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VUGD Apes posteņa ēkas pamatos
iemūrē vēstījuma kapsulu 
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien, 29.aprīlī Apē, Dzirnavu ielā 2a, tika uzsākta Latvijas Re-
publikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta Vidzemes reģiona Alūksnes novada Apes posteņa ēkas celtnie-
cība, pamatos iemūrējot simbolisko „vēstījuma kapsulu”.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis,
Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ē.Ivanovs, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta priekšnieks O.Āboliņš, dienesta vadība un reģionu
pārstāvji, ugunsdzēsēji, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju,
celtnieki - AS RERE GRUPA un SIA RERE BŪVE pārstāvji. 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, parakstot vēstījumu, klāte-
sošajiem vēlēja: “.. lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
jaunā ēka Apē godam kalpo ikvienam glābējam un cilvēkam. Lai kap-
sulā ievietotā Iekšlietu ministrijas medaļa palīdz sargāt cilvēku dzīvī-
bas un iemieso tās vērības, kas nepieciešamas ikvienam glābējam –
drosme, nesavtība un līdzcietība. Esmu pārliecināts, ka glābēju profe-
sionālā pieredze, labie darba apstākļi un  moderns tehniskais aprīko-
jums nākotnē novērsīs vēl vairāk nelaimes un glābs cilvēku dzīvības.”.

Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, parakstot vēs-
tījumu, uzsvēra, ka “..Apes depo celtniecība ir pirmais izaicinājums, kad
objekta celtniecība ir mūsu pārziņā. Esam priecīgi, ka Apes ugunsdzēsēju
posteņa telpās ir paredzēta vieta arī Valsts policijas darbiniekiem.”.

Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju viesus iepazīsti-
nāja ar Apes depo vēstures faktiem, vēršot uzmanību, ka tieši šajā vietā
vēsturiski tā ir trešā depo ēka un, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Apes postenis ir viens no pakalpojumu “groza” stūrakmeņiem
Apes novada un apkārtējo novadu iedzīvotāju un vides drošības no-
drošināšanā. Simboliskajā vēstījuma kapsulā Apes novada domes
priekšsēdētāja ielika piespraudīti ar Apes pilsētas ģerboni un Apes no-
vada domes informatīvo izdevumu “Apes novada ziņas”.

AS RERE GRUPA Valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš, pa-
rakstot vēstījumu, teica: “..Bez mums, būvniekiem, šīs skices un tehniskie
plāni paliktu tikai „uz papīra“. Nākamajām paaudzēm novēlam, ne tikai
sapņot, plānot, bet arī īstenot savas ieceres, būvējot nozīmīgas ēkas!”.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis
Ojārs Āboliņš, uzrunājot klātesošos, uzsvēra: “Esmu pārliecināts, ka
mūsu devīze “Viens par visiem un visi par vienu” ir dzīva arī brīdī,
kad šis vēstījums tiek lasīts, jo ugunsdzēsējs glābējs nav darbs, tas ir
aicinājums un pārliecība, ko gadu desmiti un simti nespēj mainīt!”.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iepriekš jau informēja, ka
2016.gada 22.februārī Apes novadā Apē tika nojaukta Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa ēka, kura jau sen
neatbilda tehniskajām prasībām. Tas bija sākums pagājušā gada
22.decembrī noslēgtajam būvdarbu līgumam par jaunas ēkas
celtniecību. 2015.gadā Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā
konkursā par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona brigādes Alūksnes daļas Apes posteņa ugunsdzēsības depo (D
kategorija) celtniecību uzvarēja Pilnsabiedrība „RERE BŪVE1”. 

01.04. Vides komisijas sēde Gau-
jienā
04.04. Apes novada domes
priekšsēdētāja A.HARJU pieda-
lās LPS valdes sēdē, Rīgā
07.04. Izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu komitejas sēde Apē
08.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU piedalās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas organizētā Reģio-
nālās attīstības koordinācijas pado-
mes sēdē, Rīgā
12.04. Apes novada domes priekš-
sēdētājas vietnieks J.LIBERTS
piedalās LPS Veselības un sociālo
jautājumu komitejas sēdē Rīgā
13.04. Apes novada domes
priekšsēdētāja A.HARJU piedalās
Sabiedrības integrācijas fonda pa-
domes sēdē Rīgā
19.04. Vides komisijas sēde Gau-
jienā
19.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU tiekas ar Seto-
maa pašvaldību pārstāvjiem Apē
21.04. Zemes komisijas sēde Apē
21.04. Finanšu un tautsaimniecī-
bas komitejas sēde Apē
22.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU, Apes novada
domes priekšsēdētājas vietnieks J.
LIBERTS piedalās Eiroreģiona
“Pleskava – Livonija” organizētā
Eiroreģiona biedru pašvaldību va-
dītāju sanāksmē Tartu, Igaunijā
23.04. Lielā Talka Apes novadā
25.04. Apes novada domes izglītī-
bas darba speciāliste G.ĻUĻE pie-
dalās Izglītības un zinātnes minis-
trijas organizētā sanāksmē par plā-
noto pedagogu atalgojuma sistē-
mas pilnveidi, Rīgā
26.04. Teritorijas attīstības nodaļas
vadītājs J. RONIMOISS, piedalās
Latvijas Pašvaldību savienības Fi-
nanšu un ekonomikas komitejas
sēdē, Rīgā
27.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU, Apes novada
domes priekšsēdētājas vietnieks J.
LIBERTS, piedalās Latvijas Pa-
švaldību savienības organizētā
LPS Izglītības un kultūras komite-
jas sēdē, Rīgā
27.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU piedalās Latvi-
jas Pašvaldību savienības un Fi-
nanšu ministrijas sarunās, un Sa-
tiksmes ministrijas Autoceļu darba
grupas sēdē Rīgā
28.04. Apes novada domes priekš-
sēdētāja A.HARJU, Apes novada
domes priekšsēdētājas vietnieks
J.LIBERTS tiekas ar Centrālās vē-
lēšanu komisijas priekšsēdētāju
A. CIMDARU, Apē
28.04. Apes novada domes kārtējā
sēde Apē
29.04. Apes novada domes priekš-
sēdētājas vietnieks J.LIBERTS, Iz-
glītības darba speciāliste G.
ĻUĻE, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā tikšanās par Pedagogu at-
algojuma modeļa aprēķiniem no
01.09.2016., Rīgā
29.04. Apes iedzīvotāju 2.forums
“Mēs Apes pilsētai – Latvijai”

ĪSZIŅAS

Pārskats par Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas (SNPP) darba
rezultātiem Apes novadā
2016.gada martā un aprīlī
Normunds Liepa, Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Martā SNPP darbinieki Apes novadā veica 2 pa-
trulēšanas reidus, kuros sabiedriskās kārtības pār-
kāpumi netika konstatēti.

Aprīlī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā pa-
trulēja 5 reidos, kuru laikā, sadarbībā ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldes amatpersonām par nelikumīgu
zveju Gaujienas pagastā, tika aizturētas 3 personas:

6.aprīlī plkst.08:10 pie Zvārtavas kanāla ietekas Gaujā aizturēts
1950.gadā dzimis Gaujienas pagastā dzīvojošs vīrietis. Izņemts un
iznīcināts 10 metrus garš tīkls un mugursoma, zivju maluzvejnieka
lomā šoreiz nebija. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols,
lieta nosūtīta lēmuma pieņemšanai Valsts vides dienesta Madonas

reģionālai vides pārvadei;
21.aprīlī plkst.15:41 reida laikā Gaujienas pagastā Gaujas upes at-

tekā Dabas aizsardzības pārvades darbinieki pārsteidza divus vīriešus,
kuri, izmantojot vairākus zvejas tīklus, nodarbojās ar nelikumīgu
zveju. Abi pārkāpēji, 1947.gadā un 1957.gadā dzimušie Gaujienas ie-
dzīvotāji aizturēti un nodoti pašvaldības policijas darbiniekiem perso-
nības noskaidrošanai. Uzsākta administratīvā lietvedība, notikuma
vietā izņemti un iznīcināti 4 tīkli, izņemta arī gumijas laiva ar airiem.

Pārējo reidu laikā 2 personām tika izteikti mutvārdu aizrādīju-
mi, tādejādi atbrīvojot tos no administratīvās atbildības: 

Gaujienas pagastā (Zvārtavas ezerā) persona makšķerēja bez iegā-
dātas makšķerēšanas kartes; 

Virešu pagasta viensētā nepiesiets suns skrēja pa koplietošanas ceļu
apdraudot cilvēkus. 

Smiltenes novada Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 panta ceturto daļu –
„Par zvejas noteikumu pārkāpšanu”, fiziskām personām paredzēta
administratīvā atbildība: „(...) naudas sods no 280 līdz 700 euro, kon-
fiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus,
tajā skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzek-
ļus ar aprīkojumu.”

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas un Dabas aizsardzības
pārvaldes amatpersonas veiksmīgi
aiztur maluzvejnieku Apes novadā
Normunds Liepa, Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Š.g. 5.aprīlī Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) saņēma
informāciju, ka Apes novada Gaujienas pagastā esošajā Zvārtavas upītē,
kas savieno Zvārtavas ezeru un Gauju, iespējams, notiek nelikumīga

zveja ar tīklu. SNPP darbinieki kopā ar DAP amatpersonām izplānoja un
veiksmīgi veica operatīvos pasākumus, lai vainīgā persona tiktu aizturēta. 

6.aprīlī pulksten 8:10 pārkāpuma vietā - netālu no Zvārtavas
upītes ietekas Gaujā, aizdomās par nelikumīgu zveju Pašvaldības
policijas darbinieki aizturēja Gaujienas pagastā dzīvojošo
(dzim.1950.gadā) vīrieti. Aizturētais vīrietis uz nelikumīgo zveju bija
ieradies, atbraucot ar mopēdu un līdzi paņemot suni. Pārkāpējs tika
aizturēts uzreiz pēc tīkla izņemšanas no upes un tā ievietošanas līdzi
paņemtajā mugursomā. Nelikumīgo zvejas tīklu 10 metru garumā vī-
rietis bija ievietojis visā Zvārtavas upes iztekas platumā, tādejādi fak-
tiski liedzot zivīm nokļūt līdz Zvārtavas ezera ūdeņiem. 

(Turpinājums 2. lpp.)
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(Turpinājums no 1. lpp.)

Pārkāpējam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 panta ceturtās daļas – „Par zvejas noteikumu pārkāpša-
nu”. Par izdarīto pārkāpumu fiziskām personām paredzēta administratīvā atbildība: „(...)
naudas sods no 280 līdz 700 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkā-
puma priekšmetus, tajā skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos lī-
dzekļus ar aprīkojumu.”

Administratīvā lieta nosūtīta lēmuma pieņemšanai Valsts vides dienesta Madonas re-
ģionālajai vides pārvaldei.

SNPP atgādina, ka pirms došanās makšķerēt vai zvejot uz kādu no ūdenstilpnēm per-
sonai jānoskaidro konkrētās ūdenstilpnes īpašnieks (valdītājs).

Pašvaldības policija pateicas personai, kura nebija vienaldzīga par nelikumīgās
zvejas faktu un sniedza ziņas par iepriekš minēto pārkāpumu!

SNPP arī turpmāk pārbaudīs Smiltenes un Apes novadu ūdenstilpes, rīkojot rei-
dus un organizējot pārbaudes zivju resursu aizsardzības jomā.

Vienlaikus SNPP aicina makšķerniekus un arī iedzīvotājus piedalīties kopīgā zivju
resursu un citu dabas vērtību aizsardzībā, nebūt vienaldzīgiem par notiekošo mūsu no-
vados un ziņojot par iespējamām nelikumībām zvanot uz SNPP tālruni: 28659933 vai
110, jo tikai sadarbojoties un esot aktīviem, mēs varēsim paveikt daudz!

Administratīvās lietvedības inspektora 
darbības pārskats
Zigurds Safranovičs, Administratīvās lietvedības inspektors

Sākot darbu no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim saņemti 46 telefoniski
zvani par dažādiem pārkāpumiem. Tie, kas ir administratīvās lietvedības inspektora kom-
petencē, tika izskatīti novada domē, pārējos gadījumos, izskaidrots vērsties citās iestādēs,
t.i., Valsts policijā, robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, PVD. Sa-
ņemti un izskatīti 21 iesniegums par dažādiem administratīviem pārkāpumiem. Sastādīti

4 administratīvā pārkāpuma protokoli par LAPK 1671.p. - akustiskā trokšņa normatīvu
un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana; 3 protokoli 106.p. - dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana. Uzsākti 3 administratīvie
procesi, 2 no tiem pēc LAPK 51.2 p. - Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pa-
sākumu neveikšana (latvāņi). 1 administratīvais process uzsākts pēc LAPK 106.p. - dzīv-
nieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana. Visi 3
administratīvie procesi izbeigti, sakarā ar pārkāpumu novēršanu. Izsniegti 37 brīdinājumi
par Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošiem noteikumiem Nr.11/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā“. Nolasītas 3 lekcijas Apes
novada skolās.

Apes novada pašvaldībā viesojas kolēģi 
no Igaunijas
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

19. aprīlī Apes novada pašvaldībā viesojās Igaunijas Republikas Setomaa pašvaldības
pārstāvji. Mūsu kaimiņu pagasti Igaunijas pierobežā ir izvēles priekšā, vai pagastus ap-
vienot vienā lielā apgabalā vai tomēr saglabāt savu identitāti katrs savam vēsturiskajam
pagastam. Jāpiemin, ka šā gada oktobrī Igaunijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

Igaunijas kolēģi gan deputāti, gan pagastu vadītāji tikās ar Apes novada domes priekš-
sēdētāju Astrīdu Harju, lai iepazītos ar 2009.gadā realizēto administratīvi teritoriālo re-
formu un  Apes novada veidošanās pieredzi.

Sarunas laikā priekšsēdētāja Astrīda Harju stāstīja par Apes novada pašvaldības budžeta
veidošanas principiem, projektu realizēšanas iespējām, uzņēmējdarbības specifiku, izglī-
tības tīklu novadā, kā arī par ieguvumiem - esot mazam novadam. Astrīda Harju vērsa
uzmanību, ka mazs novads ir spējīgs attīstīties, patstāvīgi saimniekot, attīstīt nepieciešamo
infrastruktūru, veidot sava novada iedzīvotāju interesēm atbilstošus dzīves apstākļus, ne-
pazaudējot savu unikalitāti un pašvaldības pakalpojumu pieejamību novada teritorijā.

