģistrēts Alūksnes ra-
jona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000536156, ar adresi „Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte”, Virešu pagasts, Apes novads;
nosakot aizliegumu Zemkopības ministrijai  īpašumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo
īpašumu ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot īpa-
šumu Apes novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un
aizsardzības funkciju nodrošināšanai un attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā;

1.2.„Ceļš Dundurpils-Vanagi”, īpašuma kadastra Nr.3690 008 0024, kas sastāv no
vienas zemes vienības 3,9ha platībā ar kadastra apzīmējumu 36900080024 un uz tās
esošo būvi  (būves kadastra apzīmējums 36900080024001), reģistrēts Alūksnes rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Virešu pagasta zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000536159, ar adresi „Ceļš Dundurpils-Vanagi”, Virešu pagasts, Apes novads;
nosakot aizliegumu Zemkopības ministrijai  īpašumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo
īpašumu ar lietu tiesībām un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot īpa-
šumu Apes novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas
un aizsardzības funkciju nodrošināšanai un attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.

4   Par telpu nomas līguma slēgšanu Trapenes pagasta pārvaldē
Pamatojoties uz SIA „Apes aptieka” valdes priekšsēdētājas Lucijas Osipovas

2015.gada 20.oktobra iesniegumu, kas 2015.gada 22.oktobrī saņemts Apes novada domē,
ar lūgumu slēgt nomas līgumu par telpu nomu,  lai atvērtu aptiekas filiāli un nodrošinātu
veselības aprūpes un medikamentu un medicīnas un higiēnas preču  iegādes iespējamību
Trapenes pagastā. Izvērtējot Apes novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts,
ka ar 2015.gada 01.septembri SIA „Trapenes aptieka” darbību apturējusi un neplāno dar-
bību turpināt, līdz ar to, Dome pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Apes aptieka” par
telpu nomu Trapenes pagasta pārvaldē, kas atrodas Trapenes pagasta pagastnams, Tra-
pene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348,  24,9 m2 platībā atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Noteikt Telpas nomas maksu EUR 0,28 par m2 neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, mēnesī. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks veic maksājumus par ko-
munālajiem pakalpojumiem, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši norma-
tīvo aktu prasībām.  Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 2020.gada 1.novembris.

4   Par sadarbību starp robežu pašvaldībām
Lai turpmāk sekmētu labāku sadarbību dažādās jomās, izveidotu draudzīgas un

savstarpēji izdevīgas attiecības un veiksmīgāk piesaistītu ES finansējumu pašvaldībām,
kas atrodas abpus Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai, Dome pieņēma
lēmumu piedalīties sadarbības aktivitātēs starp Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli,
Tōrvas, Helmes, Karksi, Abjas, Saardes, Hāādemeestes pašvaldībām, un Latvijas Re-
publikas Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Salacgrīvas
pašvaldībām. Sadarbība, uz savstarpēji noslēgta līguma pamata, kurš tiek paredzēts no-
slēgt šā gada decembrī, tiek plānota dažādās nozarēs - ekonomiskajā, tūrisma, kultūras,
izglītības, sporta un sociālajā jomā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2015

apstiprināti ar Apes novada domes
29.10.2015. lēmumu Nr.199
(protokols Nr.12, 1.punkts)

Apes novada pašvaldības domes  saistošie noteikumi Nr. 20/2015                                    
“Par grozījumiem Apes novada domes 26.02.2015. saistošajos noteikumos 

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

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 1.4. apakšpunktus šādā  redakcijā :
1.1. kārtēja gada ieņēmumos            4 298 105  EUR 
1.2.izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un  ekonomiskajām kategorijām 

4 816 297 EUR 
1.4. Aizdevumi no Valsts kases      298 631 EUR
Pielikumā- 1.Pielikums.

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepa-
zīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. 

g g p
Vidagas Sikš u pamatskola 

din šanas pakalpojums 1-2 gadi 
   M rvien ba Maksa EUR 
Brokastis  1 dienreize 0.20
Pusdienas   1 dienreize 0.40
Launags  1 dienreize 0.20

din šanas pakalpojums 3-6 gadi 
   M rvien ba Maksa EUR 
Brokastis  1 dienreize 0.30
Pusdienas   1 dienreize 0.70
Launags  1 dienreize 0.30

din šanas pakalpojums 
   M rvien ba Maksa EUR 
Pusdienas 5.-9. klase  1 dienreize 0.80
Pusdienas pieaugušajiem  1 dienreize 1.50

Vizlas un Tirziņas upēs 
vairāk piemērotu nārsta vietu 
Una Reķe, biedrības „Pagasta attīstības grupa  „Vireši”” pārstāve

Gauja ar savām pietekām veido skaistu, ainavisku vidi, ko izmanto ūdenstūristi, dabas
taku apmeklētāji, bet Gauja ir arī viena no Latvijas upēm, pa kurām lašveidīgās zivis šobrīd
dodas uz nārsta vietām. Šīs zivis nārsto mazajās, straujajās, akmeņainajās Gaujas pietekās. 

Biedrība „Pagasta attīstības grupa „Vireši”” realizēja projektu „Vizlas un Tirziņas
upju straujteču atjaunošana”, ko finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācija un Apes novada dome. Darbus veica z/s “Mežvīri”. 

Projektā tika iztīrīti divu upju, Vizlas un Tirziņas, posmi kopā 4,5 km garumā. Darāmo
darbu apjomi izrādījās lielāki nekā plānots. No darbu izpētes posma sākuma līdz darbu
veikšanai bebri upēs bija aktīvi darbojušies, uzbūvējot vēl 5 dambjus. Tādējādi, tīrot upes,
tika nojauktas 15 bebru būves un no upēm izņemti 270 m3 koksnes plānoto 200 m3 vietā.

Par paveiktajiem darbiem prieks, jo šoruden lašveidīgajām zivīm būs vairāk piemērotu
nārsta vietu. 
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Izglītība

Noslēdzas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
“Nordplus” programmas projekta 
“Uzņēmēju paaudze” aktivitātes
Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja 

Septembra beigās Apē norisinājās noslē-
dzošā mobilitāte “Nordplus” programmas
projektam “Uzņēmēju paaudze”, kuru kā va-
došais partneris realizē Dāvja Ozoliņa Apes

vidusskola. Šī projekta mērķis bija motivēt skolēnus kļūt par uzņēmējiem, apgūt dažādas
dzīvei un biznesam svarīgas zināšanas un prasmes. 

Projektā piedalījās 15 bērni no Latvijas, 15 no Somijas un 15 no Igaunijas. Katra valsts
uzņēma projekta partnerus pie sevis. Jau iepriekš tikām stāstījuši par mobilitātēm martā
Igaunijā, Tartu pilsētā, un aprīlī Somijā, Kajaani pilsētā. 

Kopumā projekta laikā visiem dalībniekiem iegūtas plašas zināšanas, kuras jaunieši
varēs attīstīt un izmantot nākotnē. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī iegūtā pieredze gan valodas
lietojumā, gan problēmu risināšanā, gan komunikācijas un sadarbības veidošanā utt. 

“Jaunieši visās šajās valstīs ir līdzvērtīgi ideju ziņā un uzņēmējdarbībā. Iepriekšējais
projekts mums bija sadarbībā ar Igauniju un Krieviju, un šis projekts bija gluži kā ide-
jiskais turpinājums”, stāsta I.Celenberga. 

Jaunieši jau Igaunijā tika sadalīti pa mazām komandām, kur, ņemot vērā gan esošo pie-
redzi un zināšanas, gan arī projekta laikā iegūtās zināšanas, bija jāveido pašiem savi uz-
ņēmumi. Somijā skolēni veidoja sava uzņēmuma nosaukumu, pārrunāja ražošanas vai pa-

kalpojuma sniegšanas iespējas, kā arī izveidoja uzņēmuma lapu vietnē
www.facebook.com. Apē jaunieši strādāja pie preces ražošanas, preces noformējuma, rek-
lāmas utt. Interesanta un atraktīva izvērtās nodarbība pie lektores Zanes Rubikas par pro-
dukta virzību tirgū, kuras sākumā bija iespēja piedalīties interaktīvā sadarbības spēlē,
kas beidzot saliedēja jauniešus darboties kopā.

Jauniešiem saviem spēkiem ar projekta pedagogu atbalstu rudens pārrobežu gadatirgū
Apē bija jāpārdod sava prece vai pakalpojums. Jaunajiem uzņēmējiem veicās dažādi.
Bija uzņēmumi, kuri ieguva peļņu un prieku par paša nopelnīto, bet bija arī uzņēmumi,
kuri tikai zaudējumus un kreņķus. Bet visi guva labu mācību un pieredzi, ja ne citādu,
tad vismaz atziņu – gribu būt vai negribu būt uzņēmējs, jo mēs taču esam tik dažādi.

Apē viesiem no Somijas un Igaunijas tika piedāvāta ne tikai plaša darba, bet arī izziņas
programma. Trešdienas vakarā viesi orientējās pēc fotogrāfijām pa Api, iepazīstot gan
pilsētu, gan arī vietējos uzņēmējus, par šo aktivitāti īpašs paldies N.Teteram un L.Karro
par pacietību un izturību. 

Ceturtdienā viesi apmeklēja Apes novada atpazīstamāko uzņēmumu „Very Berry” un
Z. Safranoviča senlietu muzeju “Fazāni”, bet vakarā jauniešiem tika piedāvātas saliedē-
šanās sporta aktivitātes, kuras ar saviem palīgiem nodrošināja G.Purakalne un A.Latika. 

Piektdienā viesi gāja izziņas pārgājienos, tradicionālās skolas tūrisma un pārgājienu
dienas ietvaros, kopā ar mūsu vidusskolas klasēm pie vietējiem uzņēmējiem, lai tuvāk
iepazītu viesu māju “Kalnarušķi”, zivju audzētavu “Krāces”, viesu māju “Melderi”.  Sa-
vukārt pie pinēja M.Strauta kopā ar 8. klasi viesojās somu skolotājas. Paldies uzņēmējiem
– A. Kalniņai, K. Dukulim, A. Borincei un M. Strautam, ka piekrita uzņemt pie sevis
viesus, kas nerunā latviski, bet vēl lielāks pārbaudījums tas bija klašu audzinātājiem:
G.Lonskai, S.Oto, I.Celenbergai un T.Orlovai. Piektdienas vakarpuse pagāja radošo dar-
bnīcu gaisotnē, kuras vadīja mūsu skolotāji V.Meistere un N.Prazņicāns. 

Neskatoties uz laika apstākļiem, visiem projekta dalībniekiem sestdiena pagāja, ra-
žojot savu preci un tās iepakojumu un laivojot pa skaistajiem Vaidavas līkločiem.  Par
šo aktivitāti un droša laivojuma procesa nodrošināšanu paldies skolotājam N.Prazņicā-
nam, J.Ozoliņam un S.Raipalei par drošības vestēm, bet laivojums bez laivām nevar no-
tikt, tāpēc īpašais paldies par savas laivas uzticēšanu Romanovu ģimenei, Teteru ģimenei,
Ciprusu ģimenei, Prazņicānu ģimenei, Popu ģimenei un Celenbergu ģimenei. 

Sestdienas vakarā skolēniem bija noslēguma pasākums, kura laikā uzņēmumi prezen-
tēja savu preci un pakalpojumus, ko pārdos svētdienas tirgū, un visi projekta dalībnieki
no mūsu skolas direktores saņēma apliecinājumus par dalību starptautiskajā projektā.
Skolas pašpārvalde vakara gaitā nodrošināja jauniešiem interesantu un atraktīvu kopā
būšanas ballīti. Paldies arī skolas padomes vecākiem par kārtības uzturēšanu skolā, kamēr
projekta skolotāji pabija Opekalna baznīcā uz koncertu. 

Kopā ar mani projekta Apes mobilitātes aktivitātes salika, koordinēja un nodrošināja
arī skolotājas Ilze Celenberga un Gita Lonska. Tomēr mēs bez savu lielisko kolēģu un
vecāku atbalsta nebūtu tikušas galā, jo mēs šo projektu realizējām visi kopā. Īpašs paldies
arī mūsu skolas tehniskajiem darbiniekiem gan par pacietību, gan par apzinīgu sava darba
pildīšanu un, protams, projektu meitenēm, jo īpaši Daigai par iespēju, par uzraudzību,
palīdzību, par visu. Ikvienam paldies, kurš palīdzēja, uzticēja un noticēja, ka mēs to
varam!

Svinam dzimšanas dienu
Vineta Meistere, D.Ozoliņa Apes vidusskolas direktores vietniece

9. oktobrī svinējām 76 gadu jubileju. Kam? Mūsu skolai – Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolai.

Pagājušajā gadā, kad tika svinēti skolas 75 gadi, tika pieņemts lēmums, ka skolas
dzimšanas diena ir jāsvin katru gadu tieši īstajā dienā. Uz 75 gadu jubileju skolēniem
bija uzdevums meklēt informāciju par dažādām vietām un ēkām, lai vairāk izzinātu sko-
las vēsturi.

Šogad bija cits uzdevums. Tā kā nākamais gads ir ļoti nozīmīgs - Dāvim Ozoliņam
2016. gada augustā 160 gadi, tad arī skolas jubilejas tematika tika cieši savīta kopā ar Dāvja
Ozoliņa devumu. Jau septembra mēnesī vizuālās mākslas stundās D.Ozoliņa krātās un pie-
rakstītās tautas dziesmas un teikas tika iedzīvinātas skolēnu zīmējumos skolotājas Guntas
vadībā. Bet līdz skolas dzimšanas dienai katra klase ar audzinātāju palīdzību iestudēja un
svētku dienā visiem demonstrēja Dāvja Ozoliņa sakrātos etnogrāfiskos materiālus.

Ar tautas dziesmām mūs iepazīstināja 1.-4.klasei, kas bija ļoti krāšņi, dzīvi, interesanti
un izjusti priekšnesumi gan par sērdienītes dzīvi, gan preciniekiem un malēniešiem. 

Teikas par raganām izspēlēja 5.-7. klase.
8. un 9. klase deva padomus, kādus buramvārdus var izmantot dažādās likstās, pie-

mēram, pret kašķi vai kārpām.
Laiku, kad Dāvis Ozoliņš strādāja skolā un runāt latviski bija kategoriski aizliegts,

izdzīvoja 10. -12. klase.
Nelielu ieskatu skolas vēsturē un Dāvja Ozoliņa darbībā sniedza skolas direktore Dina

Meistere. 

Milzīgs „Paldies” skolēniem un viņu nepagurstošajiem palīgiem par jauko pēcpus-
dienu, kura izvērtās ļoti sirsnīga un arī izglītojoši vērtīga.

Un kura dzimšanas diena ir bez tortes un svecītēm? Tā arī šī neizpalika – par gardu
kliņģeri parūpējās skolotāji.
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Makulatūras vākšana Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā

Atsaucoties uz „Zaļās jostas” rīkoto konkursu „Tīrai Latvijai”, pagājušajā mācību
gadā mūsu skolā notika makulatūras un bateriju vākšanas akcija.  Rezultātā godalgotas
vietas netika, bet prieks par paveikto gan.

Pateicoties aktīvākajiem dalībniekiem, kas bija gan skolēni, gan skolotāji, gan teh-
niskie darbinieki, savācām un nodevām gandrīz 4 tonnas papīru. Šī milzīgā papīru kau-

dze, ko izmanto otrreiz pārstrādāta papīra iegūšanai, izglāba aptuveni 68 kokus. Kā pa-
teicību par piedalīšanos šajā konkursā mūsu skola saņēma 20 kg dažāda veida un formas
papīrus. 