Tīrs ūdens Apes pilsētā ir norma
Jurijs Ronimoiss, Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs 

Ir pagājuši trīs gadi, kopš ekspluatācijā tika pieņemti
Apes pilsētas ūdens saimniecības uzlabojumi, kuru iz-
būve tika pabeigta 2013.gadā investīciju projekta
„APES NOVADA APES PILSĒTAS ŪDENSSAIM-
NIECĪBAS SEKTORA SAKĀRTOŠANA” ietvaros.
Būvdarbus veica SIA „MB Akva” saskaņā ar SIA
„BELSS” izstrādāto būvprojektu.

Veiktās analīzes apliecina, ka projekta rezultāti ir veiksmīgi. Iedzīvotājiem piegādātais
dzeramais ūdens atbilst normatīvām prasībām. Ūdens kvalitātes uzlabojumus iespējams
novērtēt arī vizuāli – ūdens ir bez krāsas un smaržas (smakas), vārot ūdeni, neveidojas

katlakmens, var droši mazgāt balto veļu bez bailēm, ka tā paliks dzeltena. Arī vidē nova-
dītie notekūdeņi atbilst normatīvām prasībām. Ir arī atrisināts jautājums par septisko tua-
lešu satura utilizāciju – to iespējams nodot pārstrādei notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Apes iedzīvotāji ir novērtējuši tīro dzeramo ūdeni un arvien vairāk iedzīvotāji izsaka
vēlmi pieslēgties pilsētas ūdensapgādes sistēmai. 

Kā jau iepriekš tika informēts, šajā kārtā tika realizētas 3 aktivitātes - no jauna izbū-
vētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, no jauna izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas un veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana, pieslēdzot pilsētas kanalizācijas tīk-
lam D. Ozoliņa Apes vidusskolas, sporta zāles un pirmsskolas izglītības iestādes „Vāve-
rīte” ēkas.

Kopējās projekta izmaksas bija Ls 426 175,45 (606393,03 euro), no tām Eiropas Re-
ģionālas attīstības fonda finansējums Ls 298 691,70 ( 425000,00 euro). Šajā projektā
tika atgūts pievienotās vērtības nodoklis. Pašvaldības līdzfinansējums bija Ls 53 365,71
(75932.56 euro). 

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē
Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura
mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstī-
tu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

“Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar projekta partneriem - 24 Vidzemes
reģiona pašvaldībām (to skaitā arī Apes novada pašvaldība), Skangaļu muižas Bērnu at-
balsta un sociālās aprūpes centru - internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, no-
dibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Lat-
gale” un VSAC “Vidzeme”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas: 
ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus; 
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, Valkas un Lubānas pašvaldībām

ir apguvuši ASV zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi “Atbalsta in-
tensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta
vajadzības. Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes un spējas noteiktu
darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu
dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdz-
dalību, dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos individuālos atbalsta plānus cil-
vēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi cilvēkiem ar in-
validitāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts iepirkums, kurā
aicināti piedalīties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par pamatu Vidzemes re-
ģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepieciešamie uzla-
bojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam fi-
nansēs nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti
un apmācīs sociālo pakalpojumu sniedzējus.

“Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju nodrošināt kvalitatīvus sociālos pa-
kalpojumus, kādi nepieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas darba vietas
un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palikšanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem
izaugt ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā vēlas, iekļauties sabiedrībā
un pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām cil-
vēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem aicināts jau tagad interesēties tu-
vākajā pašvaldībā par iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,” saka pro-
jekta Vidzeme iekļauj vadītāja Ineta Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi ap-
rūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. 

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar invaliditāti nodrošina
iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko
izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un
bērniem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31. decembrim un tā
kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Sociālais
fonds (3 681 463,90 EUR).

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cil-
vēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmu-
miem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuāla-
jām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi,
kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un
dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.
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Apē paplašinās ūdensapgādes sistēmas tīklus
Jurijs Ronimoiss, Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs 

Apstiprinot pašvaldības 2016.gada budžetu, tika ieplānoti līdzekļi ūdensapgādes sistēmas
paplašināšanas kārtai. Izvērtējot pašvaldības finanšu iespējas un nosacījumu, ka par ieguldī-
tiem līdzekļiem tīra ūdens pieejamību var nodrošināt pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem, tika
nolemts, ka šajā kārtā ūdens vadu izbūvēs Pasta, Krasta, Dārza, Darba un Rūpniecības ielās. 

Tādejādi pilsētas ūdensvada attīrītais ūdens tiks piegādāts vidusskolai un bērnu dār-
zam, kā arī iedzīvotājiem iepriekšminētas ielās un to tuvumā. 

Ir uzsākti būvprojektēšanas darbi. Būvniecību paredzēts uzsākt jūlija mēnesī. 
Informējam, ka būvniecības gaitā būs nepieciešams izcirst kokus Pasta ielā posmā no

Aptiekas ielas līdz Krasta ielai.
Informējam, ka mazajām pašvaldībām šajā plānošanas periodā nav pieejami Eiropas

Savienības fondu līdzekļi ūdenssaimniecības sektora darbiem. Visi būvdarbi tiks veikti
pilnībā par pašvaldības līdzekļiem un aizņēmumu. Līdz ar ierobežotu finansējumu tiek
piemēroti šādi nosacījumi: 

Projekta realizācijas gaitā tiek izbūvēts tikai maģistrālais ūdensvads un atzari uz īpa-
šumiem līdz ielas robežai. Iedzīvotāji par saviem līdzekļiem izbūvē ūdensvadus līdz sa-
viem īpašumiem un būvju iekšējos ūdensvadus.

Projekta realizācijas laikā līdzekļu nepietiekamības dēļ vienlaikus netiek izbūvēti ka-
nalizācijas tīkli. Iedzīvotāji par saviem līdzekļiem izbūvē kanalizācijas notekūdeņu sa-
vākšanas tvertnes vai sistēmas. Uzkrātie notekūdeņi nododami pārstrādei pilsētas notek -
ūdeņu attīrīšanas iekārtās. 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina 
pieteikties kompensācijām 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemes īpašniekus līdz 2016.gada 15.maijam
iesniegt pieteikumus kompensācijai – ikgadējam atbalsta maksājumam, ja viņu
zemes īpašums atrodas:

1)  īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija
(Natura 2000), vai 

2)  mikroliegumā ārpus Natura 2000, ja zemes īpašuma platība mikroliegumā ir ma-
zāka par 1 ha, un tajā ir noteikts kāds no zemāk minētajiem mežsaimnieciskās vai lauk-
saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

1)  meža zemēs aizliegta:
l jebkāda mežsaimnieciskā darbība;
l koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
l koku ciršana galvenajā cirtē;
l koku ciršana kailcirtē;
2) lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu

saimnieciskā darbība.
Dabas aizsardzības pārvalde administrē un izmaksā kompensāciju – ikgadējo atbalsta

maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos ārpus Natura
2000, ja zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 ha, un šādās īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās, kas nav Natura 2000: 

1. dabas parkos; 
2. dabas liegumos:
1) “Dēliņkalns” (Alūksnes novada Ziemera pagasts), vienlaikus ietilpst aizsargājamo

ainavu apvidū “Veclaicene” (kas ir Natura 2000);
3) “Avotu mežs” (Alūksnes novada Ziemera pagasts), vienlaikus ietilpst aizsargājamo

ainavu apvidū “Veclaicene” (kas ir Natura 2000);
4) “Korneti-Peļļi” (Apes novada Apes pilsēta ar lauku teritoriju; Alūksnes novada Veclaicenes

pagasts), vienlaikus ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” (kas ir Natura 2000);
Dabas aizsardzības pārvalde piešķir kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu tikai

par to zemes īpašuma daļu, kas ietilpst minētā dabas parka vai dabas lieguma teritorijā. 
3. ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos, kuru saraksts pieejams

Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 “Noteikumi par aizsargāja-
miem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” minētajos
dabas parkos, dabas liegumos un dabas pieminekļos noteikti šādi mežsaimnieciskās un
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi:

1) dabas liegumos (izņemot dabas liegumu “Korneti-Peļļi”) aizliegts cirst kokus gal-
venajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē, kā arī kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja val-
daudzes vecums pārsniedz: priežu un ozolu audzēm – 60 gadu; egļu, bērzu, melnalkšņu,
ošu un liepu audzēm – 50 gadu; apšu audzēm – 30 gadu. Dabas lieguma teritorijā aizliegts
bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;

2)  ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos noteikts kailcirtes aizlie-
gums. Lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi, par kuriem piešķir kompensāciju, ģeo-
loģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos nav noteikti;

3) dabas parka “Milzukalns” un dabas lieguma “Korneti-Peļļi” aizsardzības un iz-
mantošanas kārtību nosaka arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,
tāpēc šajās teritorijās noteiktie mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās darbības ierobe-
žojumi ir atkarīgi no dabas parka “Milzukalns” vai dabas lieguma “Korneti-Peļļi” funk -
cionālās zonas, kurā atrodas konkrētais zemes īpašums. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.940 “Noteikumi
par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mik-
roliegumu un to buferzonu noteikšanu” mikroliegumos, kas izveidoti īpaši aizsargājamo
putnu, zīdītāju, abinieku, rāpuļu, bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu, sūnu, aļģu, ķērpju
un sēņu sugu un biotopu aizsardzībai noteikts jebkādas mežsaimnieciskās un lauksaim-
nieciskās darbības aizliegums.

Lai Dabas aizsardzības pārvaldē pieteiktos uz kompensāciju – ikgadēju atbalsta mak-
sājumu, jāievēro šādi nosacījumi:

1) Īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas Zemesgrāmatā, un zemes robežas starp
vairāku zemes īpašnieku īpašumiem ir ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par zemes
kadastrālo uzmērīšanu un Civillikumā noteiktajām prasībām.

2) Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa tikai visi ko-
pīpašnieki, savstarpēji vienojoties.

3) Kompensāciju par meža zemi var prasīt tikai tad, ja meža zemes platībai ir spēkā
esoša meža inventarizācijas lieta.

4) Attiecībā uz konkrētu zemesgabalu, kuram noteikti saimnieciskās darbības ierobe-
žojumi, gadā var piešķirt tikai vienu kompensāciju — no Eiropas Savienības struktūr-
fondu līdzekļiem vai no valsts budžeta.

5) Jābūt samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par iepriekšējo gadu un kārtējo
gada ceturksni.

6) Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja
viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas
pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi
un mežam nodarītos zaudējumus.

Kompensācijas – ikgadējā atbalsta maksājuma apmērs par vienu hektāru, kurā ievē-
roti visi kompensācijas saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

1) 44 EUR – aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta
uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība;

2) meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida visa gada laikā: 
l 157 EUR – aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana

galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
l 128 EUR – aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;
l 43 EUR – aizliegta koku ciršana kailcirtē.
Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze

ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši
aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās. 

Dabas aizsardzības pārvalde nepiešķir kompensāciju - ikgadējo atbalsta maksājumu,
ja zemes īpašnieks par noteiktu saimnieciskās darbības ierobežojumu attiecīgajā mežaudzē
jau ir saņēmis kompensāciju – vienreizējo atlīdzību saskaņā ar likumu „Par zemes īpaš-
nieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās un mikroliegumos“ (spēkā no 01.01.2006. līdz 01.06.2013.). 

Kompensācijas – ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai Dabas aizsardzības pār-
valdē jāiesniedz iesniegums, kura veidlapa pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mā-
jaslapā www.daba.gov.lv – Pakalpojumi – Iesniegumu veidlapas – Kompensācijas.

Papildus informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē, zvanot uz tālruņiem:
67509766, 25673400, 29924509 vai rakstot uz e-pastu: daba@daba.gov.lv. 

Jauni pakalpojumi Gaujienā
Maija Kārkliņa, Sociālā dienesta vadītāja

Ne visiem novada cilvēkiem mājās ir pieejama duša vai arī iespēja izmazgāt veļu.
Tieši tāpēc arī Apes novada pašvaldība meklē iespējas katrā pagastā vai nu ar pašvaldības
līdzekļiem vai nevalstisko organizāciju palīdzību, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus,
vai dažādu pašmāju fondu līdzekļus, veidot atbalsta punktus, tai skaitā arī higiēnas
nodrošināšanas pakalpojumu pieejamībai. 

Līdz šim dušas un veļas mazgāšanas iespējas veiksmīgi risinātas Virešu, Trapenes
pagastos un Apē.  Ar š.g.3.maiju šie pakalpojumi  būs pieejami arī Gaujienas sociālo
pakalpojumu centrā “Mežniecība-1”.

Kāpēc tāds nosaukums? Lai sociālā darbinieka pakalpojumi būtu pieejamāki, arī
personām ar pārvietošanās grūtībām, tika domāts par telpām pirmajā stāvā. Mūsuprāt
pašreiz ir  radies veiksmīgs risinājums sociālo pakalpojumu centru ierīkot “Mežniecība
– 1” telpās, kur ir doma organizēt sociālā darbinieka iedzīvotāju pieņemšanu, psihologa
konsultāciju vietu, atbalsta grupas tikšanās vietu. Kā arī jau minēju, noteiktas iedzīvotāju
grupas varēs izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu. Līdz šim šāds
pakalpojums Gaujienā bija daļēji pieejams sociālo dzīvokļu īrniekiem, bet nu to varēs
izmantot arī pārējie, kuriem radīsies šāda nepieciešamība. 

Gaujienā ir daudz privāto māju, kurās nav pieejama duša un domāju, ka šis
pakalpojums būs populārs. Apē pagājušajā gadā šie pakalpojumi tika izmantoti 346
reizes. Laukos paliek aizvien mazāk jaunu cilvēku un pensionāriem ir grūti izkurināt
pirtiņu vai tādas vispār nav. Ūdeni no akas sanest, sasildīt un veļasmašīnā izmazgāt arī
daudziem spēka vairs nav. Bērni tālu un katru sestdienu un svētdienu arī atskriet un
palīdzēt nevar. Tieši tāpēc šis pakalpojums ir ļoti noderīgs. 