Baterijas ļoti cītīgi vācām, bet pagājušajā mācību gadā nenodevām. Šogad turpināsim
krāt un februārī nodosim.

Pēc brīvdienām mūsu skolas akcijas dalībniekus sagaida nelielas pateicības un veici-
nāšanas balviņas, lai nezūd vēlme turpināt arī šogad vākt gan makulatūru, gan baterijas.
Ja arī esi nolēmis rūpēties par dabu, nododot uz otrreizēju pārstrādi šīs minētās lietas,
tad sazinies ar Vinetu Meisteri (mob.tel.29330938).

Skolotāju diena Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolā
Līva Lārmane, skolēnu pašpārvaldes preses sekretāre 

6.oktobrī visa skolas saime pulcējās uz Skolotāju dienas pasākumu. Zvans uz stundu
šoreiz visus gan lielus, gan mazus aicināja uz skolas zāli, kurā pēc 12.klases puišu uzai-
cinājuma, aplausu pavadībā ienāca skolotāji. Skolotājas šoreiz sēdēja goda vietās un bau-
dīja koncertu. Visus priecēja 2.-4.klašu koris ar savām jaukajām dziesmām, 7.-12.klašu
ansamblis un 5-9.klašu koris. Vislielāko prieku un emocijas skolotājās izraisīja Aleksan-
dras Regīnas un Karīnas stāsti par to, kādas skolotājas skolēni redz nākotnē, ar ko no-
darbosies, kur strādās... 

Piemēram, mūsu direktore Ieva Zariņa pasākumos uzstāsies ne tikai Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolā, bet arī valsts mērogā, jo tajā laikā jau strādās arī Saeimā, skolotāja

Dagnija trauksies pa ielām ar jaunāko BMW un tajā klausīsies Bēthovenu un Mocartu,
skolotāja Ausma Valtere pēc daudziem gadiem turpinās dot padomus saviem bijušajiem
audzēkņiem par to, ka vienmēr ir jāizlasa tas, kas rakstīts darba līgumā ar maziem, ma-
ziem burtiņiem...

Skolēnu pašpārvaldes veidotā prezentācija skolotājiem parādīja to, cik ļoti mēs atbal-
stām savus skolotājus, vēlamies sagādāt viņiem tikai prieku, kaut reizēm tas mazliet aiz-
mirstas, tāpēc ceram, ka šādi caur mūziku un vārdiem mēs varējām to izteikt, jo O.Vā-
cieša Gaujienas vidusskolas skolotāji ir tik FORŠI.

Pasākuma noslēgumā ar ziediem un apskāvieniem pateicāmies savām skolotājām. 
Mēs ļoti ceram, ka skolotājiem šis pasākums sagādāja prieku un deva iedvesmas

saulstariņu ikdienā. Jo tieši skolotāji ir mūsu otrā ģimene, tieši skolotājiem mēs čīk-
stam, ka mums kaut kas sāp, vai nesanāk. Paldies par to SKOLOTĀJIEM. Mēs cen-
tāmies no sirds, lai šī diena būtu īpaša. Paldies pašpārvaldes vārdā skolotājai Dagnijai
par palīdzību.

Iepazīst profesijas
Vizma Zīle, Izziņas brauciena organizatore un vadītāja, Gaujienas internātpamatskolas
ķīmijas skolotāja 

Plānojot karjeras nedēļas pasākumus Gaujienas internātpamatskolā, galvenais mērķis
bija skolēniem dot informāciju par daudzām un atšķirīgām profesijām. Lai nodomu rea-
lizētu, 14. oktobrī 8.a un 9.a klases skolēni devās izziņas braucienā uz Alūksni. 

Vispirms devāmies uz laikraksta ,,Malienas Ziņas“ redakciju. Mūs sagaidīja SIA ,,Ma-
lienas Ziņas“ valdes priekšsēdētāja Aivita Lizdika. Viņa kopā ar pārējiem redakcijas dar-
biniekiem pastāstīja un parādīja, kā top avīze. Mēs uzzinājām par žurnālista, redaktora,
korektora, maketētāja, IT speciālista, uzņēmuma vadītāja pienākumiem. Skolēni bija iz-
brīnīti par to, cik daudzu cilvēku darbs jāiegulda laikraksta tapšanā. Mēs sapratām, ka,
strādājot redakcijā, jābūt gan labām saskarsmes iemaņām, gan jāpārvalda mūsdienu teh-
noloģijas; sapratām, ka tas ir komandas darbs.

Nākošais mūsu izpētes objekts bija dabas muzejs ,,Vides labirints“. Mūs piesaistīja
aktīvās darbnīcas ,,Vides ekrāns“, ,,Daba stereomikroskopā“, ,,Skanīgās putnu balsis“.
Ieinteresēti vērojām gliemežu un gliemeņu kolekcijas, iepazinām putnu un zīdītāju pa-
sauli, noskaidrojām sava Zodiaka zvaigznāja atrašanās vietu, Zemes ģeoloģisko ciklu.
Mēs apbrīnojām eksponātu daudzveidību, brīnījāmies par ilgo, nopietno darbu, ko Ver-
neru ģimene ieguldījusi dabas muzeja izveidē. Mēs sapratām, ka to spēj tikai sava
darba entuziasti. Ar interesi klausījāmies Alda Vernera stāstījumu par piedzīvoto, iz-

justo eksponātu sagādē, par nepie-
ciešamajām zināšanām to apstrādē
un izvietošanā. Kad likās, ka viss
apbrīnošanas vērtais ir redzēts, tad
īstie brīnumi tikai sākās. Tika iz-
slēgts apgaismojums, pēc brīža sāka
skanēt mūzika, un minerāli ,,sāka
runāt“- mēs vērojām fluorescentos
minerālus. Šī kolekcija ir viena no
lielākajām Eiropā. Vienlaikus iz-
gaismojās arī mākslas darbi no fluo-
rescentajiem minerāliem, kas ir pa-
saules mēroga jaunums. Lai šādu
muzeju iekārtotu, ir jābūt plašām zi-
nāšanām bioloģijā, ķīmijā, ģeoloģi-
jā, arheoloģijā, psiholoģijā, IT jomā,
celtniecības jomā. 

Paldies ,,Malienas Ziņu“ redakci-
jas darbiniekiem , Verneru ģimenei
,,Vides labirintā“ par mums veltīto
laiku, sniegto informāciju karjeras iz-
vēlei.

Trapenes skolēni un skolotāji 
Erasmus+ sanāksmē Norvēģijā
Lūcija Kapača, Projekta koordinatore 

Skolēnu un skolotāju grupa  no Trapenes pamatskolas
septembra beigās  piedalījās starptautiskā projekta Eras-
mus+ sanāksmē “Mācīšana, mācīšanās, mācību aktivitā-
tes”, kas  notika Sistrandas skolā Frojas salā Norvēģijā.

Sanāksmē piedalījās 8 pārstāvji no Trapenes pamatskolas –  skolēni Samanta Supe,
Ingars Garais, Kristīne Vorohta, Miks  Mikus Mamedovs, Kristīne Miezīte, kā arī skolas
direktors Aivars Maltavnieks, skolotājas Baiba Ozoliņa-Maltavniece un Lūcija Kapača.

Sanāksmes norise saistījās ar mūsu projekta tēmu  “Share Play”, tāpēc bijām daudz-
veidīgu aktivitāšu dalībnieki. Katra no 7 dalībskolām visus iepazīstināja un iesaistīja pā-
rējos seno laiku spēlēs, kas bija iepriekš jāsagatavo,  piedalījās “akmens laikmeta” spēlēs,
arī sporta spēlēs un datorspēlē, iepazinās ar Sistrandas skolu, noklausījās jaunāko klašu
skolēnu koncertu un mūzikas skolas koncertu, darbojās radoši, veidojot savas valsts sim-
bolisku plāksni, kuru atstāja kopīgi iestādītajā projekta puķu dārzā, bet visaizraujošākais
bija pārgājiens kalnos ar kontrolpunktiem, kuros bija jāveic daudzveidīgi uzdevumi.

Šī bija arī iespēja vairāk uzzināt par tradīcijām Norvēģijas ģimenēs, kuras uzņēma
mūsu skolēnus, apmeklēt lašu rūpnīcu Frojas salā, zinātnes muzeju Trondheimā, pieda-
līties ceļojumā ar kuģi apkārt salai, priecāties par Norvēģijas dabas skaistumu un daudz-
veidību.

Mūsu skolēni novērtē projekta ieguvumus un ir pateicīgi par iespēju tajā piedalīties.
“Biju ļoti uztraukusies, bet drīz iejutos tā, ka labprāt paliktu vēl ilgāk. Katru dienu

bija kas jauns. Es novērtēju un saprotu projekta jēgu” (Samanta).
“Man patika spēlēt futbolu un darboties kopā ar citu valstu skolēniem. Īpašs bija pār-

gājiens kalnos. Paldies skolotājiem par brīnišķīgo ceļojumu!” (Ingars)
“Man visjaukākā likās iespēja dzīvot norvēģu ģimenē, ar kuru es ļoti sadraudzējos”

(Kristīne Vorohta). Jāpiebilst, ka Kristīne dāvanai bija sagatavojusi speciālu grāmatiņu
ar faktiem par Latviju, ko pati noformēja.

“Šo braucienu vienmēr atcerēšos: mani aizrāva Norvēģijas daba, brauciens ar buru
kuģi, pārgājiens kalnos, ekskursija zivju fabrikā, sporta spēles ar citu valstu skolēniem;
īpašs bija pēdējais vakars draugu lokā, kur mēs ne vien spēlējām spēles, bet arī novērtē-
jām projekta pozitīvos ieguvumus” (Miks Mikus)

“Šīs bija vislabākās brīvdienas – iegūti jauni draugi, ar kuriem jau iepriekš sazinājā-
mies internetā, sirsnīgā uzņemšana ģimenē, neaizmirstamais pārgājiens, mana dalība un
atzinība no pārējiem  futbola spēlē. Ar šo ceļojumu esmu piepildījusi savu bērnības
sapni”. Paldies skolotājiem par šo iespēju! (Kristīne Miezīte).

Tikšanās ar pārstāvjiem no pašvaldības 
policijas Trapenes pamatskolā
Inese Lipstoka, Trapenes pamatskolas skolotāja 

Septembra un oktobra mēnešos mēs rīkojam dažādas tikšanās ar glābšanas dienestu
un policijas pārstāvjiem drošības mēneša pasākumu ietvaros. 

Septembra mēnesī mūsu skolēniem bija iespēja tikties ar Alūksnes ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvi Jāni Bambuli. Viņš ne tikai bērnus iepazīstināja ar drošības
noteikumu ievērošanu ugunsgrēka gadījumā, bet arī demonstrēja dažādus speciālos tēr-
pus, ar kādiem jāstrādā ugunsdzēsējiem, dažādos izsaukumos. Bērni varēja tos uzvilkt
un secināt, cik tie ir smagi, cik viegli ar tādiem ir pārvietoties un kāpēc tieši tādi tērpi
vajadzīgi. Pirmo reizi redzējām tērpu, ar kādu novērš ķīmiskos negadījumus.

13.oktobrī ar mūsu skolēniem tikās arī Smiltenes pašvaldības policijas pārstāvji. Viņi
runāja ar dažādu vecuma grupu skolēniem par tām problēmām, ar kurām šīs grupas bērni
saskaras un kādas ir sekas. 

4.-6.klašu grupā viņi aktualizēja tēmu par satiksmes noteikumu ievērošanu braucot

ar riteņiem, pārvietojoties pa ceļiem. Tāpat par skolas iekšējo noteikumu ievērošanu, par
interneta izmantošanas drošību. 

7.-8.klašu grupā viņi pieskārās savstarpējām attiecībām, par atbildības iestāšanos, par
ceļu satiksmes noteikumu ie-
vērošanu.

Pēc pārrunām visu grupu
bērni tika iepazīstināti ar poli-
cijas mašīnu un tās aprīkoju-
mu, kā arī speciālām bruņu
vestēm, ar kurām viņi dodas
bīstamos izsaukumos. Arī šīs
vestes bērni varēja uzvilkt un
just, cik tās ir „vieglas”. Bērni
varēja dzirdēt arī signālus, ko
šī mašīna ieslēdz braucot uz iz-
saukumiem, kā arī pasēdēt
speciālā nodalījumā, kurā ved
neadekvātus cilvēkus.
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Ciemos pie “Astēm un ūsām” Alūksnē
Inese Lipstoka, Trapenes pamatskolas skolotāja 

Jau otro gadu Trapenes pamatskolas skolēni piedalās „Labo darbu nedēļā”. Šogad tā
norisinājās no 12. līdz 18.oktobrim. Jau iepriekšējā gadā mūsu sapnis bija aizbraukt cie-
mos uz dzīvnieku patversmi Alūksnē. 

Šajā gadā mēs to izdarījām. Vispirms sazvanījāmies ar patversmes vadību un noskaid-
rojām, kas sunīšiem un kaķīšiem būtu nepieciešams, ko mēs varētu aizvest. 

Savācām 3 maisus ar siltiem džemperiem, segām un spilveniem. Katrs skolēns aizveda
suņu vai kaķu barību, kā arī kaķu smiltis. Daži nebija žēlojuši naudu un nopirkuši lielus
maisus suņu barības. 

13.oktobrī 5.-9.klases 24 skolēni devāmies ceļā. Mūs sagaidīja mīlīga kaķenīte, kas
visiem mīļi glaudās klāt un izrādījās īsta peļu medniece. 

Īsu vēsturi par patversmi mums pastāstīja patversmes vadītājs Modris Briedis. Tad
mēs sadalījāmies divās grupās un atbildējām uz viktorīnas jautājumiem. Uzvarētāju gru-

pai vadītājs uzdāvināja pašu brīvprātīgo darbinieku stādīto naudas kociņu, ko mēs tagad
rūpīgi audzēsim savā skolā. 

Bērni ar interesi apskatīja un apmīļoja dzīvniekus - suņus un kaķus. Ar 4 suņiem bērni
varēja doties mazās pastaigās. Te nu gribētāju bija vairāki. Lielāka interese tomēr bija
par suņiem.

Skumīgi ir šo dzīvnieku likteņi. Lielu darbu dara tieši brīvprātīgie, kas dodas apkopt
šos dzīvniekus, remontē telpas. Arī mēs apņēmāmies iespēju robežās veikt ziedojumus
šai patversmei.

Runājot ar bērniem, izrādījās, ka vienam zēnam arī sunītis bija aizskrējis un pazudis.
Laimīgi, ka kāds šo suni bija atradis un aizvedis uz patversmi, un te tad arī zēna tētis

atrada savu suni. Suns, atgriežoties mājās, bijis ļoti priecīgs. 
Atbraucot mājās, bērni saviem vecākiem bija stāstījuši par dažiem suņiem, ko viņi

labprāt ņemtu uz savām mājām.
Atvadoties mēs novēlējām vadītājam, lai šajās mājās būtu mazāk iemītnieku un cilvēki

būtu atbildīgāki par mazajiem brāļiem.

Pasākumi Aspazijas un Raiņa atcerei
Vita Peneze, Literatūras skolotāja 

Atzīmējot latviešu dzejas karaļpāra jubileju, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a
klases skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

Atceres pasākumi iesākās ar dzejas stundu vecākajās klasēs. Latviešu valodas un li-
teratūras kabinetā skolēni iepazinās ar dzejnieku, dramaturgu grāmatu izstādi, klausījās
dzejoļu un dziesmu ar dzejnieku vārdiem audio, video ierakstus. Laika posmā no 14.
līdz 16. septembrim visi izglītojamie noskatījās LTV režisores Lindas Oltes mākslas
filmu ,,Jānis. Elza. Mīlas grāmata.” par abu dzejnieku liktenīgo tikšanos un devumu li-
teratūrā.

4.a, 5.a, 6.a un 7.a klases skolēni 29.septembra pēcpusdienā noskatījās Raiņa un As-
pazijas dzejas ekranizācijas animācijā. Latvijas kino vēsturē ir tikai viena režisore Roze
Stiebra, kas veidojusi klasiskas Aspazijas un Raiņa dzejas ekranizācijas animācijā. Sko-
lēni ar interesi vēroja filmu ,,Zelta sietiņš”, kurai dziesmas komponējis Imants Kalniņš,
,,Zeltītas vasaras”; Aspazijas dzeju filmā ,,Aicinājums”, ,,Sēd uz sliekšņa pasaciņa”,

kurai mūziku komponējis Zigmārs Liepiņš.
1. oktobrī 5.a, 6.a un 7.a klases skolēni piedalījās skatuves runas konkursā ,,Kas visu

izteic bez mēles?”. Konkursa mērķis attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru,
popularizējot Raiņa dzeju bērniem. Žūrijas komisijā uzaicinājām arī vecāko klašu sko-
lēnus, vairāku konkursu laureātus, Ervīnu Boikovu (8.a kl.) un Kristapu Krievānu (9.a
kl.), kuru vērtējums bija pat kritiskāks nekā skolotājiem, puiši arī bija sagatavojuši priekš-
nesumu. Konkursā 3. vietu ieguva 6.a klases skolnieks Jānis Lubāns, 2. vietu - 5.a klases
skolnieks Rolands Rauls Širvanovs un 7.a klases skolnieks Arnolds Boikovs, bet 1.vietu
- 5.a klases skolnieks Deivs Vasīlijs Vorohta.

6. oktobra pēcpusdienā notika konkurss ,,Atnāc un izzini Aspazijas un Raiņa personību
un daiļradi!”, skolēni skatījās literatūras skolotājas sagatavotās prezentācijas par dzej-
niekiem. Tās noslēgumā dalībnieki saņēma 30 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus par
Aspazijas un Raiņa dzīvi, personību un daiļradi. Izpildes laiks – 2 nedēļas. Konkursā
1.vietu ieguva Edīte Gavare (9.a kl.), 2. vietu - 5.a klases skolnieces Samanta Priedīte
un Simona Tkačenko, 3. vietu - Vitnija Mērija Kjubarsepa (9.a kl.).

Noslēdzot pasākumu ciklu, skolēni noskatījās režisora Reiņa Kalnaeļļa pilnmetrāžas
ģimenes animācijas filmu – pasaku ,,Zelta zirgs” pēc Raiņa lugas motīviem.

Gaujienas internātpamatskolas sākumskolas
bērni tiekas ar zvērkopi un zooloģi Velgu Vītolu
Anda Andersone, Sākumskolas skolotāja 

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas sākumskolas klases skolēni un skolotājas ap-
meklēja Gaujienas bibliotēkas organizēto tikšanos ar Līgatnes dabas taku zvērkopi un
zooloģi Velgu Vītolu, kura ir grāmatas “Ilzīte. Lācenes memuāri” un “Ūdrītis Ķūķis” au-
tore.

Velga Vītola ir izcila personība. Viņas misija ir iztulkot vēstis, ko mums sūta dzīvnieki.
Kopā ar dzīvniekiem viņa ir pavadījusi 34 darba gadus.

Tikšanās laikā mums bija iespēja dzirdēt viņas dzīves stāstu, par ģimeni, par darbu,
par nesavtīgi lielo mīlestību pret dzīvniekiem. Stāstījumam klāt vērojām dzīvnieku bildes,
ko pati Velga Vītola ir fotografējusi. Mēs varējām vērot stirniņas, lūšus, lāčus, vāverītes,
pūces, gulbjus, seskus, jenotus, aļņus, ežus.  Katrā fotogrāfijā varēja manīt lielo mīlestību,
ko zvērkope jūt pret dzīvniekiem. Bērni ar lielu interesi klausījās un vēroja skaistās bil-
des, ik pa laikam kāds no bērniem pie sevis nočukstēja: ,,Ak, cik mīļi!” Tās divas stundas,
ko mēs pavadījām kopā ar zvērkopi paskrēja nemanot, likās varētu vēl un vēl klausīties
un skatīties.

Kā pateicību par jauko tikšanos, mēs sarūpējām dzīvniekiem “Garšīgu sveicienu”,
kas sastāvēja no kartupeļiem, burkāniem, āboliem, bietēm un kabačiem.

Bērniem šī bija ļoti vērtīga tikšanās, jo saprata, ka jāmīl visa dzīvā radība, kas ir uz
zemes, ja mēs mīlēsim, tad mīlēs arī mūs. Un pats galvenais ieguvums - darbs, ko darām,
ir jādara ar mīlestību!

Liels paldies Gaujienas bibliotēkas kolektīvam, par doto iespēju mums apmeklēt tik
vērtīgu un emocionāli pacilātu pasākumu. 

Trapenes pamatskolas vēstures istabai –
jauni stendi
Inese Lipstoka, projekta vadītāja 

Atzīmējot Trapenes pamatskolas 70. jubileju, izveidojām skolas vēstures istabu un
tajā izlikām stendus ar skolas skolotāju attēliem, dažādu notikumu fotogrāfijas pa gadiem.
Stendus veidojām paši, taču to mūžs bija īss, jo fotogrāfijas krita nost. 

Tāpēc pieteicāmies ar savu projektu „Skolas muzeja pārvietojamie stendi” pagājuša
gada Alūksnes un Apes novada fonda rīkotajā 13. Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju
iniciatīvām”. 

Projekts tika atbalstīts un mēs ieguvām 200,-EUR. Ar šo naudiņu mums vēl nepietika
un Apes novads vēl piemaksāja gandrīz 100,- EUR. Bijām ļoti gandarīti, jo 2016.gadā skola
atzīmēs 80. gadadienu un mūsu vēstures istaba tiks atsvaidzināta ar jaunajiem stendiem.

Aktīvi stendu nomaiņā ie-
saistījās vecāko klašu skolē-
ni. Mums vajadzēja noņemt
vecos stendus, bildes no-
ņemt, ieskenēt un pievienot
aprakstus.

Tagad istabu rotā jaunie
stendi. Daudz darba vēl jā-
pieliek, lai sakārtotu jaunu
ekspozīciju par pagājušajiem
80 gadiem. Vēstures istabas
skapis ir bagāts ar dažādiem
materiāliem. Šai darbā ie-
saistīsim arī mūsu bijušos
skolotājus.

Dzejas dienu pasākums ”Mazā tārpiņa 
lielais ceļojums”
Vija Marija Būda, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja 

Jau labu laiku pirms pasākuma skolā valdīja rosība. Skolotāja Jogita kopā ar bērniem
no ziediem skolas pagalmā izveidoja garo pupu un tārpiņu - šī gada dzejas dienu simbolu,
jo šī gada dzejas dienas mūsu skolā veltītas bērnu dzejas krājumam “Garā pupa”. Katra
klase sagatavoja dzejoli no šī krājuma. Kā? Tas bija katras klases ziņā. Kā atzīst Laura:

”Dzejas dienas bija interesantas tāpēc, ka nebija tikai jāskaita dzejoļi, bet mēs kopā ar
klasi varējām izpausties”. Un izpaušanās arī notika, jo pareizie skolotāji netraucēja. Pa-
sākumam gatavojās paši bērni - kā nu kuras klases bērni to uzskatīja par labu esam.

Kopā ar bibliotekāri Airu tika izstrādāts scenārijs - tārpiņa piedzīvojumi lielajā pa-
saulē. Stunda ar dzeju pagāja nemanot, bibliotekāre iepazīstināja ar dzejoļu krājumiem
“Garā pupa”, priecājāmies par sagatavotajiem priekšnesumiem, kopā iemācījāmies dze-
joli, kopīgi nodziedājām dziesmu par draudzību, ieguvām pozitīvu lādiņu turpmākajiem
darbiem, un, kā atzīst 5. klases skolniece Džuljeta: ”Sapratām, ka mēs skolā esam kā
viena liela ģimene”.
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Pieredzes apmaiņas brauciens
Vita Peneze, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases metodiskās komisijas vadītāja

Gaujienas internātpamatskolas 5.a - 9.a klases metodiskās komisijas skolotāji 30.septem-
brī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tirzas pamatskolu un Cesvaines vidusskolu.

Pa ceļam kā pirmo apmeklējām SIA ,,Skrīveru saldumi”  konfekšu ,,Gotiņa” ražotni
Lizumā. Mums visiem bija iespēja iepazīties ar konfektes ,,Gotiņa“ ražošanas vēsturi,
ražošanas procesu, paši mēģinājām ietīt konfektes (izrādījās, ka tas nebūt nav viegli), kā
arī nobaudījām tās.

Viesojāmies pie kolēģiem Tirzas pamatskolā, noklausījāmies skolas direktores Svet-
lanas Ziepnieces stāstījumu par skolu, iepazināmies ar skolas un pirmsskolas telpām,
sporta halli un sakopto skolas apkārtni, tikāmies ar interešu programmu skolēniem un
pedagogiem, noklausījāmies viņu sagatavoto koncertu. Direktore iepazīstināja ar skolas
pieredzi interešu izglītībā un metodiskajā darbā. Tā ir iekļaujošās humānās pedagoģijas
skola 80 skolēniem, 33 pirmsskolēniem un 17 pedagogiem. Pedagogi strādā pie meto-
diskā darba tēmām ,,IKT mācību procesa optimizēšana” un ,,Radošās un pētnieciskās
metodes stundā”.  Skolā ir sakārtota IKT bāze mācību kabinetos, aprobētas jaunas mācību
metodes, apkopoti stundu apraksti. Skolā notiek kursi skolotājiem, motivācijas semināri
sadarbībā ar NVO, starptautiskie semināri un starptautiskās pieredzes izzināšana, piedalās
starptautiskos projektos COMENIUS, GRUNDTVIG, Erasmus +.

Apmeklējām arī Cesvaines vidusskolu, kur mūs sagaidīja un laipni uzņēma šīs skolas
dvēsele – direktors Didzis Baunis. Skolas ēka ir jauna, uzcelta 2007.gadā, tajā mācās
300 skolēni no vairākiem pagastiem.  Tā pārsteidz ar plašajiem gaiteņiem, akustisko aktu
zāli, liftu, daudz stikla interjerā, - moderna ēka, mācību iestāde. Vienīgais trūkums - sko-
lai nav savas sporta zāles. Sporta nodarbībām tiek izmantota pilsētas sporta halle 2 km
attālumā no skolas. Mums bija iespēja izstaigāt vidusskolas ēku, apskatīt mācību kabi-
netus, iepazīties ar metodisko darbu skolā, tā prioritātēm, sasniegumiem un problēmām,
dalīties pieredzē dažādu jautājumu risināšanā.

Noslēgumā apmeklējām skaisto Cesvaines pili - eklektisma mākslas šedevru, kurā
apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Ādolfa fon Vulfa pils
uzskatāma par vienu no spožākajiem 19.gs. 2.puses arhitektūras sasniegumiem. Tā kopš
1997.gada iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Akcijas ,,Apceļosim Latvijas
pilis“ ietvaros pils ieguvusi goda titulu ,,Sapņu pils“. Tajā agrāk atradās Cesvaines vi-
dusskola, bet tagad – Cesvaines mūzikas un mākslas skola. 

Gida pavadībā izstaigājām pils zāles, nokāpām ledus pagrabā, uzkāpām augstajā pils
tornī, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Cesvaini. Diemžēl redzējām arī ugunsgrēka
pēdas pils augšējā stāvā, taču sapratām, ka cesvainieši pamazām atjauno savas pilsētas
vizītkarti. 

Priecājamies, ka mums bija iespēja doties ekskursijā, pieredzes apmaiņas braucienā.
Tā bija iespaidiem bagāta diena, tā rosinās mūs pavērtēt sevi un meklēt jaunas idejas ik-
dienas darbā, bet rudenīgās noskaņas dabā mūs vedinās uz gaišu un mierīgu pašapceri.

Karjeras nedēļa Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolā
Līga Bukovska, Karjeras nedēļas koordinatore 

No 12. līdz 16.oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa Ojāra Vācieša Gau-
jienas vidusskolā. Karjeras nedēļas pirmajā dienā mācību stundas sākās ar
jautājumu „Kāpēc man jāmācās latviešu valoda, mūzika, matemātika, sve-
švalodas, vēsture u.c. mācību priekšmeti?” Gan skolēni, gan skolotāji se-
cināja, ka mācību priekšmeti neapšaubāmi katru cilvēku padara interesantāku, zinošāku,
inteliģentāku, taču tie var kļūt arī par profesijas sākumu.

Skolēni šajā nedēļā apmeklēja dažādus uzņēmumus. 8., 9. un 11.klase devās uz Gul-
benes novada kaimiņu pagastu Lizumu, kur iepazina uzņēmējdarbību konfekšu cehā „Li-
zuma gotiņas”. Bija interesanti vērot procesu, kā saldā konfekšu masa nonāk līdz  iesai-
ņošanas ceham, kur strādnieču veiklie pirksti mazās konfektes iesaiņoja papīrīšos līdz
nonākšanai pie pircēja. Cik tas viegli vai grūti, skolēni varēja pārliecināties paši, iesai-
ņojot saldos kumosus. 

Tika apmeklēts SIA „Avoti SWF”, kas ražo mēbeles IKEA. Daudzpusīgi ar veicama-
jiem darbiem, ražoto produkciju iepazīstināja uzņēmuma direktors U.Misiņš un sekretāre
I.Zemņecka. Skolēni uzzināja, kā top daudzu vidū iecienītās firmas mēbeles, kā arī guva
ieskatu profesijas apguves ceļā. Skolēniem uzskatāmi tika parādīta zināšanu apguves ne-
pieciešamība (īpaši tādi priekšmeti kā matemātika, fizika, ķīmija, svešvalodas), iespējas
katra darbinieka personiskajā izaugsmē – atbalsts, ko uzņēmums sniedz saviem cilvē-
kiem, kā arī ikdienā nepieciešamās iemaņas un prasmes, kas būs nepieciešamas darba
tirgū.

8.klases zēni kopā ar 12.klasi apmeklēja Alūksnes Kājnieku skolu. Sākumā iepazinās
ar  padomju tehniku, ar kuru kādreiz pārvietojās armijas karavīri. Tad apskatīja muzeju,
kur varēja iepazīties ar Kājnieku rotas vēsturi. Skolēni iepazinās ar karavīru ekipējumu,
paši vilka mugurā, lai saprastu, cik smags tas ir, kā ir pārvietoties tādā. Tad sekoja med-
māsas instrukcija, kas jāzina karavīram, dodoties uzdevumā, kam jābūt līdz, kā jāsniedz
pirmā palīdzība. Tad paši  izmēģināja elpināšanu, pārsēja brūci, uzlika žņaugu. Sekoja
iepazīšanās ar visdažādākajiem ieročiem, tika mesta granāta gan pa stāvošu mērķi, gan
pa kustīgu.  Instruktors izstāstīja, kā rīkoties ar granātām, kā jāmet, un arī deva iespēju
izmest katram 3 granātas mērķos.  Tika apskatīts armijas transports, drīkstēja iekāpt katrā
armijas mašīnā – gan medicīnas, gan mazajās un lielajās bruņu mašīnās. Beigās bija ie-
spēja noskatīties video par Alūksnes Kājnieku rotas karavīra ikdienu. Instruktors zēnus
mudināja pēc skolas absolvēšanas savu karjeru turpināt tieši Latvijas armijā.