Iespēja izmantot dušu, kā arī iespēja izmazgāt veļu ir pieejama pašvaldības noteiktām
iedzīvotāju grupām: 

* Trūcīgām ģimenēm ar bērniem;
*Pensijas vecuma personām;
*Personām ar invaliditāti;
*Represētās personas;
*Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki;
*Krīzes situācijā.
Viena pakalpojuma cena nepārsniedz divus eiro. Esošajos pakalpojumu centros līdz

šim visbiežāk iegriežas tieši pensijas vecuma cilvēki. Tos labprāt izmanto arī personas
ar invaliditāti un trūcīgās ģimenes ar bērniem (veļas mazgāšana), kā arī cilvēki, kuri
nonākuši krīzes situācijās.

Apē un Virešos un tagad arī Gaujienā ir darbinieki, kuri palīdz, ja nepieciešams
nomazgāties un izmazgāt veļu. Ir klienti, kuri nevar paši nomazgāties un ir arī veci
cilvēki, kuri nemāk apieties ar mūsdienīgām elektroierīcēm. Gaujienas sociālo
pakalpojumu centriņā arī ir domāts piesaistīt darbinieku. Darba vietas jaunas nav radītas
higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai, tiek izmantoti iekšējie, esošie resursi.

Minētie pakalpojumi Gaujieniešiem būs pieejami “Mežniecība-1”, telpās:
Otrdienās no 10:00 līdz  15:00
Ceturtdienā no 13:00 līdz 17:00.
Pakalpojuma laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālruni: Inta Zučika, mob.26692938.
Saskaņošana nepieciešama, lai klientiem neradītu rindu un ilgu gaidīšanu. Par maksas

kārtību: Sazinoties par pakalpojuma saņemšanas laiku, sociālā darbiniece izstāstīs kā
veicami norēķini. Tie būs maksājami pagasta pārvaldes kasē, bet precīzāk -informācija
pie Intas Zučikas vai Rudītes Paiķenas. Lai visiem mums kopā veicas!  
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Apstiprinātie projekti
Ineta Riepniece, Gaujienas Jāzepa Vītola fonda valdes locekle 

Gaujienieši ir aktīvi dažādu projektu rakstīšanā. Jau otro gadu atbalstu savai
darbībai kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai no VKKF ir sa-
ņēmis Gaujienas Jāzepa Vītola fonds. 2016.gada sākumā tika atbalstīts projekts
„Gaujienas kungu kapu vārtu renovācija” ar 1800 eiro, tā radot iespēju atjaunot
2006.gadā nozagtos un pēc 9 gadiem atpakaļ atvestos kapu vārtus (projektu
vadītāja Ineta Riepniece). 

Šogad Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā tika
atbalstīti divi projekti - „Gaujiena caur objektīvu”  par fotokursiem, ko realizēs
Gaujienas jauniešu biedrība „Gaujas Dzirksts” (summa 1000 eiro, projekta va-
dītāja Ineta Riepniece) un projekts „Vītolēni 2016” ar summu 2500 eiro (pro-
jekta vadītāja Ilze Dāve).

Savukārt Gaujienas mūzikas un mākslas skola VKKF mērķprogrammās par
izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanu tika atbalstīti divi projekti,
kā rezultātā skola varēs iegādāties interaktīvo tāfeli, datorkomplektu par 2733
eiro un digitālās klavieres par 900 eiro (projektu vadītājas I.Dāve un I.Riepniece).

Tiek gatavoti jau nākošie projektu pieteikumi, aktīvi tiek sekots visām ie-
spējām, kur vien var realizēt kādu ideju dzīves uzlabošanai Gaujienā. 

Tā nu tas mūsdienās ir, ka attīstība notiek kampaņveidīgi, katru atbalstīto
projektu kā puzzles gabaliņu līmējot kopā un cerot, ka kādreiz Gaujiena sa-
sniegs skaistas, sakoptas un attīstītas kultūrvides augstumus.

Informācijas
Par ziedojuma kontu

Informējam, ka Apes novada domei ir mainīts ziedojuma konts: LV57TREL980203903300B 

Sakārtosim īpašumus un to numura zīmes 

Apes novada dome aicina sakopt īpašumus, kā arī uzstādīt un uzturēt kārtībā īpašuma adreses
numura zīmes un māju nosaukumu plāksnītes. Īpašumu sakārtošana un plāksnīšu uzstādīšana būtu
ikviena iedzīvotāja dāvana pilsētai, pagastam un Latvijai 100 gadu svētkos. Sīkāka informācija
par īpašumu numura zīmēm, norādēm uz lauku mājām, zvanot Anitai Harju, tālrunis 29396450.

Aicinām sakopt kapu vietas
Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālā nodaļa aicina piederīgajiem

sakopt kapu vietas Apes pilsētas un Meža kapos, īpašs lūgums piederīgajiem no Trapenes pagasta
neizmirst par kapu kopiņu sakopšanu Meža kapos.

Par Fotokonkursu “Apes novads neierastā skatījumā”
Apes novada dome ir izsludinājusi fotokonkursu, kura mērķis ir izvēlēties mākslinieciski kvali-

tatīvas fotogrāfijas, kas atspoguļo mākslinieka individuālo skatījumu uz Apes novadā populāriem
objektiem, pasākumiem, cilvēkiem, vietām, parādībām – neierastā (neikdienišķā) skatījumā.
Fotogrāfijas aicinām iesniegt līdz 2016.gada 1.augustam ar norādi „Fotogrāfiju konkursam”.
Fotogrāfijas iesniedzamas elektroniski, iesūtot tās uz e-pasta adresi madara.jakobsone@ape.lv, kopā
ar aizpildītu anketu. Konkursa noteikumi un pieteikuma anketa pieejama www.apesnovads.lv

Aicinām kļūt par audžuģimeni vai viesģimeni 
Apes novada bāriņtiesa atkārtoti aicina novada iedzīvotājus apsvērt iespēju kļūt

par audžuģimeni vai viesģimeni!
Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir tiesības uz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta au-
džuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot
bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā.

l Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašval-
dību.

Audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek materiāli atbalstītas:
l Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu 113.83 euro

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

l Apes novada pašvaldība izmaksā pabalstu bērna uzturam mēnesī 45% no valstī no-
teiktās minimālās darba algas, tas ir 166,50 euro mēnesī, saskaņā ar 2009.gada 22.decem-
bra MK noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģi-
menes pienākumu pildīšanu” un Apes novada 2009.gada 27.augusta saistošajiem notei-
kumiem Nr.2/2009 “Par  sociālās  palīdzības  pabalstiem Apes novadā” 2.4. punktu.

l Apes novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
(piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei  līdz 215,00 euro apmērā, sa-
skaņā ar Apes novada 2009.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2/2009 “Par
sociālās  palīdzības  pabalstiem Apes novadā” 2.4. punktu.

l Apes novada pašvaldība dažādu neatliekamu jautājumu risināšanai, izmaksā pabal-
stu, gada laikā nepārsniedzot 145,00 euro.

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

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

l Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, in-
formatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmā-
cību.

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

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

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

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

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

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

Viesģimene
Jēdziens „viesģimene“ ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona (laulātie) vēlas

sniegt atbalstu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam
Viesģimene ir laulātie vai persona, kas:
l uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu;
l kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.
Kā tiek piešķirts viesģimenes statuss?
Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņiem ir jāvēršas savas dzīve-

svietas bāriņtiesā.
Bāriņtiesa:
l izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības

ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
l pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
l pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
l nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību

viesģimenes statusa iegūšanai;
l pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai per-

sonu.
Bāriņtiesas lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu ir spēkā vienu gadu. Ja per-

sona (laulātie) pēc minētā termiņa beigām atkal vēlas pretendēt uz viesģimenes statusa
saņemšanu, bāriņtiesa no jauna vērtē minētos apstākļus.

Kā bērns tiek nodots viesģimenes aprūpē?
Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz

laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir
guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs at-
bilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.

Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka:
l bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē,
l pušu tiesības un pienākumus,
l izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam (2.13 euro dienā) at-

bilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.
Noslēgtās vienošanās kopiju bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas

bāriņtiesai, kas nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.
Vai bērna tuviniekiem (kas nav bērna vecāki) nepieciešams iegūt viesģimenes

statusu, lai kontaktētos ar bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu?
Bērna tuviem radiniekiem ir tiesības satikties ar bērnu, taču gadījumā, ja bērna tuvi

radinieki (kas nav bērna vecāki) vēlas, lai bērns uz laiku varētu uzturēties pie viņiem,
tiem ir jāiegūst viesģimenes statuss (ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē) atbilstoši
iepriekš aprakstītajai kārtībai un nosacījumiem.

Izvērstāku informāciju par audžuģimeni un viesģimeni var iegūt mājas lapā
www.bti.gov.lv un 2006.gada 19.decembra MK noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi”, kā arī griežoties Apes novada bāriņtiesā.

Apes novada bāriņtiesas kontakttālruņi 20243010, 2769577, 64307214.
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28.aprīlī notika kārtējā novada domes sēde
Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Vidzemes plānošanas reģio-

nu un Apes novada domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu

Pamatojoties uz 30.03.2016. noslēgto Sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas re-
ģionu un Apes novada domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, Dome pieņēma
lēmumu apstiprināt 30.03.2016. noslēgto Sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas re-
ģionu un Apes novada domi par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu.

Par grozījumiem lēmumā „Apes novada pašvaldības iestāžu amat-
personu un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta apstip-
rināšanu”

Dome pieņēma lēmumu veikt grozījumus Apes novada domes 26.11.2015. lēmuma
Nr. 227 (sēdes protokols Nr. 14, 9.p) “Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu
un darbinieku amatu kataloga, mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā “Apes
novada domes, administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgas saraksts
Gaujienas teritorijā” izsakot 4.7. sadaļu - Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena” -
jaunā redakcijā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Apes novada dome konstatējusi, ka vairākām fiziskajām un juridiskajām personām
lietošanas tiesības uz īpašumiem ir beigušās. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma no-
dokli administrē pašvaldība atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“ 25.1

panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu
maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā
no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās
nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu
segšanai, tās dzēš un tās ieskaitāmas attiecīgās pašvaldības t.i. Apes novada pašval-
dības budžetā. Papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā  informāciju par nodokļu pārmaksu dzēšanu. Dome
pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas un publicēt Apes no-
vada Domes mājaslapā internetā informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pār-
maksu dzēšanu.

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības sagatavošanu atsavi-
nāšanai

Izskatot vienas personas 21.03.2016. iesniegumu par Apes novada pašvaldībai pie-
krītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36250010159 Apes pagastā, Apes no-
vadā,  atsavināšanu, Dome pieņēma lēmumu: sagatavot atsavināšanai Apes novada paš -
valdībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250010159 Apes pagastā,
ar platību 1,2 ha. Uzdot Teritorijas attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt
zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
362500010159 Apes pagastā, ar platību 1,2 ha. 

Par pašvaldībai piederošas zemes vienības iznomāšanu ar apbūves
tiesībām

Izskatot Ceļu satiksmes drošības direkcijas iesniegumu par zemes iznomāšanu elek-
tromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei un SIA “Lauku apgāds un meliorācija” iesnie-
gumu par zemes iznomāšanu uzņēmējdarbības paplašināšanai, Izvērtējusi situāciju –
dome konstatē:

l ņemot vērā elektromobiļu attīstības tendences, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas
izveide Apes pilsētā atbilst novada attīstības un iedzīvotāju interesēm, līdz ar ko ir at-
balstāma;

l ņemot vērā, ka Apes novadā jau ilgstoši nav nevienas degvielas uzpildes stacijas,
ir atbalstāma uzņēmēja iecere izbūvēt degvielas uzpildes staciju, tāpat ir atbalstāma iecere
labiekārtot laukumu.

l zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36050030644 atļautais izmantošanas
mērķis atbilstoši teritorijas plānojumam ir transporta infrastruktūras teritorijas, kurās
atļauta transportu apkalpojošās infrastruktūras, tirdzniecības un pakalpojumu objektu
apbūve. 

Dome pieņēma lēmumu iznomāt ar apbūves tiesībām zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 36050030644 daļas: 152 m2 - Ceļu satiksmes drošības direkcijai elektromobiļu
ātrās uzlādes stacijas izbūvei;

1787 m2 - SIA “Lauku apgāds un meliorācija” degvielas uzpildes stacijas un labie-
kārtota stāvlaukuma izbūvei. Noteikt zemes nomas termiņu 12 gadus no līguma noslēg-
šanas dienas, ar nosacījumu, ka būvdarbi tiek pabeigti četru gadu laikā. Ja būvdarbi netiek
pabeigti noteiktā termiņā, tad pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt noslēgto nomas lī-
gumu. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, kas ap-
liekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi. Pēc paredzēto būvju izbūves
zemes nomniekiem tās 6 mēnešu laikā jāreģistrē zemesgrāmatā.

Par Apes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Par grozīju-
miem Apes novada domes 11.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2/2016
„Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 28.04.2016. saistošos notei-
kumus Nr. 4/2016 „Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016.  saistošajos notei-
kumos Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības  budžetu 2016.gadam”” .

Apes novada domes 28.04.2016. saistošie noteikumi Nr.4/2016
„Par grozījumiem Apes novada domes 11.02.2016.  saistošajos  noteikumos 

Nr. 2/2016

„Par Apes novada pašvaldības  budžetu 2016.gadam”” 

apstiprināti ar Apes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.54
(protokols Nr.7, 6.punkts)

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 11.02.2016. saistošajos  noteikumos  Nr.
2/2016

„Par Apes novada pašvaldības  budžetu 2016.gadam””: 
Izteikt nodaļu “Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem”) šādā redakcijā: 

Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

5.  Apstiprināt  Apes   novada  pašvaldības  domes speciālo  budžetu  (bez  ziedoju-
miem  un dāvinājumiem) 2016.gadam:

5.1. kārtēja gada ieņēmumos            163 925  EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām 267 739  EUR 
un ekonomiskajām kategorijām 
5.3.aizdevuma atmaksas pamatsumma 6222 EUR
6.  Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas 
līdzekļu atlikumu uz 2016.gada sākumu 110 036 EUR 

7.  Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2016.gada beigām 0 EUR 

8.  Apstiprināt  Apes novada  pašvaldības  domes speciālā  budžeta  2016.gada  ieņē-
mumus atbilstoši  ieņēmumu  veidiem,  izdevumus  atbilstoši  funkcionālajām  un  eko-
nomiskām kategorijām saskaņā ar 2.pielikumu.

Domes priekšsēdētāja (personiskais paraksts) Astrīda HARJU

Par V.Andersones atbrīvošanu no Apes novada domes administra-
tīvās komisijas locekļa pienākumiem

Pamatojoties uz Vitas Andersones 13.04.2016. iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu
atbrīvot no Apes novada domes administratīvās komisijas locekļa amata Vitu Andersoni
pēc  pašas vēlēšanās. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 30.aprīlī.