1.-5.klase un 7.klase apmeklēja mūsu pagastā esošo uzņēmumu „Very Berry”. Kalna
Purvā gide pastāstīja, kad un kā aizsākās uzņēmuma darbība, kādas ogas un cik lielās
platībās tās tiek audzētas, kāds darbs un līdzekļi jāiegulda, lai būtu laba dzērveņu un
krūmmelleņu raža. Bija iespēja redzēt arī kūdras ieguves procesu.

Ražotnē Dārzciemā laipni sagaidīja pati uzņēmuma vadītāja G.Sauškina. Skolēni uz-
zināja, kā šeit tiek glabātas un saldētas gan purvā ievāktās, gan iepirktās ogas. Uzņēmums
no ogām ražo dabīgas sulas, sīrupus, morsus, našķus. G.Sauškina pastāstīja, kā notiek
produkcijas pārdošanas process, aicināja bērnus īpaši mācīties valodas, ķīmiju, fiziku.
Ekskursijas noslēgumā tika pacienāti ar ogu našķiem.

Nedēļas laikā skolēni tikās ar zvērkopi un grāmatu autori Velgu Vītolu par darbu Lī-
gatnes dabas takās un tur mītošajiem zvēriem, kā arī sagādāja cienastu, ko aizvest dzīv-
niekiem.

Tikšanās laikā ar Smiltenes pašvaldības policijas pārstāvjiem skolēniem tika atgādi-
nāts par noteikumiem, piedaloties ceļu satiksmē, par cieņu savstarpējās attiecībās skolā
un ģimenē. Lielu skolēnu interesi izraisīja iespēja iepazīties ar policijas mašīnu un pašu

policistu ekipējumu. Bija iespēja ekipējumu arī uzlaikot.
7.klase iepazinās arī ar bibliotekāra darbu skolas bibliotēkā. Skolēni piedalījās arī da-

žādos konkursos. Literārajā konkursa „Meklēju es atslēdziņu” skolas kārtā piedalījās 28
skolēni, bet uz finālu Alūksnē tika nosūtīti 9 skolēnu darbi, kur tika rakstīti dzejoļi, poē-
mas un atziņas par nākotnes profesijām. Liels bija prieks Karjeras nedēļas noslēguma
pasākumā Alūksnē uzzināt, ka mūsu Ance Pakalne ieguva 2. vietu 4.-6.kl.grupā un Dita
Poševa ieguva 1.vietu vidusskolas grupā.

12.klases skolnieces Līva, Lāsma, Adrija, Aleksandra Regīna un Dita sagatavoja kon-
kursu „Atpazīsti profesijas” 1.-4.klašu un 5.-7.klašu skolēniem. Skolēni pārvietojās pa
mācību kabinetiem, kur bija jāveic dažādi uzdevumi: pēc audio skaņām jānosaka, kas tā
par profesiju, pēc iespējas ātrāk jānostājas vienā rindā ar piestiprinātiem burtiem uz mu-
guras, lai var izlasīt profesiju, jāatmin krustvārdu mīkla, jāatpazīst dažādu profesiju ap-
ģērbs un pēc iespējas ātrāk un pareizi jāuzvelk tas, kā arī tika atraktīvi pārbaudītas ko-
mandas sadarbības prasmes.

Visas klases noformēja mācību kabineta durvis un piedalījās konkursā „Uzmini pro-
fesiju!”. Skolēni arī prezentēja savu izvēlēto profesiju un pie apģērba bija profesijai kāds
raksturīgs elements. 1.klase bija putnu vērotāji – ornitologi, 2.klase - bezbailīgie piloti
un stjuartes, 3.klase – Ziemassvētku vecīša konkurenti, 4.klase- profesionālie celtnieki,
5.klase – dāsnie maiznieki, 6.klase – doktori Aikāsāp, 7.klase – galdniekmeistari, 8.klase
– biznesa haizivis, 9./11.klase – zinošie valodnieki un 12.klase –„brašie marsieši”. Šis
konkurss skolēniem ļoti patika.

Visu konkursu uzvarētāji tika apbalvoti Karjeras nedēļas noslēgumā skolas līnijā
20.oktobrī.

12.klases meitenes piedalījās arī Alūksnē Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā, kur
tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazinās ar augstskolu pārstāvjiem un viņu veidoto
izstādi, kā arī pašā pasākumā parādīja savu interpretāciju par stjuartes profesiju.

Karjeras nedēļa bija spraiga, ar pasākumiem bagāta un izdevusies!

Rudens ekskursija uz Līgatni!
Sintija Levica, Pirmsskolas grupas skolotāja 

Dzestrā 16. oktobra rītā, mēs, Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupa, devā-
mies ekskursijā uz Līgatnes dabas takām. Pēc diezgan gara brauciena un pirms lielās pa-
staigas ieēdām otrās brokastis, padzērām siltu tēju un devāmies meklēt dabas takas ie-
mītniekus. Pēc iedotās kartes sākām savu garo pārgājienu. Kā pirmos dabas takā satikām
pūces un ūpjus. Bērniem vislabāk patika lielais ūpis ar skaistajām austiņām. Ceļi pa taku
veda augšā un lejā, pa trepēm un mazām taciņām, līdz nokļuvām pie vāverēm, caunām
un pat eža. Pie šīm mājām mūs sagaidīja arī melns runcis, kurš mūs pavadīja mazu ga-
baliņu un steidzās sagaidīt nākamos ekskursantus. Bērniem ļoti patika vāverīte, kura, ar

riekstu mutē, skraidīja šurpu turpu. Ezi diemžēl neizdevās ieraudzīt, varbūt jau gulēja
saldā miegā. Turpat netālu ar sienu mielojās  stirniņas. Diezgan garš ceļš bija jāveic, lai
redzētu meža cūkas, kas staigāja lepni pa savu teritoriju un bija jāpagaida, līdz pienāca
tuvāk un mums parādījās. Bērni, protams, visvairāk vēlējās redzēt lāci, bet kad nonācām
vietā, kur bija jābūt lācim, lāča nebija. Dažs pat sāka raudāt. Bet ar savu pacietību un
kluso uzvedību – sagaidījām lācīti. Bērniem bija neaprakstāms prieks! Dabas taka pēc
tam mūs veda augstā, augstā kalnā un pēc tam atkal lejā.... Bet bērni priecīgi pārvarēja
visus šķēršļus. Aktīvi arī izgājām no kokiem izveidoto šķēršļu joslu. Pa ceļam satikām
vēl lapsu, jenotsuni, mežacūku mazuli. Kopā dabas takā pavadījām mazliet vairāk kā 2
stundas. Bet ko gan bērniem vairāk vajag – kā izstaigāties, izkustēties pa svaigu gaisu
un ja vēl turpat ieraugāmi dzīvnieki – laimes dzirkstelīte bērnu acīs un smaids sejā – ir
pamanāmi uzreiz!
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Rudens pārgājiens ar velosipēdiem
Sarmīte Granta, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja 

Šogad Vidagas Sikšņu pamatskolas 6.-9.klašu skolēni izvēlējās doties pārgājienā
ar velosipēdiem, lai iepazītu un izpētītu koka un citu meža bagātību izmantošanu savā
pagastā. 

Lai izdotos pārgājiens, nepieciešams tam sagatavoties. Pārdomāts maršruts, labs ga-
rastāvoklis, skolas saimniecīšu sagatavotās pusdienas un pārbaudīti velosipēdi. 18.sep-
tembra rītā pie skolas valdīja neliels satraukums un arī liela vēlēšanās doties ceļā.

Mūsu ceļojuma galamērķis bija zemnieku sētu grupa Līvu ciems, kas ir vietējās no-
zīmes kultūras piemineklis ar interesantu XIX gs. beigu koka arhitektūru. Ar ciema vēs-
turi, apbūves īpatnībām interesanti pastāstīja “Ceriņu” mājas saimnieks Andris Gavars.
Bērni bija pārsteigti, ka meža vidū var būt tik skaistas, sakoptas mājas, kurām ir vairāk
kā 100 gadu, un arī šeit var saimniekot dabai draudzīgi, audzējot tīršķirnes gaļas liellopus
un aitas.

Dodoties tālāk pārliecinājāmies, ka visas ciema mājas ir celtas no koka. Tuvāk ap-
skatījām un no lietus paglābāmies Ināras Krauzes mājās “Riekstiņi”, kur sasildījāmies
pie pašu iekurtā kamīna un risinājām interesantas sarunas. Vienojāmies mājupceļā doties
pa garāko apkārtceļu, lai redzētu lielāku mežu daudzveidību. Apstājāmies pusdienot at-

pūtas vietā Garā Gauja, ko iekārtojuši Latvijas Valsts meži.
Paldies skolotājam Normundam, kurš uzņēmās vadīt velosipēdistu grupu. Kopumā

ceļā nobraucām apmēram 30 km un tas priekš pirmās reizes ir labs sasniegums. Grūts
bija atpakaļceļš, jo kalnā uzbraukt vairs nevarēju, bet tas bija sīkums, salīdzinot ar visām
sajūtām un iespaidiem - tā pēc pārgājiena raksta 9.klases meitenes. 

EKO atbalsis Skaņākalnā
Vija Marija Būda, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Bija saulains, vēss rudens rīts, kad Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni un pirmsskolas
vecuma bērni devās mācību ekskursijā. Tā kā esam ekoskola un cenšamies gribēt dzīvot
zaļi, vēl daudz jāmācās, jāizprot, jāgūst pārliecība par šāda dzīvesveida nepieciešamību,
tāpēc devāmies uz mācību stundu Daibes atkritumu poligonā. 

Bērnus pārsteidza lielie stikla, plastmasas un citu atkritumu kalni. Kaut arī mums lie-
kas, ka mēs protam šķirot atkritumus, izrādās, ka neprotam vis. Nevar stikla burkas būt
ar visu saturu, bet plastmasas šķīvīši – netīri. To visu strādnieki ar savām rokām lasa ārā,
turklāt neciešamā smakā. Bērni aizdomājās, ka arī atkritumi no viņu mājām brauc tik
tālu. Pārsteidza lielais rekultivētais kalns un attīrīšana, lai nekas kaitīgs nenokļūtu dabā.
Kopumā sevi uzskatām par zinošiem, bet skolēniem jautājumu bija daudz. Tātad gribam
dzīvot zaļi! 

Pēc mācību un pārdomu stundas Daibē devāmies uz Mazsalacu - Skaņākalna
dabas parku. Tā bija brīnišķīga rudens dabas ainava ar daudzajiem koka tēliem un
atrakciju veidiem. Visu vajadzēja izbaudīt un izmēģināt. Bērni izsapņoja savu sapnīti,
kāpjot pa Sapņu trepēm, un neaizmirstama bija arī braukšana ar trīsi, jo daudzi to
darīja pirmo reizi. Un vēl pats varenais Skaņaiskalns, kur var klaigāt, cik tīk, un gai-
dīt savu atbalsi.

Dabas parkā mūs sagaidīja pārsteigums - atraktīvais Velns un viņa kaimiņiene Ragana,
kuri lika veikt dažādus uzdevumus un tikai tad ļāva apskatīt savu māju - Velna alu. Velns
mūs cienāja ar saviem spēcinošajiem vitamīniem, bet Ragana ar garšīgām pankūkām.

Atvadoties Ragana uzdāvināja burvju kaķēnu un katrs bērns saņēma pērlītes ar laba vē-
lējumiem.

Jautrā noskaņā devāmies mājās. Prieks bija par lielajiem bērniem, kuri tik ļoti rūpē-
jās par saviem mazākajiem skolasbiedriem, lai arī viņi justos lieliski.

Mūsu mazais pārgājiens
Jogita Kazaka, Vidagas Sikšņu pamatskolas skolotāja

Klāt rudens! Kokiem krāsojas lapas, kliedz dzērves un 2.-5.klases skolēni, 18.sep-
tembra rītā devāmies rudens pārgājienā. Pārgājiena mērķis bija izzināt koka dzīvi no no-
ciršanas brīža līdz gatavam produktam, iepazīt pagasta skaistākās vietas un profesijas.

Lai izzinātu koka pārvērtības, apmeklējām galdniecību Grundzālē, kur mūs sagaidīja
tās īpašnieks Andris Namnieks. Viņš izrādīja savu kokzāģētavu un galdniecību, kur notiek
koka pārvērtības. Bērniem bija iespēja aplūkot dažādas iekārtas, kas pārvērš koku līdz
nepazīšanai. Vērojām darba procesu galdniecībā, kur gatavo logus, durvis, mēbeles no
koka. Visapkārt virmoja svaiga zāģu skaidu smarža. Bērni bija pārsteigti par dažādām sa-

režģītām iekārtām, kas pārvērš koku skaistos logos, durvīs, interesantās dārza mēbelēs.
Tālāk sekoja ceļš uz Randatu klintīm, kas atrodas gleznainā Gaujas krastā. No skatu

torņa paveras burvīgs skats uz Gauju. Pa stāvo krastu dodamies apskatīt Randatu klintis,
kas ir augstākās dolomīta klintis Latvijā. Gar Gaujas krastu vērojam klintis no apakšas,
kas atsedz savu varenumu. Nonākot atpūtas vietā, klāt pusdienošanas laiks. Kurinām
ugunskuru, cepam desiņas.

Laiks doties mājās! Ceļā mūs pārsteidz lietus, bet tas mūs nebiedē un esam gatavi tur-
pināt ceļu uz Vizlas dabas taku, lai lūkotos, kā klājas Lielajam Vizlas akmenim. Mūs sa-
gaida Vizlas upīte ar savu straujo tecējumu, stāvie un noslēpumainie upes krasti. Nonākot
pie Lielā Vizlas akmens un aplūkojot to, liekas, ka tas paliek aizvien lielāks un lielāks.

Jauks bija šis rudens pārgājiens, jo pārliecinājāmies, ka dzīvojam tiešām ļoti
skaistā vietā.

Bibliotēkās novadā

Latvijas filmu kolekcija Apes 
un Trapenes bibliotēkās
Dzidra Zariņa, Trapenes bibliotēkas vadītāja

Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē,
Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariātu ir īstenojis projektu “Latvijas filmu izlase” – apjomīgu filmu kolekciju DVD
formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti
mūsdienu kinomākslas paraugi.

Kolekcijas saturu veidoja piecu filmu nozares ekspertu grupa. Diskusiju rezultātā
izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44
animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūs-
dienas. Izlases 25 DVD diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi iz-
glītojošs bilingvāls katalogs (latviešu un angļu valodā) par visām filmām un to au-
toriem.

Latvijas filmu izlasi paredzēts izplatīt gan Eiropas valstīs, prezentējot Latvijas kā pre-
zidējošās valsts ES Padomē audiovizuālās kultūras bagātības, gan arī Latvijas mācību
iestādēs un bibliotēkās, nodrošinot bagātīgu informāciju par Latvijas kinovēstures un
mūsdienu kinoprocesa nozīmīgākajām tendencēm. 

Apes novadā DVD komplektus saņēmusi Apes bibliotēka un Trapenes bibliotēka.
Filmas sadalītas vairākās grupās.
Spēlfilmu klasika – Purva bridējs, Četri balti krekli, Pie bagātās kundzes, Ezera sonāte,

Limuzīns Jāņu nakts krāsā.

Dokumentālo filmu klasika – Baltie
zvani, Krasts, Vecāks par desmit minū-
tēm, Šķērsiela, Krustceļš.

Animācijas filmu klasika – Arnolda
Burova filmas: Ki-ke-ri-gū!, Tīģeris
Ņau-ņau, Puķu Ansis, Dullais Dauka,
Bums un Piramidons, Vanadziņš; telefil-
mas Rīga filmas: Zelta sietiņš, Skudriņa
Tipa, Brīnumputns, Zaķīša pirtiņa, Ka-
bata, Man vienai māsiņai.