Par Apes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 5/2016 „Par
valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes nova-
dā ” apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.
5/2016 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā”
projekta redakciju. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā
nebūs izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai li-
kuma noteiktajā termiņā atzinums nebūs saņemts, saistošie noteikumi stāsies spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada domes informatīvajā izdevumā “Apes
novada ziņas”.

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes no-
vada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU

Ņemot vērā Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU  18.04.2016. ie-
sniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, Dome pieņēma lēmu-
mu piešķirt Apes novada domes priekšsēdētājai Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā at-
vaļinājuma pirmo daļu, par laika periodu no 18.06.2015. līdz 17.06.2016., 1 (vienu) ka-
lendāro nedēļu no 09.05.2016. līdz 15.05.2016. (ieskaitot). Uzdot Apes novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Jānim LIBERTAM veikt domes priekšsēdētāja pienākumus
domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU atvaļinājuma laikā no 09.05.2016. līdz
15.05.2016. (ieskaitot).

Par Gaujienas internātpamatskolas vienreizējo sniegto maksas pa-
kalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt vienreizējus maksas pakalpojumus: Vidzemes
zonas daiļrunāšanas konkursa dalībnieku ēdināšana – 5.00 EUR, no personas –
11.05.2016. Komandas dalības maksa Vidzemes novada daiļrunāšanas konkursā – 7.00
EUR no iestādes. No dalības maksas atbrīvoti dalībnieki, kuri pārstāv  Apes novada iz-
glītības iestādes.

Par Pierobežas pavasara gadatirgus organizēšanu Apes pilsētā

Dome pieņēma lēmumu sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pierobežas pavasara
gadatirgu, turpmāk tekstā „Tirgus”, Apes pilsētā, 2016.gada 8.maijā, Tirgus norises vietu
noteikt Apes pilsētas estrādi un Avotu ielu. Tirgus darba laiks no plkst. 9:00 – 14:00.
Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un ievērojot
Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes saisto-
šajos noteikumos noteikto kārtību.

Domē pieņemto lēmumu apskats
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Par Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kār-
tības apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu izveidot Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fondu un ap-
stiprināt Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Kārtība no-
saka Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda (turpmāk tekstā – fonds) līdzekļu uz-
krāšanas, pārvaldīšanas, izlietojuma un pārskatu iesniegšanas kārtību. Fonda līdzekļus
izlieto šādiem mērķiem:

l pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu
saistīto darbinieku atlīdzībai;

l pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojauk-
šanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības
struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldības līdzfi-
nansējumam un pašvaldības autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamat-
summas atmaksāšanai;

l zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības autoceļus un ielas, kā arī ban-
kas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.

Ar lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2016.gada
28.janvāra lēmumu Nr.3. „Par Apes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības au-
toceļiem (ielām) 2016.gadam pārvaldīšanas kārtības, sadalījuma un izlietošanas vidējā
termiņa programmas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.

Par Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu)
termiņa plāna 2016. – 2018.gadam apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju
gadu) termiņa plānu 2016. – 2018.gadam. Ar lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zau-
dējušu Apes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.3 „Par Apes novada pa-
švaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 2016.gadam pārvaldīšanas kār-
tības, sadalījuma un izlietošanas vidējā termiņa programmas 2014.-2016.gadam apstip-
rināšanu.

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU FONDA
VIDĒJĀ (TRIJU GADU) TERMIŅA PLĀNS 2016. – 2018.GADAM

Domes priekšsēdētāja  Astrīda Harju

Par pavasara gadatirgus organizēšanu Gaujienas pagastā

Dome pieņēma lēmumu sarīkot Apes novada domes pasākumu – Pavasara gadatirgu
(turpmāk tekstā „Tirgus”) Gaujienas pagastā, š. g. 7.maijā , Tirgus norises vietu noteikt
Gaujienas Muižas ansambļa teritorijā. Tirgus darba laiks no plkst. 8:00 – 13:00. Noteikt,
ka Tirgū atļauts piedalīties ikvienam interesentam, par to uzņemoties atbildību un ievē-
rojot Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktās prasības, Apes novada domes
saistošajos noteikumos noteikto un pasākuma organizēšanas noteikto kārtību.

Par Apes novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2016 “Par bērnu uz-
ņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības noteikumus „Par bērnu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības

iestādēs”. Šie noteikumi nosaka kārtību iesniegumu uzskaites organizēšanai pirmsskolas
vecuma bērnu uzņemšanai un atskaitīšanai Apes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs (turpmāk tekstā - Izglītības iestāde), kuras īsteno pirmsskolas izglītības
programmas. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no viena gada vecuma līdz
skolas vecuma sasniegšanai (septiņu gadu vecumam). 

Par Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmsskolas grupas
darba režīmu vasaras periodā

Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktores Ievas Zariņas
04.04.2016.iesniegumu, kurā informēts par nelietderīgu pirmsskolas grupas dar-
bību vasaras periodā, sakarā ar krasi samazināto pieprasījumu pirmsskolas iestādes
apmeklējumam un nepieciešamību nodrošināt remontdarbus grupas telpās, Dome
pieņēma lēmumu saskaņot Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmsskolas gru-
pas slēgšanu audzēkņu apmeklējumam vasaras periodā no 18.07.2016. līdz
19.08.2016.

Par finansiālu atbalstu pludmales volejbola komandai

Izskatot Ata Dandena 29.03.2016.iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atbalstīt Apes
novada komandas dalību 2016.gada Latvijas čempionātā pludmales volejbolā EUR
200,00.

Par  apbalvošanu ar Apes novada Goda rakstu

Pamatojoties uz Trapenes pamatskolas direktora Aivara Maltavnieka 21.03.2016. ie-
sniegumu, Dome pieņēma lēmumu apbalvot  ar Apes novada domes Goda rakstu:

Broņislavu DZELZKALĒJU – par ilggadēju apzinīgu darbu Trapenes pamatskolā;
Valdi LIEPIŅU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu darbaudzināšanā;
Maiju MIĶELI – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Trapenes pamatskolā;
Valdu OZOLIŅU – par ilggadēju apzinīgu darbu Trapenes pamatskolā;
Ainu PĀVULU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu visu paaudžu talantu at-

klāšanā un attīstīšanā;
Annu POĻAKU – par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu novadnieka Ojāra Vācieša

vārda popularizēšanā.
Apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU, 28.05.2016. Trapenes

pamatskolā.

Par Apes novada Bērnības svētku vienreizējo sniegto maksas pa-
kalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Virešu Saieta nama vadītājas Santas Sāres-Geržas 25.aprīļa iesnie-
gumu, organizējot 2016.gada 15. maijā, Virešu Saieta namā plānotos Apes novada Bēr-
nības svētkus un plānoto dalības maksu, kā līdzmaksājumu, Dome pieņēma lēmumu  ap-
stiprināt vienreizējus maksas pakalpojumu, dalības maksu (līdzmaksājumu) Apes novada
Bērnības svētkos 2016.gada 15. maijā, Virešu Saieta namā: Apes novadā deklarētajiem
bērniem EUR7.00; Apes novadā deklarētajiem diviem un vairāk bērniem EUR10.00;
Citu novados deklarētajiem  bērniem  EUR10.00; Citu novados deklarētajiem diviem un
vairāk bērniem EUR15.00.

Par piedalīšanos un līdzfinansējumu aktivitātei „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”

Dome pieņēma lēmumu piedalīties LEADER projektu pieņemšanas I kārtā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar SVVA stratēģiju”.

Piešķirt projekta “Latviešu svētku cikls „Pār tradīciju tiltu”” realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu līdz EUR750.80  no projekta kopējām izmaksām. Paredzēt projekta rea-
lizācijai nepieciešamo finansējumu līdz EUR7508.00 apmērā.

Par līdzfinansējumu projektam

Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” 19.04.2016. iesniegumu,
dome pieņēma lēmumu piešķirt   biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” Valsts bu-
džeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības
projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana“
aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ievieša-
na” projekta „Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrā-
cijas ceļu atjaunošana” realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 916,51 EUR, projekta
kopējās izmaksas 6066,51 EUR. 

Par līdzfinansējumu projektam  

Pamatojoties uz biedrības “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” 19.04.2016. iesniegumu,
dome pieņēma lēmumu piešķirt biedrībai “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” līdzdarbību
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšprogrammā „Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, stratēģiskais mērķis
Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana, Rīcība 2.1. Vides sakārtošana, projekta „Tilderu
dabas takas labiekārtošana” realizācijā nepieciešamo līdzfinansējumu 1297,50 EUR, pro-
jekta kopējās izmaksas 12 974,54  EUR.

Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet ie-
pazīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv , vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts. 
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Pirmsskolas pieredze Rumānijā
Iveta Ratsepa, Linda Fedotova un Lineta Kazaka, Apes PII „ Vāverīte” skolotājas 

Piedaloties Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starp-
skolu stratēģiskās partnerības projektā „Let’s EAT together,
Everybody Around the TABLE” (EAT), mums tika dota ie-

spēja vairākas dienas paviesoties skaistajā kalnu zemē Rumānijā.
Husi pilsētā apmeklējām vairākas pirmsskolas izglītības iestādes, vērojām bērnu un

skolotāju darbu, kā arī iepazināmies ar izglītības sistēmu valstī.
Projekta ietvaros tika prezentēta tēma „STOP FAST FOOD” (stop ātrajiem ēdieniem)

- veidota izstāde ar visu partnervalstu audzēkņu un viņu vecāku darbiem, kā arī prezentēti
latviešu nacionālie ēdieni. Protams, neizpalika arī rumāņu nacionālo ēdienu degustācija,

par ko parūpējās bērnu vecāki, iepazīšanās ar rumāņu vietējās pārtikas produktu tirdz -
niecības vietām, tirgu un maizes ceptuvi.

Cilvēki šajā valstī ir draudzīgi, viesmīlīgi un enerģiski, godā savas tradīcijas un kul-
tūru. Katrā pirmsskolas iestādē mūs sagaidīja ar tradicionālo maizi un sāli, iepazīstināja
ar rumāņu tautas dziesmām un dejām, kā arī košajiem tautu tērpiem.

Iespaidīgs bija brauciens Karpatu kalnos uz Sarkano ezeru. Pa autobusa logu vērojām
mežiem apaugušas kalnu grēdas, aitu un govju ganāmpulkus, mazus dārziņus, zirgu pajū-
gus, mazas mājas blakus milzīgiem akmens bluķiem, straujas kalnu upes un majestātiskas
klintis. Ceļa malās daudz nelielu pansiju un kafejnīcu, kā arī mājražotāju tirgotavas.

Mobilitātes ietvaros tika precizēti sasniedzamie rezultāti un laika grafiki nākamajiem
darbiem, precizēts plāns jūnijam, kad notiks nākamā mobilitāte Francijā. Foto albumā, ko
atvedām, bērni un pieaugušie varēs iepazīties ar mūsu Fūdija piedzīvojumiem Francijā,
bet rumāņu draugi – ar Bukaterela gaitām pie mums – Latvijā. Uz tikšanos Francijā!

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas eksaktās
aktivitātes 2015./2016. mācību gadā

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada beigas un tas nozīmē, ka ir vērts pastāstīt par
padarīto. Arī šajā mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas eksaktākie pedagogi un
skolēni ir čakli strādājuši.

Skolas skolēni arī šajā mācību gadā piedalījās Starptautiskajā matemātikas spēlē, kon-
kursā „Ķengurs - 2016”. Konkursa ,,Ķengurs“ dalībnieku skaits Latvijā ir izaudzis līdz
pat 19286 skolēniem (pagājušajā mācību gadā 15001)! 24.martā konkursā piedalījās sko-
lēni no 2. līdz 11.klasei un vislabāk katrā klasē veicās - E.Ēvelei (2.kl.), M.Kronbergai
(3.kl.), L.Popei (4.kl.), A.Jakovļevam (5.kl.), A.Graudai (6.kl.), L.Zaķei (7.kl.), S.Ēvelei
(8.kl.), S.Miezītim (9.kl.), D.Pētersonei (10.kl.), R.Ķelpei (11.kl.). Paldies - skolotājai
S.Baumanei, skolas vadībai par idejas un dalības atbalstīšanu un pārējiem kolēģiem par
konkursa norises nodrošināšanu. 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas matemātikas skolotājas L.Pope un S.Baumane no 8.
līdz 9.aprīlim piedalījās Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības organizētajā konfe-
rencē “Mācību resursi skolēnu matemātikas kompetenču attīstībā” Bauskā. Gūta jauna
pieredze, zināšanas, jaunas idejas un iedvesma darbam. Īpaši vērtīgs bija darbnīcu pie-
nesums - dažādu matemātikas spēļu un loģikas trenēšanas kāršu “Logic Cards” lietošana
un integrēšana matemātikas stundās, elektronisko prezentācijas rīku izmantošana mācību
procesa dažādošanā, starp priekšmetu saiknes nodrošināšana matemātikas stundās, pe-

dagogu digitālā pratība utt., ne mazāk svarīga bija VISC referenta sniegtā informācija
par Valsts diagnosticējošajiem darbiem matemātikā. Vēlos piebilst, ka tā ir unikāla ie-
spēja satikt savus kolēģus un saprast, ka strādājam labi un problēmas visiem ir diezgan
līdzīgas. Tā uzskata arī mana matemātikas skolotāja Ausma Rīna no Mežgaļu pamatsko-
las, viņa kā galvenās divu dienu laikā iegūtās vērtības nosauc iespēju satikt kolēģus, aiz-
gūt pieredzējušu pedagogu idejas, uzzināt, kā strādā jaunieši no “Iespējamās Misijas”,
jo “ikdienas ritms ir saspringts, stunda seko stundai, grūti atrast laiku sevis pilnveidei,
jaunumu uzzināšanai. Šādu kolēģu satikšanos vērtēju kā lielisku iespēju tvert spirgtu
malku svaiga gaisa, lai gūtu enerģiju tālākam darbam”.

4.klase visu mācību gadu rūpīgi gatavojās un piedalījās matemātikas olimpiādes “Tik
vai… Cik?” pirmajās 3 kārtās, uz 4.kārtu, kas reizē ir arī Starptautiskā 4. klašu olimpiāde,
kurā piedalās Latvija un Lietuva. 4.kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas NMS kopīgi
ar Lietuvas Šauļu universitāti. No mūsu skolas uz 4.kārtu aicināta piedalīties bija L.Pope,
par rezultātiem, kā veicās, vēl ziņu nav.