Spēlfilmas – Kurpe, Ūdensbumba
resnajam runcim, Sapņu komanda 1935,
Cilvēki tur, Mammu, es tevi mīlu.

Dokumentālās filmas – Lailas Pakal-
niņas filmas: Veļa, Prāmis, Pasts, Lei-
putrija; Olu kundze, Piejūra, Tramvajs,
vārdā kalpotājs, Stacijas, Klucis – nepareizais latvietis, Dokumentālists, Escaping Riga.

Animācijas filmas bērniem – Neparastie rīdzinieki, Desas piedzīvojumi, Visi kakti
norasoja, Kalado 2002, Aiz deviņi ezeriņi, Pirms aizmieg ūdeņi visi, Kad āboli ripo, Kā
brālītis Trusītis uzvarēja lauvu, Ursus, Kā Lupatiņi mazgājās, Kora turneja.

Animācijas filmas pieaugušajiem – Akmeņi manās kabatās, Zelta zirgs.
Filmu kolekcija atrodas Trapenes bibliotēkā.
Tātad aicinām iegriezties bibliotēkā, izteikt vēlmi skatīties konkrētu filmu, un

jums būs iespēja to darīt. Jāpiebilst, ka filmas atļauts skatīties tikai uz vietas bib-
liotēkas telpās.
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Tikšanās ar Līgatnes dabas taku zvērkopi
un zooloģi Velgu Vītolu
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Nu jau vairāk nekā 80 gadus 4. oktobris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā
dzīvnieku aizsardzības diena, šajā dienā cilvēki tiek aicināti aizsargāt dzīvniekus un
rūpēties par tiem, kā arī nest atbildību par paša pieradinātiem mājdzīvniekiem. Oktobrī
visā Latvijā notiek dzīvnieku aizsardzības dienai veltīti pasākumi. Ir tiešām patīkami,
ka mēs varam, ne tikai lasīt grāmatas un skatīties filmas par dzīvniekiem, bet arī klātienē
tikties ar cilvēkiem, kuri ikdienā par tiem rūpējas.

14. oktobrī OVGV zālē Gaujienas bibliotēka aicināja gan lielus, gan mazus dzīvnieku
mīļotājus uz tikšanos ar Līgatnes dabas taku zvērkopi un zooloģi Velgu Vītolu. Velgas
kundzes krājumā ir 2 grāmatas – pirmā ir izdota jau 2003. gadā “Ilzīte. Lācenītes me-
muāri” un otra jaunākā grāmata ir “Udrītis Ķūķis”. Autore stāstīja gan par šīm grāmati-
ņām, gan rādīja dažādas fotogrāfijas par savu darbu Līgatnes dabas takās un tur mītoša-
jiem dzīvniekiem. 

Paldies Velgas kundzei, kura ļāva ielūkoties savas profesijas ikdienā, jo šajā nedēļā
visā Latvijā notika arī karjeras nedēļa. Kā arī, jau septīto gadu Latvijā tika organizēta
akcija “Labo darbu nedēļa”, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām
to darīt arī citus. Gaujienas bērni – no PII “Taurenītis”, Ojāra Vācieša Gaujienas vidus-
skolas un Gaujienas internātpamatskolas paveica labu darbiņu, kopā sarūpējot gardus
un veselīgus našķus Līgatnes dabas taku iemītniekiem. Paldies visiem par atsaucību!

Gaujienas bibliotēka piedalās „Latvijai 97!
Vārdi“ video apsveikuma veidošanā

24.oktobrī Gaujienas bibliotēkā no-
risinājās filmēšana „Latvijai 97!
Vārdi“ video apsveikumam, kur 1.kla-
ses skolniece Beate Ketija Pilmane no
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
lasīja fragmentu no Latvijas nacionā-
lās bibliotēkas izvēlētas grāmatas.

Jau kopš 2012.gada HansaMedia
radošā grupa veido apsveikumus Lat-
vijai. 2015.gadā šo video apsveikumu
radošā grupa veido kā veltījumu lat-
viešu literatūrai, valodai, grāmatniecī-
bai, bibliotēkām un pirmklasniekiem.
Šogad Gaujienas bibliotēka ir izvēlēta
starp tām 97 Latvijas bibliotēkām,
kurās tiek nofilmēti apsveikuma klipi,
kas veltīti Latvijas 97 proklamēšanas
gadadienai. „Latvijai 97! Vārdi“
video apsveikums tiek veidots, lasot
tekstu no 97 izdotām grāmatām, kas
hronoloģiski izdotas no 1918. līdz
2015.gadam. Grāmatas bērni (pirm-
klasnieki) atver 17. lapaspusē un lasa
rindkopu. No dažādiem vārdiem, kas
izlasīti, rakstnieks Pauls Bankovskis
izveidos apsveikumu, kas skanēs kā stāstiņš-pantiņš, ko radījuši 97 pirmklasnieki dažādās
Latvijas vietās. Video klipa pirmizrāde ir paredzēta 11.novembrī, Latvijas Televīzijā
„Panorāma.“ 

Veicot novadpētniecības darbu, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu, tiek ap-
kopoti dažādi vēsturiski materiāli par Gaujienas bibliotēkas darbību. Tāpēc aici-
nām iedzīvotājus iesaistīties, piem. pārlūkot savus fotogrāfiju albumus, un atnest
uz iestādi dažādus materiālus par Gaujienas bibliotēku. Materiāli tiks atdoti atpa-
kaļ pēc īpašnieka vēlēšanās.

Pirmā tikšanās ar bibliotēku
Agrita Leite, Apes bibliotēkas bibliotekāre

23.septembrī skaistā rudenīgā dienā Apes bibliotēkā ciemojās D.Ozoliņa Apes
vidusskolas 1.klase, lai iepazītos ar bibliotēku un tās piedāvājumu. Bērni uzzināja,
kas ir abonements, lasītava, ko piedāvā bērnu nodaļa, kā kļūt par bibliotēkas lasī-
tāju u.c. Skolēni tika iepazīstināti, kā bibliotēkā ir izkārtotas grāmatas, kā biblio-
tekārs tās atrod, iepazina lielāko un mazāko bibliotēkas grāmatu, kas jāievēro, lai
grāmata ,,neslimotu”. Bērni iepazina arī dažādas grāmatas, no kurām var mācīties
lasīt. 

Vai varat iztēloties, kādu spēcīgu pārdzīvojumu izjūt bērns, pirmo reizi ienākot bib-
liotēkā — mājā, kur “dzīvo” grāmatas? Pati pirmā doma — kā tik daudz grāmatu vispār
var izlasīt? Mazajiem lasītājiem bibliotekāre šķiet brīnumaina zināšanu feja, kas aicina
aizrautīgā ceļojumā grāmatu valstībā. Dažs kautrīgāks un nedrošāks šim ceļojumam ir
jāpamudina. 

Kāda 6.klases skolniece atminas savu pirmo bibliotēkas apmeklējumu “…..atce-
ros, stāvēju blakus savam vedējam, turējos pie rokas un vēroju lielos plauktus. Man
likās, ka tie ir tik pilni, ka drīz var lūzt. Pie sevis domāju, ka jā-atceras ceļš, pa kuru
ienācu. Bibliotēka man atgādināja necaurejamu grāmatu sienu labirintu, kurā var
apmaldīties un pazust. Toreiz es vēl nezināju, ka šī vieta man kļūs tik ļoti pazīstama
un tuva, tāpēc biju ļoti uztraukusies. Es taču biju pavisam maziņa un burtus nepa-
zinu gandrīz nemaz. Taču katrs nākamais gājiens uz bibliotēku man kļuva arvien
aizraujošāks. Es nācu uz bibliotēku, kad vien sagribējās jaunu domu. Jūtos ļoti pa-
teicīga saviem izglītotajiem ģimenes locekļiem, kas mani pie rokas aizveda uz šo
brīnišķīgo vietu — bibliotēku.”

Paldies audzinātājai Aivai Zaķei un 1.klases skolēniem, kas apmeklēja un iepazina
bibliotēku un tās piedāvājumu! Gaidām arī turpmāk ciemos savus jaunos lasītājus! Mēs
priecājamies par jaunajiem lasītājiem! Tie, kuri tādi vēl nav, droši var kļūt par bibliotēkas
lasītājiem, bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem!

BBB III BBB LLL III OOO TTT KKK SSS    NNN OOO VVV EEE MMM BBB RRR  

Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

III ZZZ SSS TTT DDD EEE SSS 

01.11-15.11 Vidagas Sikš u pamatskolas skol nu darbu izst de – 
“Rudens ziedu v z ” Vidagas bibliot ka 

09.11. –20.11. Literat ras izst de „ Latvija – mana un Tav j ” Gaujienas 
bibliot ka 

09. 11– 27.11. Materi lu izst de “Gaujienas bibliot kas v stures lappuses 
š irot…” 

Gaujienas 
bibliot ka 

08.11. V jiem l dzi otraj  gadsimt . Amerik u rakstniecei 
M.Mi elai – 115). Trapenes bibliot ka 

10.11. M rti i – ziemas priekšv stnesis. Latviešu gadsk rtas – 
M rti i.  Trapenes bibliot ka 

13.11. Manai Gaujai. Oj rs V cietis. Dokument l s filmas “Gauja” 
skat šan s Trapenes bibliot ka 

30.11. “Ir dienas, kad padoties aizliegts” Amerik u rakstniekam 
M.Tvenam – 180 Trapenes bibliot ka 

Novembr  

Abonement : “Ar T vzemi sird ”, “Latviešu v sturiskais 
rom ns”, B rnu literat ras noda : “Skaista mana t vu 
zeme par vis m zem t m…”, Las tav : “Latvijai 
dzimšanas diena”, Cikla “Latvisk s dz veszi as 
kalend rs” 10. izst de “M rti i” 

Apes bibliot k  

CCC III TTT III    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III 

12.11. 10:00 
Zieme valstu bibliot ku ned a ar moto 
“Draudz ba”. B rnu r ts kop  ar Pepiju Garze i no 
“VISTAS K JAS”.   

Gaujienas 
bibliot k  

16.11., 19.11. 10.00 Viktor na b rniem un jauniešiem „Manai Latvijai 
- 97” 

Gaujienas 
bibliot k  

17.11. 17:00 

Gaujienas bibliot kas dzimšanas dienai velt ta 
tikšan s ar bibliot kas esošajiem un bijušajiem 
darbiniekiem “Tinot atmi u kamolu …”.  
Aicin m iedz vot jus p rl kot savus fotogr fiju 
albumus un atnest uz iest di daž dus materi lus 
par Gaujienas bibliot ku! Bibliot ka atv rta l dz 
plkst. 20:00 

Gaujienas 
bibliot k  

27.11. 15.00  Radoš s darbn cas “Pirm  Advente kl t!”. 
Adventes vainagu veidošana.  

Gaujienas 
bibliot k  

09.11. 17.00 Arv da Krieva dokument l  filma” Freimis. 
M rti š Freimanis” Vidagas bibliot k   

09.11-15.11. 
 
09.11. 

 
 
 
10.00 
 

Zieme valstu bibliot ku ned a. 
 Zieme valstu b rnu autoru darbu izst de - 
Draudz ba ir daž da  
R ta stunda ar Vidagas Sikš u pamatskolas 
pirmsskolas grupas b rniem. Ciemos pie Pepijas 
Garze es. Pepijai Garze ei - 70 

Vidagas bibliot ka  

03.11.- 28.11.  

Izst de “AR ZELTA ST G M. J nis Rainis, 
žurn ls “Jaunais C rul tis” un latviešu 
m kslinieki” 
Izst des kuratore m kslas zin tniece Ir na 
Bužinska, Latvijas Nacion lais m kslas muzejs 

Trapenes bibliot ka 

09.11.-15.11.  
“Draudz ba Zieme os”. Zieme valstu bibliot ku 
ned as ietvaros  
Iepaz sti zieme valstu literat ru 

Trapenes bibliot ka 

09.11.  R tausmas stunda 1.-2. klasei. Las jumi no 
M.Parras gr matas “Vafe u sirds” Trapenes bibliot ka 

09.11.  Mazo st stnieku konkurss “Mani draugi” Trapenes bibliot ka 
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Kultūra novadā

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

Klāt ir rudens un visi pašdarbnieki, kā čaklas bitītes salido kultūras namā, lai kārtējā
sezonā priecātos paši un priecētu citus dažādos svētku pasākumos ar saviem priekšne-
sumiem. Paldies visiem uzticīgajiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, bez jums
nebūtu svētki arī mums.

Ja kāds vēl nav paspējis mums piebiedroties, tad esiet laipni aicināti:
Otrdienās:
1.-2.kl. tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Ķelpe;
Tautisko deju kolektīvs “Gatvēni”, vadītāja Dace Ķelpe;
Senioru deju kolektīvs “Bormanītes”, vadītāja Svetlana Spalviņa;
Trešdienās:
Bērnu popgrupa “Bitītes”, vadītāja Baiba Ozoliņa-Maltavniece;
Senioru vokālais ansamblis “Dziesmu draugi”, vadītāja Indra Sadovņikova;
Ceturtdienās:
Sieviešu koris “Trapene”, diriģente Ilze Dāve
Sīkāka informācija – Trapenes kultūras namā.
10.oktobrī senioru ansamblis “Dziesmu draugi” piedalījās savā pirmajā koncertā Apes

novada senioru svētkos “Par vēju, tevi un mani”. Apsveicu Jūs ar pirmajām ugunskris-
tībām. Lai skan!

11.oktobrī sieviešu koris “Trapene” sadziedāja kopā ar Tartu Universitātes vīru vokālo

ansambli Gaujienā. Vēlmi dziedāt Gaujienā izteica viesi no Tartu, tāpēc mēs bijām prie-
cīgas, ka viņi vēlas sadziedāt tieši ar mums un bez vilcināšanās svētdienas pēcpusdienā
devāmies uz Gaujienu. 

Bet nebūs ilgi jāgaida, ka septiņi kori no Igaunijas un abi mūsu novada kori (Apes
jauktais koris un Trapenes sieviešu koris) 2016.gada 9.aprīlī sadziedāsies pie mums Tra-
penē. Gaidīsim ar nepacietību šo jauko pasākumu.

No 26.oktobra līdz 15.novembrim Trapenes kultūras nama mazajā zālē ir skatāma
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagogu Māras Kārkliņas, Lienas Eglītes un Ine-
tas Riepnieces darbu izstāde “Brīvbrīdis”. Izstādi iespējams apskatīt katru darba dienu
no 9:00 līdz14:00.

31.oktobrī Trapenes kultūras namā viesojas Baltinavas amatierteātris “Palādas” ar
izrādi “Sievasmātes senču laiki”.

—————————————-—————————
11.novembrī Trapenes kultūras nams sadarbībā ar Zemessardzes 31.kājnieku batal-

jonu un Trapenes pamatskolu aicina uz Lāčplēša dienai veltīto lāpu gājienu no Trapenes
kultūras nama līdz Trapenes pagasta pārvaldei, kur notiks piemiņas brīdis.

17.novembrī plkst. 19:00 Trapenes kultūras namā aicinām uz Latvijas valsts svētkiem
veltīto koncertu “No tautas dvēselītes”, plkst. 22:00 atpūtas vakars, kurā muzicēs Zig-
mārs Krūmiņš un draugi. Ieeja uz valsts svētku pasākumu – brīva.

Sekojiet līdzi afišām! Lai mums visiem ražīga jaunā sezona!