15.aprīlī 7.klases skolēni iepazinās ar nākamajā mācību gadā apgūstamo mācību
priekšmetu fiziku un skolotāju. Skolotājs Vladimirs Vaniņš bija sagatavojis fizikas pa-
sākumu kā spēli ar devīzi “Mācies, centies, gudrs tiec, pamatu zem kājām liec!” 4 daļās.
1.daļā skolēni tika iepazīstināti ar fiziku kā mācību priekšmetu, kuru apgūs 8.klasē, ar
fiziku kā zinātni, gan arī ar mācību grāmatā. 2.daļā tika rādīti dažādi eksperimenti un
procesi, kur pašiem skolēniem jānosaka ar kādu vārdu no dotajiem saistās fizikas parā-
dība. 3.daļā skolēniem jāveic praktiskais darbs - jāsaslēdz virknes slēgums, bet 4.daļā
skolēni ar prieku minēja tādas kā krustvārdu mīklas ar, manuprāt, garākajiem atrodama-
jiem vārdiem fizikas grāmatā. Skolēni šo pasākumu vērtēja kā ļoti interesantu un ar ne-
pacietību gaida fiziku 8.klasē. 

Savukārt 20.aprīlī 7.klases skolēni iepazinās ar ķīmiju. Skolotāja Tamāra Orlova arī
bija sagatavojusi pasākumu - stundu no trīs daļām: 1.daļā neliels konkurss komandām,
par to, ko skolēni jau zina par vielām no citiem mācību priekšmetiem - bioloģijas, da-
baszinībām utt. 2.daļā skolotāja demonstrēja un paskaidroja vairākus eksperimentus, bet
3.daļā skolēni darbojās paši, veicot elementārus eksperimentus. Skolēni darbojās gan
teorētiskajā, gan praktiskajā daļā ar lielu interesi.

Vai šāda veida fizikas un ķīmijas priekšmeta popularizēšana vairos ķīmiķu skaitu
mūsu skolā un visā Latvijā vai motivēs skolēnus čaklāk mācīties - laiks rādīs.

Protams, mācību gada laikā bija arī dažādu mācību priekšmetu olimpiādes, Valsts pār-
baudes darbi, vēl dažādi konkursi, ikdienas veiksmes un neveiksmes, tomēr šis mācību
gads atkal ir nesis jaunu pieredzi. Veiksmi sev, kolēģiem, skolēniem un vecākiem vēlot
- Laura Pope, matemātikas skolotāja, Zinātņu un tehnoloģiju metodiskās komisijas va-
dītāja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā.

Metodiskā diena Gaujienas internātpamatskolā
Vita Andersone, Gaujienas internātpamatskolas direktore  

7.aprīlī Gaujienas internātpamatskolā notika Metodiskā diena. Aicinājām ciemos Apes un Alūksnes novadu
skolu pedagogus, kas strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta pasākumi. Mūsu skolas skolotāji, jau
daudzus gadus strādā ar skolēniem, kuriem ir nepieciešama īpaša pieeja, atbalsts, tādēļ arī dalījāmies pieredzē.
Pie mums atbrauca kolēģi no Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas internātpamatskolas, Strautiņu pamatskolas,
Malienas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” un “Mazputniņš”.

Šajā tikšanās reizē, kā galveno darba formu izmantojām mācību stundas vērošanu un analizēšanu, kā arī
iepazināmies ar metodisko materiālu par palīglīdzekļiem izglītojamiem. Pedagogiem piedāvājām vērot mū-
zikas nodarbību pirmsskolā, kuru vadīja skolotājas Agija Lūse un Iluta Šurkina, latviešu valodas stundu 3.a

klasē vadīja skolotāja Anda
Andersone. Ārstniecisko
vingrošanu 2./4.b klasē pa-
rādīja skolotāja Ruta Grau-
diņa, bet mājturības un teh-
noloģiju stundu “C” klases
bērniem vadīja Daina Grau-
diņa un Lilija Pliškina. Pār-
runājām un analizējām re-
dzēto, izrunājām iespēja-
mās darba formas un risinā-
jumus, iepazīstinājām ar
skolu, tās tradīcijām, tel-
pām un interešu izglītību.
Diena bija ļoti veiksmīga
un piepildīta. Skolotāji
guva gandarījumu par savu
paveikto darbu.

Paldies, ciemiņiem un
skolas darbiniekiem! Uz
tikšanos rudenī - jaunās
meistarklases dienās!

Izglītība

Darbošanās vides norisēs 
Trapenes pamatskolā
Janīna Višķere, Ģeogrāfijas skolotāja 

Skolēni ir iesaistījušies dažādās ar dabu saistītās aktivitātēs.
Tiek izmantoti SIA ZAAO piedāvājumi. Konkursā “Pamācība -
komikss ”Saudzēsim dabu!”” piedalījās Pāvels Bogdanovs
(8.klase), Mārtiņš Kārlis Biļinskis un Miks Mikus Mamedovs
(9.klase). ZAAO pastkartes konkursam tika nosūtīti darbi, kurus
veica Signe Briede (3.klase) un Samanta Supe (5.klase). Savukārt
ZAAO gleznu, kurā bija jāizmanto atkritumi, veidoja 5.klases sko-
lēni. Minēto konkursu darbu izveidē lieli nopelni ir vizuālās māk-
slas skolotājai Rasmai Priževaitei.

Vides pulciņa darbā ietilpst arī darbs ar makulatūru - sakārto-
šana, sakraušana. Te lielu atbalstu sniedz skolas saimnieks Āris
Lipstoks. Savukārt teorētiskajās nodarbībās tiek iepazīta pasaule,
lasot žurnālu “Ilustrētā Zinātne”, un pēc tam pārējos iepazīstinot
ar aktualitātēm dabas jautājumos, tādējādi pilnveidojot prasmi uz-
stāties Nodarbībās ir iespēja strādāt  datorklasē, meklējot atbildes
uz ZAAO mēneša jautājumiem, pētot El Ninjo procesu, utt. Būs
arī nodarbības laukā.

Skolā darbojas arī fakultatīvs, kurā skolēni mācās izprast zi-
nātniski pētniecisko darbu izstrādes principus. Tiek veikta izpēte
par kādu tēmu sava pagasta izzināšanai – mērījumi,  intervijas, fo-
tografēšana. Seko informācijas analīze, lai varētu uzrakstīt darbu.
Šogad skolēnu darbu tēmas – “Ādama ezeri” (Kārlis Akmentiņš),
Zemnieku saimniecības “Niedrāji” darbība” (M. K. Biļinskis),
”Līzespasts” (M. M. Mamedovs), “Pagastmāja” (Klinta Kola),
“Skola agrāk un tagad” (Madara Marija Šteinberga). Kad darbi ir
gatavi, tos prezentē klases biedriem un komisijai, lai var padziļināt
zināšanas par pagastu un saņemt vērtējumu par paveikto.
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Boulingā
Vita Andersone, Gaujienas internātpamatskolas direktore  

Gaujienas internātpamatskolas skolēni, jau
vairāk nekā piecus gadus, piedalās Latvijas
Bērnu bāreņu fonda rīkotajās boulinga sacensī-
bās Rīgā. Šajā mācību gadā, tā prezidents Kas-
pars Markševics izmainīja noteikumus un katras
skolas skolēni sacentās savā starpā. Tādēļ no
mūsu skolas 10 zēni un 10 meitenes cīnījās par
labāko rezultātu četrus mēnešus. Tās bija jaukas
un satrauktas dienas, kuras bērni aizvadīja Rīgā.
Fantasy Parks ar iespaidīgajiem boulinga celi-
ņiem un atmosfēru, spēles azarts, veiksmes un
neveiksmes, Hesburgera un McDonalda apmek-
lējums, tikšanās ar bijušajiem skolas biedriem
un neiztrūkstošās dāvaniņas no fonda. 

25. aprīlī bija fināla spēle, kurā divi uzvarētāji
- Edīte Gavare un Jānis Ēriks Šmoteks ieguva
iespēju braukt kruīzā uz Stokholmu. Zēniem
cīņa bija ļoti spraiga, jo Gatis Makarēvičs no uz-
varētāja atpalika tikai 3 punktus. 

Paldies, par iespēju Latvijas Bērnu bāreņu
fondam un jauko un mājīgo noslēgumu ģimenes
restorānam “Hercogs” Mārupē.

Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā 
piemiņas karoga komisijas vizīte
Līga Bukovska, vēstures skolotāja 

12. aprīlī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā viesojās Cēsu pulka Skolnieku rotas pie-
miņas karoga komisijas pārstāvji. Vispirms viesi iepazinās ar mobilo izstādi “Gaujienieši
– Sibīrijā un trimdā”. Mūsu skolas patriotiskās audzināšanas darba prezentāciju ievadīja
6.klases skolnieces Ances Pakalnes jaukā flautas spēle. 12.klases skolnieces Dita Poševa,
Lāsma Harkina un Elīna Bondare iepazīstināja ar mūsu skolēnu patriotiskajiem pasāku-
miem, konkursiem, sasniegumiem un jaunsardzes aktivitātēm no 2015.gada aprīļa līdz
2016.gada aprīlim. Stāstīto paspilgtināja prezentācija un video fragmenti. 

Komisija uzteica mūsu darbu un it īpaši tikko jaunizveidoto izstādi “Gaujienieši – Si-
bīrijā un trimdā”, kas bija rezultāts septiņu gadu pētnieciskajam un radošajam darbam.
12.klases skolnieces un vēstures skolotāja saņēma īpašas balvas. 

Paldies Ditai, Lāsmai un Elīnai par spilgto uzstāšanos un labajiem vārdiem skolai!

Lai skan!
Ilze Zilbere, skolotāja 

Ar šādu devīzi tika atklāts
Raimonda Paula dziesmu va-
kars 1.aprīlī Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolā, veltīts
dižā komponista 80 gadu jubi-
lejai.

Pasākumu vadīja mūzikas
skolotāja Dagnija Pakalne, kas
bija to sagatavojusi gan izzino-
šā, gan izklaidējošā jomā. Sko-
lēni kopā ar skolotājiem piedalījās viktorīnā – 6 komandās. Viktorīnas uzdevumos bija jāparāda savas zi-
nāšanas par Raimondu Paulu, jāuzmin gan populāru, gan mazāk pazīstamu dziesmu melodijas gan pēc to
vārdiskā apraksta, gan atskaņotā mūzikas fragmenta, kuras tad varēja kopīgi dziedāt visi klātesošie, gan
arī jābūt zinošiem par populārākajiem dziesmu izpildītājiem. Šo viktorīnu, kas vizuāli atgādināja atraktīvu
šovu, papildināja „reklāmpauzes” – klašu priekšnesumi, kuros skolēni uzstājās ar iestudētu dziesmu. 5.klase
bija sagatavojusi dziesmu „Cāļus skaita rudenī”, 6.klase – „Nepareizā dziesma”, 7.klase – „Muļķe sirds”,
8.klase – „Laternu stundā”, 9.klase – „Cielaviņa”, 11.klase – „Trīs runči”, 12.klase – „Tā es tevi mīlēšu”,
un malā nepalika arī skolotāji, kas bija sagatavojuši dziesmu „Mafija”. Prieks, ka šajos klašu priekšnesumos
uzstājās visi skolēni.

Pasākums noslēdzās ar viktorīnas rezultātu rezumējumu, dalībnieku sveikšanu.
Liels paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā, visiem klātesošajiem

tas ļāva izbaudīt prieka pilnas emocijas, ko sniedz dziesma un kopīgais klātbūtnes efekts – sadziedāšanās.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas un 
Gaujienas mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu vecāku, pedagogu un darbinieku 

Atklātā vēstule Apes novada domes deputātiem

Apes novada domes deputāti 2016. gada 25.februārī pieņēma lē-
mumu Nr. 30 „Par Apes novada izglītības iestāžu reorganizāciju”.
Pēc šī lēmuma pieņemšanas pēc Ojāra Vācieša Gaujienas vidus-
skolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku,
pedagogu un darbinieku sapulces tika uzrakstīta atklātā vēstule
domei ar prasību atcelt lēmuma 10.punktu par Gaujienas skolu reor-
ganizāciju par Gaujienas mūzikas un mākslas pamatskolu. 

Izsakām pateicību novada domes deputātiem, kas ņēma vērā 163
iedzīvotāju parakstītu vēstuli un tika veikti grozījumi, kā rezultātā
O.Vācieša Gaujienas vidusskolas un Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas netiks apvienotas ar 2016.gada 1.septembri un izveidota ko-
misija, lai uzsāktu darbu pie Apes novada izglītības sistēmas reor-
ganizācijas rīcības plāna un Apes novada ilgtspējīgas izglītības at-
tīstības programmas izstrādes.

Mēs ticam, ka jūs - novada domes deputāti - pieņemsiet gudrus,
tālredzīgus, pamatotus un pārdomātus lēmumus, jo jūs esat atbildīgi
par ikviena novada iedzīvotāja labklājību. 

Cerot uz turpmāku vienotu sadarbību, iedzīvotāju vārdā:
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore I.Zariņa un Gau-

jienas mūzikas un mākslas skolas direktore I.Dāve  

Gaujienas mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus 
mūzikas un mākslas programmās
31.maijā

Plkst.13:00 – Apes vidusskolā
Plkst.13:00 – Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
Informācija – Ilze Dāve, 26492989  

Apē atklātas labo domu telpas senioriem
Ilze Ērmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

26.aprīlī, Apē, Stacijas ielā 5, Apes aktīvie, enerģiskie un optimisma pilnie seniori at-
klāja telpas, kur pulcēties, tikties, aprunāties, pavadīt kopā brīvo laiku.

Dzintra Ozoliņa, viena no idejas autorēm, ar klātesošajiem dalījās priekā, vēršot uz-

manību, ka šajās telpās viss ir kā jaunības dienās – gan koka grīda, gan koka loga rāmji,
pašu kurināma plītiņa siltumam, viss, lai būtu kā mājās.

Šīs telpas Apes ļaudīm būs kā gudro padomu telpas, labo domu telpas, sirsnīgas un
gaišas.  Telpas ar īpašnieka Dzintara Raibekaza līdzdarbošanos ir izkrāsotas, ierīkotas,
ar pašu senioru idejām, sagādātiem materiāliem, krāsām, otām un darbošanās prieku.  

Sīkāka informācija par organizētajām aktivitātēm šajās telpās, zvanot Dzintrai Ozo-
liņai, tālrunis: 29781322. 

Senioru vēstis

Katru rītu ir jāatver acis un jāsāk dzīvot no jauna
Katru rītu ir jāsaņemas spert pirmo soli tai straumē
Ko mēs saucam par ikdienas plūsmu.
Katru dienu ir jāmēģina dzīvi slavēt, 
teikt vārdus ar jūsmu.

Sirsnīgi sveicam aprīlī-maijā dzimušos jubilārus
un it sevišķi dzīves skaistajās jubilejās:

Vēsmu Kažociņu, Valdu Pērkoni, Aiju Ekuri,
Elīzabeti Svensoni. Liliju Pliškinu, Aiju Jankārli.
Vēlam veselību, veiksmi, izturību un dzīves prieku.

Gaujienas pensionāru padome

Jūsu mūžu, kas šodien pār rūpēm
Gaišu domu šūpoles cels.
Mūža garumā sedz lai un silda
Pavasara pieneņu zelts.

Sveicam maija mēnesī dzimušos un īpaši jubilāru 
Viju Līvu!

Apes pensionāru padome

Tu šodien atkal laika krustcelēs,
Bet nezīlē, ko dzīve kausā lies.
Ja mīlēsi un būs, kas Tevi mīl,
Tad prieks un laime garām nepaies. /K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam aprīļa mēneša jubilāri 
Ausmu Agari dzimšanas dienā!

Virešu pensionāru padome    

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst,
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz.
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas tev sirds.

Lai pavasaris rada veselību, možu garu 
un tuvo cilvēku mīlestību!

Sveicam nozīmīgajās dzīves jubilejās:
Airu Dakteri, Dzidru Dzelzskalēju – 
Kalēju, Juri Puļļu, Antonu Bindaru.

Trapenes pagasta pensionāru padome

Vai tiešām labākais jau pagājis? 
Nē…. Labākais vēl priekšā…
Drīz logā smiesies pavasara rīti, 
kas uzdāvinās prieka vizbulīti…
Vēl laiks tev atvēlējis daudz - teikt labus vārdus, 
smaidus dāvināt,
Un mīlestības varavīksnes krāt…

Lai saules siltums, lai tuvinieku mīlestība,
lai Dievs dod veselību!

Ausmai – skaistajā dzīves jubilejā!

Trapenes pagasta pensionāru padome
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Sporta aktivitātes
Juris Ozoliņš, sporta darba organizators novadā

Jaunsargu apmācības

Gaujienas pagasta apkārtnē norisinājās jaunsargu skolu pirmā apmācību līmeņa pār-
gājiens, kur interesantas trases bija veidojis Raivis Kalniņš. Piedalījās jaunsargi un jaun-
sargu kandidāti no Vidagas Sikšņu pamatskolas, Palsmanes pamatskolas, Gaujienas in-
ternātpamatskolas un Gaujienas vidusskolas. Jaunsargiem bija jāveic pārgājiens pa no-
daļām ar uzdevumiem distancē. Pārgājiena noslēgumā militāras spēles un sacensības ātr -
šaušanā ar pneimatisko šauteni, kur labākos rezultātus uzrādīja Gvido Andis Čams no
Vidagas Sikšņu pamatskolas.

Jaunsargu 4 apmācību līmeņa eksāmenus - testus Valmierā kārtoja trīs  Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas jaunsargi. Eksāmenos, lai iegūtu apliecību, bija savas zināšanas jārāda
lauka kaujas iemaņās, ieroču mācībā, fiziskajā sagatavotībā, medicīnā, militārajā topog-
rāfijā tūrismā, likumos, reglamentos un citās militārās jomās. Ar sesto punktu summu -
93,8 punkti no 100 iespējamiem, rangā starp 58 jaunsargiem, kā viens no labākajiem
tika apbalvots Valdemārs Timofejevs. Labi rezultāti arī Reinim Karimovam - 88,8 punkti
un Artim Timofejevam - 82,6 punkti.

Senioru sporta spēles Bauskā

Ar labiem rezultātiem no Latvijas pašvaldību senioru 53. sporta spēlēm Bauskā at-
griezusies Apes novada komanda svaru stieņa spiešanā guļus (pauerliftings). No koman-
das 8 dalībniekiem septiņi izcīnīja medaļas. Par valsts sporta spēļu čempionu jau trešo
gadu pēc kārtas kļuva virešnieks Andris Vilemsons ar rezultātu - 70 kg. Pirmā vieta arī
Jurim Ozoliņam - 100 kg, otrā vieta savā vecuma grupā - Ērikam Dumārovam - 72,5 kg,

trešās vietas - Oļegs Konoščenoks - 62,5 kg, Sandis Andersons - 180 kg, Brunis Grabis
- 57,5 kg, Dailis Lazdiņš - 95 kg, ceturtā vieta - Mareks Nikolajevs - 145 kg. Komandu
vērtējumā Apes novads ierindojās 6. vietā starp 15 startējošajām komandām.

Apes novada čempionāts florbolā

Noslēdzies Apes novada atklātais čempionāts florbolā. Sestdien, 30.aprīlī, pirmajā
pusfināla spēlē Apes komanda ar 8:3 pieveica „Jaunlaiceni”. Ļoti spraigi ritēja otra pus-
fināla spēle starp Kājnieku skolu un Liepnas komandu. Karavīri ik pa brīdim izvirzījās
vadībā, taču liepnieši ik reiz prata rezultātu izlīdzināt un pat izvirzīties vadībā.  Lai gan
spēles rezultāts ir pārliecinošs 10:5 karavīru labā, taču” Liepna” „salūza” tikai pašās spē-
les beigās. 

Spēlē par 3.-4. vietu vadībā bija liepnieši un iedzinējos „Jaunlaicene” „Liepna” uz-
varēja ar rezultātu 5:4 un izcīnīja „bronzas” medaļas.

Spēlē par pirmo vietu vadībā izvirzījās Kājnieku skola, taču turpinājumā laukumā no-
teikumus diktēja ”Ape”. Karavīriem pārāk daudz spēka bija prasījusi pusfināla spēle un
finālā arī īsākais rezervistu soliņš. „Ape” uzvarēja visai pārliecinoši ar rezultātu 9:5 un
pirmo reizi kļuva par novada  čempioniem.

Komandā spēlēja - Rimants Krievāns, Kārlis Pops, Kārlis Latiks, Toms Leitis, Vilnis
Leitis, Kārlis Meisters, Ralfs Andersons, Aivis Krauklis, Toms Renards Gailītis, Jānis
Bēters, Artūrs Bračka, Aldis Haralds Ābrams, Dairis Breža, Ritvars Repuls, Salvis Vī-
toliņš.

Par labākajiem spēlētājiem komandās tika apbalvoti - Romāns Zutis „Jaunlaicene”,
Krišs Spirka ” Liepna”, Artūrs Bračka „Ape”, Raitis Teters Teterovskis „Kājnieku skola”.
Ar čempionāta rezultatīvāko spēlētāju balvām tika apbalvoti Dairis Breža „Ape”, Ritvars
Ņeupakojevs „Kājnieku skola”, Aldis Haralds Ābrams „Ape”. Par čempionāta labāko
vārtsargu tika atzīts komandas „Ape” un Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks Kārlis
Pops.

Nūjojam kopā!
Laura Pope, Apes „AAA“ kluba dalībniece

25.aprīlī, neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, 14 dāmas kopā ar instruk-
tori Līgu Janušu mācījās pareizi nūjot. Nūjošana jau vairākus gadus ir izcīnījusi titulu
kā viena no iecienītākajām sportiskajām nodarbēm dažāda vecuma cilvēkiem. Nūjot var
visi, bet pamatā cilvēki nūjo tādēļ, ka patīk vai vēlas kustēties, nevis tādēļ, ka vajag kaut
ko izārstēt vai kādam kaut ko pierādīt. Nūjošanā var nodarbināt līdz 90% muskulatūras,
bet tikai tad, ja ir apgūta pareiza tehnika. 

Zinu, ka daži jau patstāvīgi nūjo, bet ir Apē vēl daudzi, kuri vēlas pamēģināt nūjot
vai iemācīties to pareizi darīt. Pirmā kopā nūjošanas reize veiksmīgi ir notikusi, bet nekas
vēl nav nokavēts! 9.maijā plkst.18:00 tiekamies pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
un mācāmies, mēģinām nūjot kopā! Kopā taču jautrāk! 

Ja Tev nav nūju, nebēdājies, bet sazinies ar Lauru pa tālr.nr.29176124, jo biedrība
“Apes Attīstības Atbalsta klubs” Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta “Ve-
selība un radošums Apē!” ietvaros ir iegādājusies nūjas.

Sports novadā

Motokrosa jaunumi
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore, Biedrības “Motoklubs Ape” preses sekretāre

Ar “Motoklubs Ape” sportistu  labiem rezultātiem 24. aprīlī  aizritēja motokrosa sa-
censības Igaunijā, Holstre-Nommi trasē pie Viljandi.  Lietus dēļ notika tikai viens sa-
censību brauciens. Startējot Mini MX klasē, Guntis Lakstīgala izcīnīja 2. vietu, Emīls
Karro - 3. vietu. Savukārt Igaunijas 2015. gada vicečempionam, Igaunijas iekštelpu mo-
tokrosa 2015. gada čempionam Raivim Levanam trase šoreiz nebija labvēlīga.  Kaut arī
viņš bija pārliecinoši ātrākais kvalifikācijā un arī sacensību brauciena sākumā, diemžēl
finišu sasniegt liedza motocikla tehniskās problēmas.  

Tajā pašā dienā Aizputē notika Latvijas čempionāta 1.posms. Dubļainajā trasē Jurijs
Kovgers, startējot Senioru klasē, izcīnīja 2. vietu. Vairim Aļeksējevam MX2 klasē  14.
vieta. Vairis ir starp tiem motokrosistiem, kuri  pārstāvēs Latviju  30. aprīlī un 1. maijā
Eiropas Čempionāta ieskaitē  Ķegumā, piedaloties 300 kubcm. motociklu  klases brau-
cienos. Nākošās sacensības solo motociklu klasēm būs Latvijas kausa ieskaite solo kla-
sēm 8. maijā norisināsies Pilsblīdenē.

Mūsu novada blakusvāģu ekipāža gaujienieši Jānis un Pēteris Jegorovi, abos  brau-
cienos iegūstot  2.vietu, uzvarēja   Lietuvas čempionāta   1. posma kopvērtējumā. Pašlaik
viņi gatavojas startēt  Latvijas čempionāta blakusvāģiem  2. posmā, kas 28. maijā notiks
Gulbenē. 

Svētdien, 22. maijā Apē, Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē,  paralēli
tradicionālajai  “Vaidavas kausa” izcīņai notiks  Latvijas čempionāta  solo moto-
cikliem  2. posms. Organizatori, gatavojoties šīm vērienīgajām sacensībām, kas Apē
notiks jau 43. reizi, aicina pieteikties trases tiesnešus (sākot no 14 g. vecuma). Biedrības
“Motoklubs Ape” vadītājs Mairis Levans informē arī,  ka pirmais ”Vaidavas kausa” sa-
censību brauciens sāksies plkst. 11.30, bet visas ieejas biļetes piedalīsies vērtīgu balvu
izlozē.  22. maijā “Vaidavas kausa” laikā notiks arī  2016. gada “LaMSF Zelta mopēda
čempionāta” pirmais  no sešiem posmiem, un biedrības “Karro MX” vadītājs Ainārs
Karro  mudina dalībniekus  laikus  iepazīties ar www.lamsf.lv publicēto nolikumu, kā
arī nokārtot licenci. Vairāk informācijas par sacensībām būs publicēts afišā, kā arī  mā-
jaslapā www.vaidavaskauss.lv .

Bibliotēkās novadā

Iespēju parole – 
Bibliotēka
Dzidra Zariņa, Trapenes bibliotēkas vadītāja

Trapenes bibliotēka ir atjaunojusi āra informā-
cijas stendu, izveidojot infografiku – vienkāršu,
viegli uztveramu stāstu par bibliotēkas lietotāju
grupām un bibliotēkas pakalpojumiem. Infografi-
ka šobrīd ir ļoti populārs informācijas izplatīšanas
veids. Infografika grafiski attēlo kompleksu infor-
māciju viegli uztveramā formā (cilvēki parasti ne-
grib daudz lasīt un ilgi iedziļināties). Infografika
izmantota kā bibliotēkas un bibliotēkas pakalpo-
jumu pašreklāma. 

Infografikas izgatavošanas pakalpojumu veica
reklāmas un dizaina firma SIA ArtifexsPlus. Apes
novada domes finansējums.

Animācijas filmu rīts bibliotēkā
Dzidra Zariņa, Trapenes bibliotēkas vadītāja

20.aprīlī pirmsskolas vecuma bērnu divas grupiņas ciemo-
jās Trapenes bibliotēkā, iepazinās ar jaunajām grāmatām
“Vieni paši mājās” un latviešu rakstnieces Ineses Zanderes
grāmatu “Lupatiņu rīts”. “Lupatiņi” ir stāsti par četriem au-
duma bērniņiem – Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilventiņu,
kuri kopā ar Kaķi dzīvo skaistā audumu mājiņā un iepazīst pa-
sauli. Bērni noskatījās trīs īsfilmas no Lupatiņu piedzīvoju-
miem. DVD diskā “Lupatiņu rīts” iekļautas 6 Edmunda Jan-
sona veidotās īsfilmas. Pasākuma noslēgumā bērni veidoja
katrs savu Lupatiņu māju, iekārtoja pēc savas izjūtas un gal-
veno saimnieku Kaķi krāsoja visdažādākajās krāsās. Gaidīsim
mazos apmeklētājus atkal bibliotēkā ja ne vienus pašus, tad
kopā ar vecāko  brāli vai māsu, ar tēti vai mammu, bet varbūt
bibliotēku apmeklēs visa ģimene.
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Kultūra novadā

Noslēgusies Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2015!
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Gaujienas bibliotēka jau divpadsmito gadu piedalās VKKF Lasīšanas veicināšanas
programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tās mērķis ir veicināt lasītprieku un bib-
liotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidū. 

Lasīšanas maratons iesākās 12. augustā ar ekskursiju uz Trapenes pagastu, kur cie-
mojāmies Trapenes bibliotēkā un apmetāmies telšu nometnē senlietu muzeja “Fazāni”
teritorijā. Lai gan mūsu vakara pasēdēšanu pie ugunskura un nakšņošanu iztraucēja pēr-
kona negaiss, tas arī bija piedzīvojums un mums visiem kopā ir ko atcerēties.