Skaista un vērtīga diena Cēsīs
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore

Saulainā rudens dienā iepazīt Cēsu pilsētas kultūras piedāvājumu devās Apes pilsētas
un  novada pagastu kultūras darbinieki, turpinot novada kultūras darba organizatores
Ilvas Sāres veidoto tradīciju kolēģiem ik rudeni doties pieredzes apmaiņā uz kādu netālu,
bet mazāk zināmu pašvaldību.

Vispirms apmeklējām Cēsu Tūrisma un informācijas centru, kas izvietots Cēsu pils
kompleksā. Tas pārsteidza ar suvenīru un informatīvo materiālu plašo piedāvājumu.
Šeit satikāmies ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāju Daci Tabūni, kuras darba
mūžs veltīts Cēsu pils izpētei. Viņa mūs izvadāja pa iespaidīgo Livonijas laiku pils
kompleksu, iepazīstinot ar Cēsu pils vēsturi, tās aizstāvju skaudro likteņstāstu. Pār-
steidza atjaunotā grāfu Zīversu celtā Jaunā pils ar tās greznajām zālēm, atjaunoto in-
terjeru. Vērojām rudenīgās Cēsis no pils torņa skatu laukuma, ko iecienījuši pilsēt-
nieki un viņu daudzie viesi – tūristu grupu pils kompleksā netrūka arī mūsu apmek-
lējuma dienā.

Cēsu Centrālā bibliotēkas darbiniece mūs izvadāja pa vairāku stāvu ēku. Ik telpa
tajā pārsteidza ar mūsdienīgumu un vienlaikus omulību. Te padomāts par visu ap-
meklētāju interesēm un ērtībām, tai skaitā arī par bērniem un jauniešiem tīņu vecumā.
Rotaļu stūrītis, televizors, datori, tīņu grāmatu nodaļa, mini formāta grāmatiņu ko-
lekcija, novadniekiem veltīta ekspozīcija, bet krājumu telpā pagrabstāvā liftā miti-
noties pat savs spociņš! 

Apmeklējām Alfreda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, kur vienlaikus ar vidējo
izglītību audzēkņi apgūst visdažādāko instrumentu spēli. Tās direktors, enerģiskais
Vigo Račevskis, lepojās ar skolas audzēkņu sasniegumiem, kā arī ar faktu, ka au-
dzēkņu skaitam skolā ir tendence palielināties. Direktors uzsvēra, ka Latvijā mūzikas
izglītība, var teikt, ir bezmaksas, ir vajadzīga tikai vēlēšanās to apgūt, mīlestība uz
mūziku un apņemšanās. Direktors mums nodemonstrēja ērģeļu vareno skanējumu
ērģeļspēles klasē. Izrādot klašu telpas, V.Račevskis neslēpa arī ēkas trūkumus, at-
zīstot, ka, ne vienmēr visi modernie būvniecības risinājumi ir līdz galam pārdomāti.
Arhitekti plāno, celtnieki realizē, bez iedziļināšanās un speciālistu piesaistes. Bēr-
niem trūkst gaisa, ko elpot, viņiem trūkt gaismas…

Cēsu koncertzāles telpas mums izrādīja Cēsu kultūras centra kultūras projektu vadītāja
Zane Neimane. Senā vēsturiskā centra ēka paplašināta ar stiklotu piebūvi, ieguvusi skais-
tas telpas. Ierīkota plaša un skaista zāle koncertiem, ērta kinozāle.

Bija interesanti vērot ekrānā no blakus telpas, kā notiek mēģinājumi uz skatuves.
Brauciena noslēgumā apmeklējām koncertu „Tuvplāni”.

Pieredzes apmaiņas brauciena programmu sastādīja Ilva Sāre kopā ar Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra kultūras menedžeri Lauru Bāliņu. 

Brauciena dalībnieki dienas gaitā ik uz soļa pārliecinājās, ka Cēsis patiešām ir ne tikai
viena no darbīgākajām, skaistākajām un latviskākajām, bet arī kultūras ziņā, rosīgākajām
Vidzemes pilsētām, kur ir vērts atgriezties, smelties jaunas idejas un baudīt kultūras pa-
sākumus.

Man dzīvē šai laimējies ļoti…
Ilva Sāre, Apes tautas nama vadītāja, Apes novada kultūras darba organizatore 

Ar šādiem vārdiem izskanēja atpūtas vakars Apes novada vecākai paaudzei 9. oktobrī
Apes tautas namā, uz kuru bija sabraukuši 140 Apes, Trapenes, Gaujienas, Virešu ļaudis,
kā arī ciemiņi no Alūksnes un Gulbenes.

Jau ceturto gadu Apes novada dome atbalsta šo pasākumu, kurš katru gadu notiek
kādā no mūsu novada kultūras iestādēm. Šoreiz mājvieta šim notikumam bija Apes tautas
nams.

Paldies radošajiem, palīdzēt gribošajiem Apes cilvēkiem, kurus uzrunājot, mēs saņē-
mām palīdzīgas rokas šo svētku veidošanā un norisē. Pie šiem svētkiem mēs strādājām
komandā gan tautas nama darbinieki, gan pensionāru padome, gan brīvprātīgie palīgi.

Paldies floristei Dinai Semjonovai par palīdzību piespraužu veidošanā! Ilze Sproģe
šim nolūkam sagādāja kļavu lapas, izstrādājumu gatavošanā pievienojās arī Dzintra Ozo-
liņa, kura iesaistīja Ievu Kubuliņu un Vairu Vaņičkinu, un tā vienas dienas laikā mums
kopā strādājot, tapa 150 skaistas piespraudes, kas bija kā jauka svētku rota un piemiņa
ikvienam no šī vakara. Paldies!

Paldies Anitai Harju par palīdzību svētku dekoru veidošanā! Paldies Ilzei Jankai par
skaistajām rudens puķēm, ko dāsni varējām izmantot svētku noformējumā.

Paldies Benitai Augulei, Inārai Liepkalītei, Aijai Brantei par smaržīgo un garšīgo svēt-
ku cienastu visiem pasākuma apmeklētājiem.

Paldies visiem, kuri ar saviem radošajiem darbiem piedalījās izstādē. Paldies Dianai
un Guntai Liepiņām, Irēnai Meisterei, kuras šos skaistos darbus izkārtoja izstādē.

Paldies Egonam Brīdakam par atvēlētajām 7 gleznām, kuras loterijas veidā varēja
iegūt savā īpašumā.

Paldies visiem amatiermākslas kolektīviem un vadītājiem par pasākuma kuplināšanu.
Jūs esiet tie, kuri uztur dzīvu un skanīgu mūsu novadu.

Domājot par šī pasākuma ideju, jau no paša sākuma mani neatstāja doma, ka mums
visiem kopā ir ļoti laimējies, ka mēs visi, kas esam šeit, varam dzīvot savā zemē. Redzēt,
dzirdēt, sajust, kā vējā šalc dzimtenes koki, plūst mūsu upes, smaržo mūsu maize. Mums
ikdienā apkārt skan latviešu valoda, mēs runājam savā valodā. Mēs aicinājām jūs visus
sabraukt kopā, lai svinētu svētkus, lai svinētu dzīvi, tāpat vien ar savu klātbūtni, smaidu,
prieku. 

Dzirdot jūsu uzrunas, mēs dzirdējām, cik daudz jums ir laba, ko teikt, kam pateikt
paldies, kam dāvināt rudens ziedus. Man gribējās no tā izvairīties, bet sapratu, ka jums
tas ir ļoti, ļoti svarīgi. No jums mēs jaunie noteikti varam mācīties, kā pamanīt labo, pa-
teikt labo un novērtēt cilvēka padarīto darbu. Paldies, jums par šo atziņu!

Vislabākais veids, kā iesākt jaunu dienu, ir, pamostoties padomāt, vai nebūtu iespē-
jams šodien kādam cilvēkam sagādāt prieku? 

Mēs gribējām jums sagādāt prieku, un tas bija abpusējs. Paldies visiem, kuri piedalījās
un arī tiem, kuri atnāca un bija kopā šajos svētkos – Par vēju, tevi un mani.… 

Mēs priecājamies, ka jūs mums esat! Lai jums visiem laba veselība un uz tikšanos
nākamgad Virešu saieta namā!
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Apes novada uzņēmēju, lauku saimnieku,
mājražotāju, amatnieku, aktīvo cilvēku 
rudens lustes Virešu pagasta “Ceriņos”
Ilva Sāre, Apes novada kultūras darba organizatore

Apes novada uzņēmēji, lauku saimnieki, mājražotāji, amatnieki tika laipni aicināti uz
Virešu pagasta Līves ciema ”Ceriņu” mājām, pie viesmīlīgās Gunta un Andra Gavaru
ģimenes, lai kopā lustētos īstās rudens lustēs. Lai atpūstos no steidzīgajām darba dienām,
nepadarīto darbu kaudzēm, lai pabūtu kopā ar savām ģimenēm, kaimiņiem, paziņām,
darbīgajiem novada cilvēkiem. Un protams, lai mielotos ar Gavaru ģimenes veidotajām
īpašajām svētku pusdienām.

Jau piekto gadu mēs Apes novadā sveicam lielākos nodokļu maksātājus atsevišķās
nozarēs. Šoreiz vēlējāmies šo pasākumu veidot pavisam citādāk – tuvāk dabai, neformālā
gaisotnē.

Goda rakstu no Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Liberta šajā vakarā
saņēma: 

SIA “APIŅI” - lielākais nodokļu maksātājs mežizstrādes nozarē, SIA “Līvs AM” –
lielākais nodokļu maksātājs nozarē  “Kravas pārvadājumi pa autoceļiem”, SIA “Trapene”
– lielākais nodokļu maksātājs Trapenes pagastā, SIA “Very Berry” -  lielākais nodokļu
maksātājs Gaujiena pagastā un uzņēmējdarbības nozarē “Citu koku un krūmu augļu au-
dzēšana”, SIA “Vireši” – lielākais nodokļu maksātājs Trapenes pagastā un uzņēmējdar-

bības nozarē “Jauktā lauksaimniecība” (augkopība un lopkopība), SIA ”Ape TK” – lie-
lākais nodokļu maksātājs uzņēmējdarbības nozarē “Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku”, ”Apes aptie-
ka” SIA – lielākais nodokļu maksātājs farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos, APES KOKS SIA – lielākais nodokļu maksātājs novadā uzņē-
mējdarbības nozarē “Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības”, Z/S “Niedrāji” –
lielākais nodokļu maksātājs Apes novadā nozarē “Piena lopkopība”, Z/S “Atvases” -  lie-
lākais nodokļu maksātājs Apes novadā nozarē “Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un
eļļas augu sēklu audzēšanā”, SIA ”Andruks” -  lielākais nodokļu maksātājs Apes novadā
nozarē “Citu liellopu audzēšana”, Sarma Vaska - lielākais nodokļu maksātājs Apes no-
vadā “Saimnieciskās darbības veicējs, Ģimenes ārstu prakse”.

Ļoti žēl, ka daudzi no uzaicinātajiem neatrada iespēju, lai atbrauktu uz šo Dieva vei-
dotu, cilvēku iekoptu un mīlētu dabas stūrīti Gaujas malā Virešu pagastā. Neatbrauca
tikties ar sava novada darbīgajiem cilvēkiem, neizjuta kopīgo jautro aktivitāšu gaisotni,
nenogaršoja gardo Guntas Gavares vārīto jēra zupu, Andra Gavara cepto cūku, bērnu
Līgas, Jāņa, Kārļa un Maijas gatavotajiem salātiem, omes Vaidas speciāli jums vārīto
ābolu ievārījumu…

Tie, kuri atbrauca, ilgi negribēja braukt projām! Esmu pārliecināta, ka mēs visi viens
no otra šajā dienā uzņēmām milzīgi daudz pozitīvas enerģijas, prieka, smaidu, labestības,
kuras mums ikdienā ļoti pietrūkst.

Mīļš paldies Gavaru ģimenei par tik siltu un mīļu uzņemšanu savā sētā!

MĒS JŪS ĻOTI ĻOTI GAIDĪJĀM!

Virešu Saieta namā skan skaistākās 
Raimonda Paula dziesmas
Santa Sāre-Gerža, Virešu saieta nama vadītāja

Konkursā – koncertā “Vēl nav par vēlu”, 17. oktobrī, Virešu Saieta namā satikās da-
žāda vecuma dziedātāji un arodu pārstāvji, no Apes, Trapenes, Gaujienas, Virešiem,
Grundzāles, Launkalnes, Smiltenes un Valmieras.

Koncertā izskanēja skaistākās Raimonda Paula dziesmas, kā, piemēram, “Atgrieša-
nās”, “Rudens ogle”, “Es aiziet nevaru”, “Zili brīnumi”, “Balta kaza”, “Trīs runči”,
“Mīļie puiši, labie puiši”, “Mēs neapstāsimies”, “Mājas”, “Tu un cits”, “Ances romance”
u.c. 

Galveno balvu konkursā ieguva Baiba Bērziņa (Vireši) ar dziesmu „Es aiziet nevaru”.
1. vieta Diānai Pelakai (Ape) „Nenāciet klāt man rudenī”, 2. vieta Lindai Fedotovai un
Zanei Teterei (Ape) „Tu un cits”, 3. vieta popgrupai „Notiņas” (Valmiera) „Vēlais pīlā-
dzis”. No bērnu priekšnesumiem žūrija īpaši izcēla Ances Pakalnes priekšnesumu „Mēs
neapstāsimies”.

Paldies vēlos teikt Sandrai Oto, kura palīdzēja sagatavoties Apes dziedātājiem, kā arī
vēlos uzslavēt Virešu vīriešus – Jāni Būdu, Ralfu Kazaku, Aldi Kalaci un Reini Kazaku,
par uzdrošināšanos, pirmo reizi dzīvē kāpt uz skatuves un dziedāt. Viņi koncertā izpildīja
dziesmu „Trīs runči”.

Ar lielu prieku skatītāji uzņēma arī Trapenes ansambli, kuri konkursa otrajā daļā uz-
stājās ar Inas Javas sagatavotu Raimonda Paula popūriju.

Muzikālo no-
formējumu un pa-
vadījumus kon-
kursantiem spēlē-
ja Ģirts Ripa un
Mārcis Kalniņš.
Koncertu vadīja –
Ilze Ērmane. Žūri-
jas komisijā bija
Signe Lielpētere
/Launkalne/, Da-
gnija Pakalne
/Gaujiena/ un
Irēna Auziņa /Vi-
reši/. Virešu Saieta
namā strādā Ilze
Solovjova, arī
viņai paldies par
visiem labajiem
darbiem, par ide-
jām, šajā reizē par piedalīšanos pasākuma noformējuma veidošanā. Paldies pasākumu
atbalstītājam SIA „Grotes AB”.

Paldies visiem, kuri piedalījās, atnāca, „neskatījās pulkstenī”, bet kopā ar mums ska-
nīgi, nesteidzīgi pavadīja vakaru.

Dzimtās Mājas… 
Santa Sāre – Gerža, Virešu Saieta nama vadītāja 

Tās vienmēr saistās ar sākumu. Tur daudz kas noticis pirmoreiz: pirmais mājas
slieksnis, pirmais logs uz pasauli, pirmā dāvana – vislielākā un dārgākā – TICĪBA.

Aicinām Jūs uz Valsts svētku koncertuzvedumu „Es esmu mājās”, pēc A. Briga-
deres pasakas „Sprīdītis” motīviem, 17. novembrī, plkst. 19:00, Virešu Saieta namā.