Vēlme lasīt joprojām nav zudusi, jo 2015. gada žūrijā piedalījās, grāmatas lasīja un
vērtēja 42 bērni un 4 vecāki. Rudenī tika noslēgti lasīšanas līgumi un apņēmības pilni
lasīt bija visi, tomēr grāmatu „eksperta” titulu ieguva čaklākie lasītāji - Daniela Ļesņikova
(6.kl.), Megija Lukjanoviča (5.kl.), Džeida Alsvika (2.kl.), Bella Agnija Vāciete (5.kl.),
Marta Kalniņa (2.kl.), Airita Rubina (8.kl.), Ance Pakalne (6.kl.) un citi eksperti. 

Katram, kurš pieteicās lasīt un vērtēt 6 grāmatas, tās bija arī jāizlasa. Jāteic, ka sakarā
ar to, ka bija tik kupls lasītāju pulks, bērniem bieži vien bija jāgaida rindā uz konkrēto
grāmatu, kas kavēja izlasīt visas savas grupas grāmatas. Pirmo reizi projekta grāmatas la-
sīja un vērtēja arī Gaujienas internātpamatskolas 2. un 3. klases skolēni ar skolotāju Solvitu
Jermakovu. Prieks, ka jūs esat gan aktīvi bibliotēkas apmeklētāji, gan čakli lasītāji.

21. aprīlī plkst. 16:00 visi eksperti tika aicināti uz “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2015” noslēguma pasākumu. Pasākuma pirmajā daļā sveicām visus žūrijas ekspertus un
veicām uzdevumus, saistībā ar izlasītajām grāmatām. Katrs eksperts pamatoja, kāpēc
viņam patīk lasīt grāmatas.  Uzzinājām savu grāmatu TOP: 5+ grupā – Tjerī Roberešts
“Vilks, kurš izvēlās no grāmatas”; 9+ grupā – Lūse Lāgerkranca „Mana laimīgā dzīve“;
11+ grupā – Kristīna Olsone “Stikla bērni”; 15+ grupā – R. Dž. Palasio “Brīnums”; ve-
cāku žūrijā – Māris Bērziņš “Svina garša”. 

Pasākuma otrajā daļā mums bija īpašs viesis - tikšanās ar atraktīvo mākslinieku Uldi
Punkstiņu no Valmieras, dzejoļu lasījumi un dziesmas paša autora izpildījumā, bērnu
grāmatas “Lielā ķeza” prezentācija. 

Par piedalīšanos, centību un ieguldīto darbu, katrs grāmatu lasīšanas eksperts saņēma
pārsteiguma balvu no LNB – atstarotāju ar lukturīti, kā arī pateicības rakstu un īpaši dru-
kātu kladi no Gaujienas bibliotēkas. Lielu paldies sakām arī Apes novada domei par at-
balstu Bērnu žūrijai!

Liels paldies visiem mūsu ekspertiem un uz tikšanos nākamajā Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijā! 

Apes novada Cālis 2016  Trapenē
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz Apes novada Cāli 2016 bija atlidojusi mērķtiecīgā un uzcītīgā Muša – Santa
Sāre-Gerža un ballētāja, vienmēr priecīgā un smaidīgā Mārīte Zane Tetere, kuras
2.aprīlī Trapenē sagaidīja visus Apes novada 12 dziedātājus – 7 meitenes un 5 puišus. 

Apzinīgā Muša bija apņēmības pilna parādīt ballētājai Mārītei, ka ar lielu darbu, pa-
cietību un uzcītību katrs var panākt savus lielos dzīves mērķus, arī Apes novada bērni,
kāpjot uz skatuves mazo vokālistu konkursā “Cālis 2016”. 

Visiem dziedātājiem līdzi dzīvoja žūrija – Aivars Maltavnieks, Liena Eglīte un
Ilze Ērmane, kuri katrā dziedātājā saklausīja un saskatīja savu mūzikas stāstu. Pati
mazākā dziedātāja – Liliāna Šavlinska no Gaujienas pārsteidza ar brašo dziedājumu,
Katrīna Būda no Virešiem priecēja ar smaidu un aktiera talantu, Enija Bitniece no

Gaujienas dziedāja uzcītīgi un prātīgi, Elvis Jakovļevs no
Apes, domīgs, muzikāls, ar ļoti dzidru balstiņu, Miks Mat-
vejevs no Virešiem koķetīgs un smaidīgs, Edžus Everts
Prazņicāns no Apes romantiskākais cālis un mazajā grupā
3-4 gadi, ieguva vislielāko žūrijas simpātiju. Savukārt lie-
lajā grupā 5-6 gadi, Karīna Homenko no Gaujienas izdzie-
dāja ļoti smalki un muzikāli, Annija Pilskalne no Apes no-
pietni muzicēja, ar garām un īsām skaņām, Andrejs Kārlis
Priede no Gaujienas, drošs gan dziedāšanā, gan uz skatu-
ves, Valters Pujiņš no Apes precīzs un muzikāls, Līva Val-
tere no Trapenes pārsteidza ar smaidu, lielo patstāvību un
muzicēšanas prasmi, pašai dziedot un spēlējot klavieres.
Un visskanīgākais Apes novada Cālis 2016 – Ance Ābol-
kalne no Apes, ieveda ikvienu klausītāju sapņu zemē un
ar dzirksti acīs izdziedāja Cāļu dziesmu.

Liela pateicība skolotājām – Sandrai Oto, Marikai Čer-
ņavskai, Baibai Ozoliņai–Maltavniecei, Ilvai Harkinai,
Santai Sārei–Geržai un Lilitai Kauliņai par nenovērtējamo
darbu, mācot mazajiem bērniem jau lielas un nopietnas lie-
tas – dziedāšanu, kā ieklausīties dziesmās, kā izstāstīt savu
dziesmas stāstu un vēl visam pāri – būt priecīgam un smai-
dīgam.

Gaujienas bibliotēkas lasītāji
tiekas ar pirtnieci 
Valdu Vītolu! 
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

7. aprīlī Gaujienas bibliotēkā veselības mēneša ietvaros
notika tikšanās ar pirtnieci Valdu Vītolu, pasākumā “Es atradu
tautasdziesmu”, grāmatas „Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu
runājās” autore, notika grāmatas prezentācija.

Valda Vītola ir pirtniece ar lielu pieredzi. Savā pirtī Gal-
gauskas „Lazdukalnā” viņa ne tikai per un masē, bet talkā
ņem arī tautasdziesmu vārda spēku – ar to viņa palīdz cilvē-
kiem atbrīvoties no ikdienas noguruma un negācijām. Mums,
latviešiem, pirts jau kopš senatnes uzskatīta par vietu, kur
atgūt veselību. Tā bijusi vieta, kur pasaulē laisti bērni, dzie-
dētas dažādas kaites, atgūts skaistums un jaunība, zīlēta nā-
kotne, lūgta Māras, Laimas vai Dieva labvēlība.

Šajā tikšanās reizē pirtniece stāstīja par baltu zīmēm, par
tautasdziesmu praktisko pielietojumu ikdienas dzīvē un pirts
rituālos, par pirts slotu siešanu un dažādību, par zāļu tējām un
skrubjiem. Klātesošajiem tika dota iespēja arī pašiem uz savas
ādas izbaudīt pēršanas procedūru, šoreiz – sausā veidā.

Valda Vītola ik-
vienam pasākuma
apmeklētājam lika
aizdomāties par
mūsu senču atstāta-
jām dabas gudrībām,
pirts iešanas nozīmi,
kā arī Baltu zīmju
stiprumu un spēku un
tautas dziesmu nozī-
mi cilvēka dzīvē.
Laikā, kad ļoti dau-
dzus ietekmē sa-
springts darbs un
stress, kad reizēm
aizmirstam par sevi,
pirts ir viens no vei-
diem kā palutināt
sevi, kaut uz mirkli
atpūsties un iegūt
jaunus spēkus.

Paldies Valdas
kundzei par izzinošo
un sirsnīgo pasāku-
mu! 

Aicinājums 
visām sievietēm
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja

„Esmu ceļā. Droši vien, tāpat kā Tu :) Vēlos ie-
mācīties nodzīvot šo dzīvi ar aizrautību, iedvesmu,
prieku un, galvenais, - Mīlestību! ...” 

Brīnišķīga un iedvesmojoša iespēja sievietēm –
19. maijā plkst. 17:30 tikšanās ar grāmatas “Lat-
vietes karma. Sievišķā enerģija tuvplānā.” autori
Intu Blūmu. Grāmata ir pieejama arī Gaujienas
bibliotēkā.

„Šī grāmata ir par mums. Par sievišķību, sie-
višķo enerģiju, mūsu enerģētiku, sievišķā spēka
avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, par attie-
cībām ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtī-
bu un sūtību, kura var atklāties vien tikai, iepazīs-
tot sevi ārpus materiāli fiziskās pasaules robe-
žām.” /Inta Blūma/

Savu dalību pasākumā vēlams pieteikt Gaujie-
nas bibliotēkā, T. 64381603; 25425155 vai rakstot
uz e-pastu: gaujiena.biblioteka@ape.lv. Pasākums
notiks Gaujienas tautas namā, ieeja bez maksas!



11

    

Nr.4/2016 apr lis 

Mana Gaujiena
Ilze Dāve, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore

Gaujiena jau no seniem laikiem ir visskaistākā vieta tuvākajā apkārtnē. Gaujas senleja,
senās pilsdrupas un muižas ansamblis līdz šai dienai ir nemainīgas vērtības. Arī dažādi kul-
tūras notikumi iesākušies jau sen un ir saistīti gan ar ievērojamiem vārdiem, gan ar mazāk
pazīstamiem. Jāzeps Vītols, Ojārs Vācietis - cilvēki, ar kuriem mēs lepojamies. Bet, lai
viss skaistais neaizietu nebūtībā un paliktu ļaužu atmiņās, tas ir jāuztur. Kad bērnību pava-
dīju Gaujienā, man nelikās nekas īpašs, ka te ir dzīvojis tāds Jāzeps Vītols un ka šeit ir tik
skaisti – tā taču jābūt. Bet tikai vēlāk uzzināju, kādēļ mani vecāki vispār pārcēlās dzīvot
tieši uz Gaujienu. Un vainīgs bija Jāzeps Vītols, viņa simtgades jubilejas koncerts, kuru
mans tētis atbrauca noskatīties. Iepatikās Gaujiena, Gauja.... Un mani joprojām ietekmē
tas pats – dabas skaistums, kultūra, mūzika. Un ir pavisam savādāk lasīt grāmatas par kom-
ponistu, ja gara acīm redzi tās vietas, kur viņš ir staigājis, pazīsti cilvēkus, kuri pieminēti.
Klausīties skaņdarbus, kuri dzirdes atmiņā „iesēdušies” un tos dziedāt. 

Tā nu sanācis, ka mana dzīve saistīta ar šo „uzturēšanu” tādos veidos, kādus nu es protu.
Jau pirms daudziem gadiem mani nelika mierā doma, ka bērniem vajadzētu vasarā mūzikas
nometni, lai varētu dziedāt J.Vītola dziesmas, stāstīt par viņu un kopā izstaigāt skaistās
vietas. 2003.gadā notika pirmā nometne, kura izdevās un pašai reizēm brīnums, ka tā šogad
notiks jau četrpadsmito reizi. Ka pirmie dalībnieki kļuvuši par pedagogiem vai brīvprātī-
gajiem darbiniekiem, ka bērni jau janvārī gaida pieteikšanos uz nometni un piezīmēs raksta,
ka savu dzīvi bez Vītolēniem vairs nevar iedomāties. 

Lai varētu piesaistīt finansējumu savām idejām, rakstījām projektus. Pirmais projekts
Kultūrkapitāla fondam tapa no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas. Nākamie tapa jau
no Gaujienas Jāzepa Vītola fonda. Ikviens apstiprinātais projekts šo gadu laikā tiek realizēts,
sadarbojoties ar Gaujienas iedzīvotājiem, iestādēm, skolām un citām biedrībām. Un reizēm
jau pat nevar izvērtēt, kam piedēvēt projekta rezultātu – Mūzikas un mākslas skolai, fon-
dam, muzejam, tautas namam, vidusskolai, infocentram, pagasta pārvaldei vai internāt-
skolai, jo visi roku rokā ir iesaistīti katrs ar savu artavu. 

Turpinām uzturēt tradīcijas. Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, kuras iedibināja pats kom-
ponists jau tālajā 1933.gadā. Ik pa laikam kādi „padomdevēji” mums iesaka svētkus orga-
nizēt ik pa pieciem gadiem, nevis katru gadu. Mēs tad jautājam – vai jūs savu dzimšanas
dienu neatzīmējat katru gadu? Un bērni pa pieciem gadiem būs jau izauguši un neko nebūs
dzirdējuši par Jāzepa Vītolu.... Visgrūtākais bija 2005. gads, kad mēnesi pirms svētkiem
Alūksnes rajona kultūras nodaļa pēkšņi paziņoja, ka svētku nebūs, jo nav finansējuma. Bet
Vītolēni jau bija pieteikušies nometnei! Gaujienieši mobilizējās un svētkus noorganizēja!
Arī „krīzes” gados notika, kad kori vairs nebrauca autobusos, bet savās privātajās mašīnās,
lai tomēr būtu šeit un pieminētu mūsu tautas dižgaru. Nevaram iedomāties, ka komponista
dzimšanas dienā Gaujienā būtu klusums un tukšums un neviens nesagaidītu tos, kuri tomēr
atbrauktu apsveikt Jāzepu Vītolu....

Veidojam jaunas tradīcijas. Dace Lazdiņa ierosināja veidot mākslas konkursu, kurā klau-
soties kādu J.Vītola skaņdarbu, iztēlot to krāsās. Šovasar konkurss notiks jau desmito reizi,
tajā piedalās audzēkņi no dažādām Latvijas un Igaunijas skolām. Izstādes atklāšana un
konkursa uzvarētāju apbalvošana ir krāsains papildinājums jau ierastajai Mūzikas dienu
programmai. Kā turpinājums šai idejai bija Valsts mākslas konkurss 2013.gadā – kompo-
nista 150.gadu jubilejā. Klausīties un attēlot krāsās J.Vītola mūziku bija uzdevums visām
140 Latvijas mākslas skolām un noslēguma seminārs un izstāde notika tieši Gaujienā. Bija

patīkami klausīties pozitīvās atsauksmes par to, ka tik maza skola spēj noorganizēt tik no-
zīmīgu pasākumu. Domāju, ka arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs bija apmierināts ar
mūsu darbu.  