Uzvedumā piedalās: Sprīdītis – Ralfs Kazaks – simbolizē mūsdienu jaunieti, kurš
meklē pareizo ceļu dzīvē… Lienīte – Santa Sāre – Gerža – jauniete, savas Dzimtenes
patriote… Vecmāmiņa - Janīna Zāga – mūsu mīļā, baltā vecmāmiņa, kurai svarīgs bērnu
un mazbērnu liktenis… Milzis – Armands Būda – mūsu valsts vara, valdība, kurai tālas
mūsu zemes cilvēku problēmas…. Velns – Armands Būda – sliktais zēns, kurš uzskata,

ka dzīvē visu var sasniegt viegli, bez piepūles, ar spēku. Vajag tikai labi iekārtoties…
Tētiņš – Jānis Būda - simbolizē mūsu zemes pensionārus, kas klauvē pie ministru sirds-
apziņas….  Karalis – Jānis Būda – simbolizē sabiedrības turīgo daļu… Princese – Je-
ļena Paleja – bagātnieka meitiņa, kurai viss dzīvē nāk viegli… Sīkstulis – Aldis Kalacis
– Finanšu ministrijas pārstāvis – vai viņam rūp, lai tauta augtu skaitā, veselībā, izturībā?...
Vēja māte – Jogita Kazaka – skolotāja, kura brīdina, ka tikai ar pacietību, gudrību un
darbu var dzīvē kaut ko sasniegt… Meža māte – Aira Mūrniece – mūsu Latvijas daba…
Zemes balss – Ausma Agare – Mūsu zeme Latvija, kas noraugās uz mums no malas.
Viņai par mums arī ir savs viedoklis…

Koncertā piedalīsies Virešu Saieta nama amatiermākslas kolektīvi – Virešu se-
nioru ansamblis „Melodija, VPTDK „Virši”, Līnijdeju grupa „Sweet berry”, bērnu
radošā grupa un soliste Baiba Bērziņa. Koncerta režisore un idejas autore Santa
Sāre – Gerža

Apceļo „Atzeles zemi” 2015
Sanita Sproģe, Apes novada tūrisma darba organizatore

Apceļošanas akcija „Apceļo Atzeles zemi” tuvojas noslēgumam. Tā norisinājās šogad,
jau 5.gadu, no 1.maija līdz 31.oktobrim!

FOTOGRĀFIJĀS, kurās var redzēt visus dalībniekus un kādu zīmīgu vietu konkrētajā

objektā, kopā ar atrisināto krustvārdu mīklu sūtiet uz e-pastu: riepniece@gmail.com līdz
10.novembrim.

Atrisināta krustvārdu mīkla būs Tava ieejas biļete akcijas noslēguma BALLĒ Gau-
jienā 20.novembrī plkst.19:00. Tiekamies pasākumā gan apceļotāji, gan objektu sa-
imnieki! 

Vairāk info: www.atzele.wordpress.com vai pa tel.2947772 (Ineta), tel.28386923 (Sa-
nita).

Svētku pakas un pasākumi Alūksnes un
Apes novada sirmgalvjiem 2015./2016.gadā
Informē Alūksnes un Apes novada fonds

2015. gada septembrī nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar
AANF valdes locekļiem, AANF padomes locekļiem, Jaunannas un Pededzes tautas na-
miem, novadu pensionāru biedrībām, Alūksnes Kultūras centra darbiniekiem un Alūksnes
un Apes novada fonda brīvprātīgajiem uzsāka projekta “Svētku pakas un pasākumi Alūk-
snes un Apes novada sirmgalvjiem 2015./2016.” realizāciju. 

Projekts tiek realizēts ar mērķi - veicināt iedzīvotāju izpratni par mērķtiecīgu labda-
rību, sniedzot Alūksnes un Apes novadu sirmgalvjiem materiālu atbalstu un radot iespēju
satikties kultūras aktivitātēs, kā arī informēt kopienas iedzīvotājus par filantropijas no-
zīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kopumā projekta ietvaros tiks iesaistīti 286 vientuļie
un maznodrošinātie sirmgalvji Alūksnes un Apes novados, kam kopumā tiks dāvātas 800

svētku pakas, kas tiks sagatavotas no vietējiem izcelsmes produktiem ar īpašu svētku
noformējumu, kā arī būs iespēja apmeklēt divus kultūras un labdarības pasākumus, no
kuriem pirmais, skolotāju kora “Atzele” koncerts, kas tiek rīkots jau trešo sezonu, notiks
Alūksnes Kultūras centrā 2015. gada 23. decembrī, savukārt 2016. gadā sirmgalvji būs
laipni lūgti apmeklēt Limbažu Ausekļa teātra viesizrādi. 

Pirmā svētku paku izdale notiks no 2015. gada 5. līdz 17. novembrim, kad 200 svētku
pakas tiks dāvātas Alūksnes un Apes novadu sirmgalvjiem Alūksnes pilsētā un Alsviķu,
Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemera pagastos, Apes pilsētā
un Apes pagasta teritorijā, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos. Pirmo svētku paku
sagatavošanā ir iesaistījies SIA „Rēzeknes gaļas kombināts,“ biškopis Gunārs Priede,
SIA „Very Berry“ kā arī citi ar vietējās izcelsmes produkciju un Alūksnes novada vidus-
skola un citas novadu skolas, to skolēni un skolotāji, kuri gatavo apsveikumus sirmgal-
vjiem. 

Projektu finansē nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds.”
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Sports novadā

Jaunsargu orientēšanās sacensības Balvos
Juris Ozoliņš, sporta darba organizators novadā

Oktobrī Balvos notika Ainas un Jāņa Vējiņu piemiņai veltītās jaunsargu orientēšanās sacensības, kurās pieda-
lījās vairāk par 200 jaunsargu no Latvijas, kā arī komandas no Igaunijas un Lietuvas. Apes 202. jaunsargu vienību
pārstāvēja - Austris Kalniņš, Uvis Sproģis, Reinis Rubins, Artis, Valdemārs Timofejevi, Jolanta Cekule, Diāna
Vorohta, Dina Pētersone, Agija Pētersone, Kristaps Jakovļevs, Annija Dārta Kampe, Aurēlija Volte, Maruta Ād-
mine.

Vienības dalībnieki otrā novada komandas sastāvā šogad komandu vērtējumā uzvarēja. Individuāli augstākos
panākumus guva Reinis Rubins un Austris Kalniņš, kuri savās vecuma grupās izcīnīja sudraba medaļas. Open
grupā uzvarēja Gaujienas orientieristu treneris Raivis Kalniņš. Pārējie komandas dalībnieki ierindojās savās ve-
cumā grupās no 8. līdz 12. vietai apmēram 20 dalībnieku konkurencē katrā vecuma grupā.

Ar lieliskiem rezultātiem 
piedalās starptautiskās 
džudo sacensībās

17. un 18. oktobrī Ādažos notika starptautiskās džudo sacen-
sības “Zelta Rudens 2015”, kurās piedalījās arī D. Ozoliņa Apes
vidusskolas puiši, kuri džudo apgūst Alūksnes Bērnu un Jaunie-
šu sporta skolā.

Vecuma grupā D U10-29 kg 27 dalībnieku konkurencē aug-
sto 2.vietu ieguva Martins Līvs, savukārt Raitim Rinaldo Čava-
ram 3.vieta.

Alūksnes/Apes novada orientēšanās 
sacensību seriāla „HORIZONTS” 
noslēguma pasākums
Sanita Sproģe, Gaujienas Info centra vadītāja, brīvā laikā arī orientieriste

Sestdien, 24.oktobrī, jaukajā un mājīgajā atpūtas centrā „Jaunsētas” Alūksnē, notika
šīs sezonas „Horizonta 2015” orientēšanās seriāla noslēguma pasākums, kurā tika pa-
sniegtas balvas sezonas veiksmīgākajiem orientieristiem.

Arī šogad pasākumam bija divas daļas. Vispirms aktīvākajiem tika dota vēl viena ie-
spēja šajā rudenī ar karti un kompasu izskriet distanci jaunā kartē, turpat blakus atpūtas
centram - Tempļa kalna pussalā un Pilssalā. Lai nedaudz sportošana piedotu sacensībām
„garšu”, visi dalībnieki bija sadalīti 3 grupās, veicot atbilstošu distanci. Žiglākie skrējēji
vakara pasākumā saņēma pārsteiguma balvas!

Vakarā dalībnieki „Jaunsētās”, jau visi kopā, vēroja foto un video mirkļus no orientē-
šanās sacensībām. Tika sumināti katras grupas uzvarētāji. Nelielas balvas saņēma tie
orientieristi, kas bija piedalījušies visās šīs sezonas 15.kārtās. Īpašas balvas saņēma la-
bākie finiša sprinteri, kas startēja Gaujienā rīkotajā sezonas pēdējās kārtas sacensībās. 

Vakara gaitā, omulīgā gaisotnē, orientieristi dalījās savos iespaidos par piedzīvoto un
nākotnes iecerēm. Skanot mūzikai, baudot līdzpaņemtos našķus un gardo kūku, kas tieši
šim vakaram bija sarūpēta, tika aizvadīts jauks vakars.

Pasākumā piedalījās orientieristi no Gaujienas un Apes, kas ne tikai labus rezultātus
uzrādījuši „Horizonta” kārtās, bet ar labiem panākumiem startējuši dažādās sacensībās
Latvijā un Igaunijā, kā arī guvuši vērtīgu pieredzi, startējot citviet Eiropas mēroga sa-
censībās.

2015.gada sezonas kopvērtējuma rezultāti:
V35 grupā Raivis Kalniņš 1.vieta, Māris Vabulnieks 2.vieta
V45 grupā Viesturs Dandens 4.vieta

V16 grupā Reinis Rubins 3.vieta
V12 grupā Austris Kalniņš 1.vieta
V10 grupā Uvis Sproģis 1.vieta, Kristers Lārmanis 2.vieta
SH grupā Sanita Sproģe 1.vieta, Ilze Celenberga 3.vieta
S45grupā Līga Vabulniece 1.vieta, Ilze Dāve 3.vieta
S16 grupā Karīna Harkina 1.vieta
S12 grupā Jūlija Katrīna Celenberga 1.vieta
S10 grupā Marta Kalniņa 1.vieta, Megija Tralla 2.vieta

Senioru „Kustīgais burziņš” Apē noritēja
sportiski un jautri
Dzintra Ozoliņa, organizatoru pārstāve

28. oktobrī, Apes sporta kompleksā risinājās senioru „Kustīgais burziņš”, kurā pie-
dalījās seniori no Gaujienas pagasta, Alūksnes senioru biedrības „Sudrabs” un Apes.

Ierodoties visi dalībnieki saņēma simboliskas burziņa medaļas. Pēc komandu sasvei-
cināšanās ar devīzi „Braucam uz Api pēc veselības!”, vērojām Alūksnes un Apes jauno
džudistu uzstāšanos. Tad, atskanot bungu rīboņai, uznāca zaķi Pauks un Šmauks, kuri
iesildīja sportistus ar jautriem rīta rosmes vingrinājumiem.

Tad sākās „rallijs”, kura laikā 7 stacijās notika dažādas grūtības pakāpes sporta ak-
tivitātes: šautriņu mešana, galda novuss, lodes ripināšana, frīsbijs, florbola metieni, bas-
ketbola soda metieni, kā arī sacensība „atrodi skaitli”.

Noslēgumā notika veiksmīgāko dalībnieku apbalvošana. Katram tika arī organizatoru
dāvātās pateicības un komandām kopīgs dāvinājums.

Atpūtas brīžos izspēlējām dažādas kopējas spēles, minējām dziesmu nosaukumus pēc
kustību attēlojuma, kā arī lustīgi uzdejojām. Lai būtu spēks un enerģija kustēties, pasā-
kuma starplaikos dalībnieki varēja malkot kafiju, pienu un baudīt dažādus gardus lauku
labumus. Toties noslēgumā visi kopā mielojāmies ar smeķīgu miežu putraimu biezputru.

Seniori izrādīja interesi par sacensību norises vietas – sporta kompleksa darbību un
daudzveidīgajiem piedāvājumiem - izstaigāja to.

Organizatori atzīst, ka tas bija liels izaicinājums, pirmo reizi rīkot šāda veida novada
pasākumu, jo šī sportiskā aktivitāte bija iekļauta novada pasākumu plānā.

Tādēļ liela pateicība tiem, kas bija atsaucīgi un palīdzēja veiksmīgi noritēt šim pasākumam:
Apes novada domei, D.Ozoliņa Apes vidusskolai, SIA „Very Berry” un visiem citiem

atbalstītājiem.
„Dzīvesprieks un sports ir  ne tikai  veselības līdzeklis, bet arī pats iedarbīgākais lī-

dzeklis, kas atpestī no slimībām”,  tā  savā novēlējumā Apes sportiski aktīvākajai senioru
komandai vēlēja gaujienieši, un tam var tikai piekrist!

Sākas Apes novada čempionāts basketbolā
31.oktobrī sākās Apes novada čempionāts basketbolā. Sešas komandas Apes sporta

kompleksā izspēlēja 2 apļu spēles piecos sabraukumos. 
Spēļu rezultāti: ACK „Būve” Alūksne - „Alsviķi/Pētera gateris”- 65:40. Labākie

punktu guvēji - R.Burkovskis, R.Stahovskis – 9 punkti, J.Kivriņš - 8, R.Tišanovs - 7;
R.Jansons - 20, M.Kuzņecovs - 10 punkti.

„Trapene” - „Grundzāle” - 39:34. Labākie punktu guvēji M.Mežulis - 10, A.Žagars,
E. Gailītis - 8; S.Rullīts - 14, N.Guoģis – 11.

„Apiņi” Ape - „Virsaitis” Ape - 53-35. Labākie punktu guvēji K.Liberts - 22, R.Liel-
galvis - 10; A.Puzulis - 14, M.Celms – 7. 

„Grundzāle” – ACK „Būve” Alūksne - 42-49. S.Rullīts - 15, N.Guoģis - 13,  T.Ro-
ziņš -9, R.Stahovskis - 7 punkti.

„Alsviķi/Pētera gateris”- „Apiņi” Ape – 51-55, rezultatīvākie spēlētāji – R.Jansons
- 16, R.Avots - 15; A.Šelders - 17, V.Šelders – 11 punkti.

„Trapene” - „Virsaitis” Ape - 63:33, labākie punktu guvēji - M.Mežulis -19, J.Žagars
- 12, U.Slapjums - 10 ; A.Puzulis, R.Semjonovs - 8.  

Nākamās spēles 7.novembrī:
Pulksten 10.00 -„ Apiņi” Ape – „Grundzāle”
Pulksten 11.20 - „Trapene” - ACK „Būve”
Pulksten 12.40 - „Alsviķi” - „Virsaitis” Ape
Pulksten 14.00 - „Apiņi” Ape - ACK „Būve” (Alūksne)
Pulksten 15.20 - „Grundzāle’- „Virsaitis”
Pulksten 16.40 - „Trapene”- „Alsviķi”
Vēl paredzēts spēlēt 14., 21. novembrī, savukārt pēdējā spēļu diena paredzēta 28. no-

vembrī, kad notiks arī apbalvošana un trīspunktu metienu konkurss.



                                                      
 
 
 

Nr.8/2015 oktobris/ novembris 

15

    

Nr.8/2015 oktobris/ novembris 

ZAAO Zvanu centra darbībā veiktas 
izmaiņas vēl ērtākai saziņai

Izvērtējot tālruņa saziņā klientu biežāk uzdotos jautājumus un pieteiktos risināmos
jautājumus, ZAAO Zvanu centrā veiktas izmaiņas, lai klients vēl precīzāk spētu sazinā-
ties ar interesējošajā jautājumā kompetentāko speciālistu.

Zvanot uz tālruņa numuru 64281250 un sekojot instrukcijām, jāspiež telefona aparāta
taustiņi atkarībā no interesējošā jautājuma:

l pieteikt vai atteikt sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu - taustiņš NR 1,
l informācija par norēķinu stāvokli un veicamajiem maksājumiem, tai skaitā

elektroniskajā norēķinu sistēmā - taustiņš NR 2,

l būvgružu, lielgabarīta, zaļo vai citu nestandarta atkritumu izvešanas pieteik-
šana - taustiņš NR 3,

l konsultācijas par līguma slēgšanu vai atkritumu izvešanas grafika maiņu -
taustiņš NR 4,

l šķiroto atkritumu izvešanas un nolietotas elektrotehnikas savākšanas pieteik-
šana – taustiņš NR 5,

l citi jautājumi – taustiņš NR 6.

Ja visas līnijas konkrētā zvana brīdī būs aizņemtas, bet zvanītājs vēlēsies, lai viņam
atzvana, skanēs paziņojums, ka jānospiež taustiņš NR 1.

Pēc darba laika beigām un brīvdienās klientiem, tāpat kā līdz šim, savus jautājumus ie-
spējams ierunāt automātiskajā atbildētājā, atbildes saņemot tuvākajās biroja darba stundās.

ZAAO aktualitātes

Informācijas

Nodrošina individuālas konsultācijas 
atkritumu apsaimniekošanā
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni par efektīvu un dabai draudzīgu atkritumu apsaim-
niekošanu mājsaimniecībās, kā arī, lai nebūtu jālemj par otrreizējai pārstrādei derīgo ma-
teriālu nodošanas konteineru noņemšanu dēļ to piesārņošanas ar neatbilstošu saturu, SIA
“ZAAO” (ZAAO) speciālisti turpina sniegt bezmaksas konsultācijas. 

Apmācību laikā namu apsaimniekotājiem un to iedzīvotājiem tiek stāstīts par to kā
pareizi apsaimniekot atkritumus un kā no kopējā mājsaimniecībās radītā atkritumu ap-
joma pareizi nodalīt otrreizējai pārstrādei derīgus materiālus. 

Efektīva atkritumu apsaimniekošana ir būtiska, jo tā ļauj mājas iedzīvotājiem ietaupīt,
maksājot mazāk par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī palīdz izprast
dabas resursu saudzēšanas nozīmi. ZAAO plastmasas, PET, papīra, metāla un stikla vāk-
šanas konteinerus tukšo bez maksas.

DzĪKS “Nams Limbaži” valdes priekšsēdētājs Aivars Altenburgs atzīst, ka no ZAAO
sniegtajām konsultācijām mājas iedzīvotāji ieguvuši skaidrību par to kā ikdienā organizēt
sevis radīto atkritumu apsaimniekošanu. “Pateicos par iespēju uzklausīt ZAAO speciā-
listu ieteikumus un iesaku izmantot iespēju arī citiem namu pārvaldniekiem un to iemīt-
niekiem. Labprāt iesaistījāmies apmācībās, jo, lai gan pamatos jau zinājām par to, kas ir
jādara ar radītajiem atkritumiem, ka ir izdevīgi izmantot sniegtās šķirošanas iespējas,
vēlējāmies, lai pie mūsu mājas un konteineru laukumā ir teicama kārtība, kādu to paredz
arī pašvaldības saistošie noteikumi. Cerams, ka arī citu māju iedzīvotāji būs atsaucīgi
un neaizbildināsies ar laika trūkumu.”

ZAAO aicina interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, vienojoties par ap-
mācību laiku. Klientu apkalpošanas daļas kontakttālrunis 64281250 (sazvanot zvanu
centru jāspiež taustiņš Nr. 4).

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības
izglītošanas aktivitātes Ziemeļvidzemē, kā arī dažās Pierīgas un Malienas reģiona pa-
švaldībās.

Par 2016.gada valsts budžeta projektu
Šā gada 30. septembrī Finanšu ministrija ir iesniegusi 2016. gada valsts budžeta projektu izskatīšanai

Saeimas deputātiem. Atbildīgā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir konceptuāli atbalstījusi
budžeta projektu un visus pavadošos likumprojektus, lai jau 3. novembrī likumprojektu izskatītu pirmajā
lasījumā un 30. novembrī otrajā – galīgajā lasījumā. 

Nākamā gada budžets ir valsts iekšējās un ārējās drošības budžets, kas veidots atbildīgi un pār-
domāti.

Finanšu ministrija ir sagatavojusi infografikas ar svarīgākajiem lēmumiem, kas ir iekļauti
2016.gada valsts budžeta projektā, aicinām iepazīties, kā arī detalizēti ar valsts budžeta likumprojektu
ir iespēja iepazīties: http://www.slideshare.net/finmin

Mēs, jaunieši, kā jaunie sabiedrības līderi!
Valdemārs Timofejevs

Pateicoties jauniešu speciālista Mārtiņa Januša atbalstam un iniciatīvai, piesakot dalībai projektā
– no 19.oktobra līdz 25.oktobrim man, Valdemāram Timofejevam, no D.Ozoliņa Apes vidusskolas,
bija iespēja pārstāvēt Apes novadu un doties uz Igauniju, lai piedalītos Eiroreģions „Pleskava-Livo-
nija“ organizētajā apmaiņas projektā “Jaunie līderi sabiedrībā”. Kopskaitā bijām 30 jaunieši, pa 10
jauniešiem no Latvijas novadiem, kā arī no Igaunijas un Krievijas. 

Šīs nedēļas laikā caur dažādām aktivitātēm - grupu darbiem, radošām sarunām, komandu spēlēm
- tika runāts par un ap līderismu, to, kā atrast labus līderus, kā notiek pašvaldību sadarbība ar jauna-
jiem līderiem, un kādu atbalstu tās var sniegt saviem jauniešiem - līderiem. Mācījāmies, kā veiksmīgi
iesaistīt cilvēkus un organizēt pasākumus, veidojām dažādas prezentācijas, tai skaitā video. Pie mums
ciemojās arī uzņēmēji, kas motivēja mūs, stāstot savus veiksmes stāstus. Viena diena bija veltīta
mūsu mītnes vietas izpētei - iepazinām apkārtni ap Vertsjarva ezeru (Võrtsjärv), kur varēja vērot
skaistu dabu, un apmeklējām vietējo jauniešu centru, tautas namu un skolu. 

Neiztrūkstoši bija valstu kultūras vakari, kuros katras valsts jaunieši prezentēja savu valsti. Ne-
skatoties, ka dzīvojam kaimiņos, uzzinājām daudz jauna gan par valstīm, gan to kultūru – caur spēlēm,
dziesmām un dejām. 

Manuprāt, mums lieliski izdevās prezentēt Latviju - pašam likās ļoti labi un vislabākais vakars no
visiem! 

Kopumā par dalību šajā apmaiņas projektā esmu priecīgs. Projektā ieguvu sev vērtīgu pieredzi un
jaunus draugus ne tikai no Krievijas un Igaunijas, bet arī Latvijas. Galvenā komunikācijas valoda
projektā bija angļu valoda, līdz ar to varēju atsvaidzināt un uzlabot arī savas angļu valodas zināšanas. 

Dalība projektā, citu valstu jauniešu iepazīšana, sadarbošanās, komunikācija, dažādu jautājumu
risināšana, darbs grupās - jauniešiem šī pieredze ir ļoti noderīga, tāpēc mans ieteikums citiem – ja
Jums ir iespēja piedalīties, noteikti piedalieties!

Ar 1. novembri sākas autoceļu 
ziemas uzturēšanas sezona 
Informācija no www.lvceli.lv

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, šajā laikā ceļu
uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti. Dienesti īpaši uzmanīgi seko laika apstākļu ietekmei
uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un pret apledojuma apstrādi.

Ziemā ceļu uzturēšanas prasības dažādu kategoriju ceļiem ir atšķirīgas. Valsts autoceļi ir sadalīti
piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) – atkarībā no ceļu klasifi-
kācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un
sociālekonomiskās nozīmes. Ir noteikti arī īpaši sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas ap-
kalpojami ar atkāpēm no uzturēšanas klasēm.
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Nr.8/2015 oktobris/ novembris 

p
KKK OOO NNN CCC EEE RRR TTT III    

 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 
13.11. 19:00 Gaujienas sieviešu vok l  ansamb a 15 gadu 

jubilejas koncerts „Un tad atn k dziesma....”
Gaujienas tautas 
nams 

14.11. 17:00 Pirmsskolas izgl t bas iest des „Tauren tis” 
bijušo un esošo darbinieku „Dzimšanas 
dienas ball te”   

Gaujienas tautas 
nams 

29.11. 15.00 
Grupas “Baltie l i” jubilejas koncerts “Bez 
lieka trokš a” 
Bi etes iepriekšp rdošan  Apes tautas nam  no 1. 
novembra EUR 5.00, Koncerta dien  EUR 7.00 

Apes tautas nams 

III ZZZ SSS TTT DDD EEE SSS    
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

10.10.-
21.11. 

Gaujienas m kslas skolas audz k u darbu izst de, 
apskat ma darbdien s no plkst. 11.00 l dz 16.00, pirms 
un p c pas kumiem 

Gaujienas  
tautas nams 

L dz 
15.11. 

Gaujienas m zikas un m kslas skolas pedagogu darbu 
izst de - Br vbr dis 

Trapenes kult ras 
nams 

17.11. –
30.12. Rakstaino d rai u izst de “Sasildi savu Latviju”  Apes tautas nams 

TTT EEE TTT RRR AAA    III ZZZ RRR DDD EEE SSS 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

08.11. 13:00 
Grundz les amatierte tris „Cik jaudas” ar 
K. Higina, Ž. Karj ra tra ikom diju 
„Harolds un Moda” 

Gaujienas  
tautas nams 

AAA TTT PPP TTT AAA SSS    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III    
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

13.11. 21:00 Balle, sp l  un dzied Inga Ruka 
                       Ieeja EUR 2.00 

Gaujienas tautas 
nams 

17.11. 22.00 Sv tku balle kop  ar grupu “Kontrasts” 
Ieeja br va Apes tautas nams 

17.11. 22.00 Sv tku balle kop  ar Zigm ru Kr mi u un 
draugiem, Ieeja br va 

Trapenes kult ras 
nams 

17.11. 22.00 Sv tku balle kop  ar grupu “Kru zs”, Ieeja 
br va 

Virešu saieta 
nams 

20.11. 21:00 Balle, sp l  un dzied atrakt vais muzikants 
Andris Pried tis no Siguldas, Ieeja br va 

Gaujienas tautas 
nams 

28.11. 14:00 Atp tas p cpusdiena kop  ar dzejnieci, 
komponisti un m zi i Anitu Ozolu no 
Limbažiem, Ieeja br va 

Gaujienas tautas 
nams 

21.11. 22.00 

Grupas “Tranz ts” 20 gadu jubilejas 
koncertt re “Tauri a efekts”. Grupas 
koncerts tr s da s, starplaikos lab k  disco 
m zika 
Ieeja no plkst. 22.00 l dz 22.40 EUR 5.00, no plkst. 
22.40 EUR 7.00 

Apes tautas nams 

Iesp jamas izmai as: www.apesnovads.lv  

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 9.decembrim, 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 novembrīApes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starp pirm-
pirkuma tiesīgām personām nekustamo īpašumu –

Ganību iela 10, kadastra Nr. 3605 006 1218, adrese – Ganību iela 10, Ape,
Apes nov., LV-4337, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra ap-
zīmējumu 3605 006 1218, kopplatība 0,1346 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena
ir EUR 1100,00, nodrošinājums ir EUR 110,00. Izsole notiks 2015.gada 15.decembrī
plkst. 10.30 Apes novada domē, sēžu zālē, Stacijas iela 2, Apē. Pirmpirkuma tiesības
zemes starpgabala pierobežniekiem. Visa pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu
laikā no rēķina saņemšanas 

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

Aicinājums atsaukties Rakstaino dūraiņu
izstādei “Sasildi savu Latviju”

Aicinām ikvienu līdz 13. novembrim atnest izstādei savu rakstaino cimdu pāri,
lai ar savām domām, mīlestību un latvju rakstiem kopā sasildītu Mūsu Latviju!

Katram no mums noteikti ir viens cimdu pāris, kas par piemiņu palicis no vec-
māmiņas, mammas, krustmātes. Cimdu pāris, kurš piederējis tēvam vai vectēvam.

Priecāsimies, ja atsauksieties! Izstāde būs apskatāma Apes tautas namā no 17. no-
vembra līdz 30. decembrim. Sīkāka informācija pa tālr. 27823322 Ilva Sāre 

Cienījamie iedzīvotāji!
Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982
„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības,
AS “Latvijas Gāze” sniedz informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada
avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem. Vairāk informācijas:
http://www.apesnovads.lv/2015/10/latvijas-gazes-informacija-iedzivotajiem/

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa ceturtais maksājums veicams 
līdz 15.novembrim

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne
vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā. 

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā arī
portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norā-
dīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa
maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma
adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Pašvaldību pārstāvji no-
dokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir
portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā informācija.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.

10 gadu jubileju aizsāk ar ziedojumu 
piesaisti “Alūksnes pils Lauvām”

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” aicina ikvienu
labdari š.g. 12. decembrī pulksten 17.00 uz Alūksnes Kultūras
centru, lai kopīgi atzīmētu Fonda 10 gadu jubilejas pasākumu.

Īstajā dzimšanas dienā š.g. 24. aprīlī Alūksnes un Apes nova-
da fonda 10 gadu jubilejas ieskaņas pasākums norisinājās Alūk-
snes Jaunajā pilī, kura laikā tika atklāta ziedojumu akcija “Alūk-
snes pils Lauvām”. Ziedojuma mērķis - atjaunot Lauvu skulptūras pie Alūksnes
Jaunās pils. Pasākuma laikā skanēs sirsnīgs koncerts, būs loterija un izsole.

Ziedojumu kartes var iegādāties Alūksnes un Apes novada fonda birojā Dārza ielā
8a, Alūksnē, Alūksnes Kultūras centrā un Apes novada domē. 

Tālrunis informācijai: 28642250 Dzintra Zvejniece, 29406867 Indra Levane 

Laipni gaidīti un uz tikšanos!
Lai vēl ilgi mirdz tev ceļa zvaigzne, 
Darbi veicas, gaišas dienas  rit,
Lai tev vienmēr pietiek spara darīt to, 

kas jāpadara!
Lai tev ir ko citiem dot un vienmēr 

ir ko samīļot,
Lai pietiek laika atpūsties un sapņot,
Un mīlēt, baudīt, runāt, uzklausīt!
Jo katra diena ir, lai dzīvotu…

Vissirsnīgākie laimes vēlējumi mūsu novem-
bra mēneša skaisto gadu jubilāriem  Skaid-
rītei Iesaliņai, Dacei Petrovskai, Viktoram
Pitkēvičam-Petkēvičam un Irenijam Ružam.

Virešu pagasta pensionāru padome

Apes novada Gada cilvēks 2015
Vēl līdz 5. novembrim (ieskaitot) aicinām iesniegt pieteikumus “Apes novada Gada

cilvēks 2015”, iesniedzot ierosinājumus Apes novada domē vai elektroniski nosūtot uz epasta
adresi: ilze.ermane@ape.lv, ar norādi „Pieteikums Apes novada Gada cilvēks 2015”.  

5.decembrī, plkst.18:00, Virešu saieta namā, jau piekto gadu pēc kārtas, ar pa-
teicību un prieku par visiem labajiem darbiem, atbildību un uzņēmību, godināsim
darbīgos Apes novada ļaudis pasākumā „Apes novada Gada cilvēks“.  Laipni aici-
nāti piedalīties!
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