2008.gadā izveidojām programmu „Gaujiena – mana paradīze” kā izglītojošu iestudē-
jumu ar muzikālu pavadījumu, kas 40 minūšu laikā iepazīstina ar Jāzepa Vītola dzīvi un
muzikālo mantojumu saistošā un netradicionālā veidā. Citējot Jāzepa Vītola atmiņu lap-
puses, Gaujienas kultūras tūrisma gids Jānis Krišjānis ļauj pavisam reāli iejusties kompo-
nista domās un sajūtās, ko papildina fotogrāfijas no J.Vītola memoriālā muzeja krājuma.
Ar šo programmu esam viesojušies kopumā jau gandrīz simts reizes vispārizglītojošās un
mūzikas skolās, mūzikas vidusskolās, kultūras namos, bibliotēkās gandrīz visā Latvijā. Un
vai tā tikai sagadīšanās, ka pirms 12 gadiem uz Gaujienu pārcēlās dzīvot cēsinieks, kurš
tik vizuāli līdzīgs Jāzepa Vītolam? 

Nezinu, vai tā kļūs par tradīciju, jo ir atkarīga tikai projekta finansējuma, bet 2014.gadā
noorganizējām nometni Latvijas un diasporas bērniem „Sprīdītis”. J.Vītols teica: „Saglabā-
jiet latvisko...”. Kā lai to saglabā, ja liela daļa tautiešu ir svešās zemēs, ģimenē bērni vairs
nerunā latviski. Nometnē piedalījās bērni no Latvijas, Somijas, Dienvidāfrikas, Norvēģijas,
Anglijas, pārsvarā gaujieniešu bērni, mazbērni, radu bērni. Bērni gāja peldēties uz Gauju,
spēlēja galda spēles, skatījās filmu „Sprīdītis”, notika galda hokeja un šautriņu sacensības.
Tieši šajā laikā notika bērnu savstarpējā komunikācija un sadarbība. Emīls un Jānis no Liel-
britānijas gatavoja skaistas rokassprādzes, viņi to iemācīja arī citiem bērniem, dāvināja dar-
biniekiem. Spēlējot spēli Monopols, visgrūtāk bija pierunāt bērnus runāt latviski, jo viņiem
šķita, ka angliski paskaidrojums būs precīzāks. Bet peldoties sešgadīgais Markus no Dien-
vidāfrikas, kurš latviski nerunāja nemaz, iemācījās skaitīt „Trīs, divi, viens, aiziet!”, jo tā
pirms lēkšanas ūdenī skaitīja Tobias no Somijas. Diemžēl projekts netika atbalstīts, bet ar
dienvidāfrikāņu un somu bērniem jau ir sarunāts, ka „darīsim kaut ko kopā”....

Man ļoti patīk klausīties labu mūziku. Kopā ar vīru Jāni bieži dodamies uz koncertiem
citur. Bet kāpēc jābrauc uz Valmieru, Rīgu vai citu koncertzāli, lai klausītos skaistu mūziku?
Var taču aicināt uz Gaujienu. Tā nu ar un bez projektiem esmu baudījusi daudzus jo daudzus
māksliniekus, sākot jau no tālā 1998.gada, kad vēl galīgi jauns un pasaulei nepazīstams
Gaujienā uzstājās Vestards Šimkus. Atceros, kā uz tautas namu „stīvējām” no mūzikas sko-
las savas vienīgās labās klavieres, jo flīģeļa mums tad vēl nebija..... Bet tagad ir. Ar Inetas
Riepnieces ideju un VKKF atbalstīto projektu Jāzepa Vītola flīģelis nu ir tautas namā un
ar savu skaisto skanējumu iepriecina ne tikai klausītājus, bet arī pašus māksliniekus, jo uz
tā arī spēlēt ir bauda.... Saksofonu kvarteti, pianisti, džeza dziedātāji, kameransambļi, ka-
merorķestri – klausos es, klausās gaujienieši, klausās apkārtējie viesi. Kādam patīk vairāk,
kādam mazāk, bet skaidri zinu, ka tas mūs ceļ. Mēs kļūstam gudrāki, saprotošāki, mūzika
ietekmē mūsu sirdis. „Bet no sirds rosās visa dzīvība...”

Bet ko līdz skaistā daba, tradīcijas un kultūra, ja nebūtu cilvēku, ar ko kopā kalnus gāzt.
Viens „pamet” ideju, otrs to papildina, trešais atbalsta un viss notiek. Tik pašsaprotami, tik
dabiski un galvenais – ar prieku! Pašiem prieks un citiem arī... Un šo domubiedru ir pilna
Gaujiena. Katrs pasākums, notikums, svētki, koncerti – vietas pietrūktu, lai visus nosauktu
vārdā. Mēs viens otru atbalstām un tas ir galvenais – sajust drauga plecu, apvienojoties ko-
pīgā darbā! Un tā mēs visi kopā spodrinām „spožo pogu” – Gaujienu!

Mūsu sirdis gūst gandarījumu, darot otram labu. Kopā ar bērniem, vecākiem, pedagogiem
un iedzīvotājiem šogad skolā noorganizējām dāvanu sūtīšanu Austrumu bērniem. Saņēmuši
esam vēl vairāk, daudzus gadus priecājoties par Samariešu pakām. Darot darbu mīlestībā, tā
vairojas un dod vēl vairāk mīlestību. Novēlu mums katram atvērt savas sirdis mīlestībai, un
tad būs miers, prieks, sadarbība, draudzība un visas labās lietās, pēc kurām mēs ilgojamies!

Notikumi aprīļa mēnesī 
Trapenes kultūras namā
Svetlana Spalviņa, Trapenes kultūras nama vadītāja

02.aprīlī Apes novada mazo vokālistu konkurss “Cālis – 2016”
09.aprīlī Latvijas – Igaunijas koru koncerts “Ceļojums dziesmā”. Šajā koncertā piedalījās

Veru jauktais koris, Tartu jauktais koris, Apes jauktais koris un Trapenes sieviešu koris. Iz-
skanēja dziesmas dažādās valodās. Prieks par igauņu koru dziedātājiem, kuri bija apguvuši
un varēja nodziedāt kopā ar mums latviešu valodā Mārtiņa Brauna dziesmu “Mīla ir kā
uguns”. Paldies grupai “Kontrasts” par jauko ballīti, igauņu draugiem ļoti patika.

13.aprīlī notika Apes novada pirmsskolas izglītības iestāžu teātra diena. Bija intere-
santi vērot jaunos aktierus dažādās lomās. Lai viņiem veicas arī turpmāk!

16.aprīlī sieviešu koris devās uz kopmēģinājumu Lizuma kultūras namā.
17.aprīlī senioru deju kolektīvs “Bormanītes” piedalījās senioru deju sadancī “Tikša-

nās Marienburgā” Alūksnes kultūras centrā. 
23.aprīlī Inas Javas un “Atmodas” koncerts.
Maija mēnesis bagāts ar notikumiem:
04.maijā sieviešu koris “Trapene” piedalās starpnovadu koru skatē Alūksnes kultūras

centrā. Lai meitenēm skanīgas balsis un žūrijas labs pavasarīgs noskaņojums.
14.maijā aicinām uz ģimenes dienai veltītu pasākumu:
plkst. 14:00 koncerts “Kad ziedi plaukst!”; Koncertā piedalās: TDK “Gatvēni” (3.-

6.kl.); TDK “Gatvēni” (1.-2.kl.); Popgrupa “Bitītes”; Solisti un citi mūsu mazie māksli-
nieki, pēc koncerta ap plkst. 15:15 sporta aktivitātes visai ģimenei, zīmējumi uz asfalta

un citas izdarības; plkst. 22:00 balle kopā ar grupu “Kreisais pagrieziens” (Ir iespēja re-
zervēt galdiņus) Ieeja – 3,00 EUR.

20.maijā sieviešu koris “Trapene” dosies ciemos pie igauņu draugiem Lahedā;
27.maijā TDK “Gatvēni” piedalīsies Apes novada bērnu svētkos Apē;
28.maijā Trapenes pamatskolas jubilejas svinīgais sarīkojums Trapenes kultūras

namā.
Līdz 15.maijam Trapenes kultūras nama mazajā zālē ir skatāma Santas Briedes per-

sonālizstāde “Mani krāsainie sapņi”.
Izstādi ir iespējams apskatīt katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00, citā laikā sazino-

ties pa tālruni 27726608 (Edīte).
Esiet laipni gaidīti Trapenes kultūras namā!

Aicinām uz Virešu bērnu 
teātra izrādi “Kaķēna raizes”
Santa Sāre – Gerža, Virešu saieta nama vadītāja

8. maijā, plkst. 18:00, Virešu Saieta namā, Virešu bērnu teāt-
ris „Atspole“ māmiņām dāvinās izrādi “Kaķēna raizes”.

Izrāde stāsta par kādu palaidnīgu kaķēnu, kurš ir mazliet
piemirsis, cik ļoti mīļa ir viņa māmiņa... Vai tiešām visas
māmiņas mīl savus mazuļu?

Izrādē darbosies: Kaķēns - Mārcis Bogdānovs, Kaķene -
Reina Iesaliņa, Zaķēni - Baiba Pabērza, Kristīne Vilemsone,
Ežu mamma - Amanda Kazaka, Saules zaķēni - Roberta
Spunde, Nora Mūrniece, Taureņi - Alise - Elizabete Stafecka,
Katrīna Būda, Kukaiņi - Enija Paleja, Miks Matvejevs. Ieeja
bezmaksas.

Apes novada Bērnības svētki
Bērnības svētki ir svētki ģimenei, kas rada prieku un

jaukas atmiņas bērniem un vecākiem, krustvecākiem un
mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu krustmāte un krust-
tēvs kļūst par bērna uzticamajiem draugiem, padomdevē-
jiem, vai vienkārši par otro tēti un māmiņu.

Apes novada Bērnības svētki notiks Virešu Saieta
namā, svētki tika plānoti 15. maijā, bet tie tiek pārcelti
uz 9. jūliju. Sekojiet informācijai.

Svētkos vecākiem un bērnam izsniegs apliecību ar
bērna jauno krustvecāku vārdiem. 

Katram bērnam tiks veltīta īpaša uzmanība, dāvaniņa,
dziesmas un mīļi vārdi. Katrs tiks šūpots izgreznotās šū-
polēs. 

Dalības maksa bērnības svētkiem: Apes novadā reģis-
trētajiem bērniem Eur 7.00, diviem un vairāk bērniem Eur
10.00, Citu novadu iedzīvotājiem Eur 10.00, diviem un
vairāk bērniem Eur  15.00. Informācija pa tālr. 26609392
/Santa/ Piesakies - aizpildot anketu līdz š.g. 30. jūni-
jam, nosūtot to uz e-pastu santa.sare@inbox.lv.Anketa
pieejama mājas lapā www.apesnovads.lv

Dalības maksa jāiemaksā Apes novada domes kasē vai
ar pārskaitījumu Apes novada domes kontā: Rekvizīti:
Apes novada dome Reģ. Nr. 90000035872 Stacijas iela 2,
Ape, LV- 4337 Bankas konts: LV28HABA0551025833523,
Bankas kods: HABALV22

Apes novada bērnības svētku organizatore – Santa Sāre
- Gerža
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Apes novada kultūras notikumi maijā / 2016

26.05. “Skaist k s melodijas”. Komponistam I.Kalni am – 75                                            Trapenes bibliot ka 

30.05. “Gadu gredzeni”. Rakstniecei V.Belševicai – 85                                                       Trapenes bibliot ka 

02.-
09.05. 
 

Literat ras izst de “M mi , šodien Tava diena”. Idejas m mi u iepriecin šanai - 
samekl  dzejas rindas m mi u sveikšanai, k  veidot konfekšu puš i, k  iesai ot 
d vanu.... 

Gaujienas 
bibliot ka 

25. -
30.05. 

Literat ras izst de “Es vienm r b šu pusce  uz tevi…” 
Dzejniecei Vizmai Belševicai — 85 (1931– 2005) 

Gaujienas 
bibliot ka 

02.05.-
15.05. “Ai, m mul t, visu tu vari…”                                                                       Apes bibliot ka Abonement  

16.02. – 
02.06. Cikl  “M su jubil ri”-“Rakstniecei Vizmai  Belševicai – 85”                    Apes bibliot ka Abonement  

02.05.-
27.05. 

“M mi , šodien Tava diena!”                                                                   Apes bibliot ka B rnu lit. nod. 

02.05. – 
27.05. 

“Imantam Ziedonim dzimšanas diena!”                                                    Apes bibliot ka B rnu lit. nod. 

02.05. – 
27.05. 

“M tes dien  – skaist kie v rdi Tev!”                                                                Apes bibliot ka Las tava 

02.05. – 
27.05 

“Vaidavas kausam – 43. sezona”                                                                        Apes bibliot ka Las tava 

02.05. – 
27.05. 

Cikla “Labo darbu v cel te” 5. izst de “Ko zin m par z u t j m?”                  Apes bibliot ka Las tava 

CCC III TTT III    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III 
10.05.-
31.05. 

“Sievietes apdzied t js fotogr fij s”. Fotom kslinieka Gun ra Bindes darbu izst de. Trapenes 
bibliot ka 

21.05 20:00-
24:00 

Akcija “Bibliot kas nakts”. Durvis uz kino. Trapenes 
bibliot ka 

26.05. 15:00-
16:00 

Jauno gr matu diena. Jauno gr matu apskats pieaugušajiem. Trapenes 
bibliot ka 

28.05. 12:00-
12:15 

Las šanas dienas Zibakcija ar m ko gr matu. 15 min tes aicin m las t 
m ko gr matu, izv l ties piem rot ko vietu, dal ties las tpriek ! 

Trapenes 
bibliot ka 

30.05. 10:00 “B rnu/Jauniešu/Vec ku” ž rijas nosl gums Trapenes 
bibliot ka 

05.05. 16:00 “M mi , šodien tava diena” - sagaid sim M tes dienu radoš  un izzinoš  nodarb b  kop  ar 
Gaujienas intern tpamatskolas 2. un 3. klases skol niem.                      Gaujienas bibliot ka 

06.05. No.pl. 
13:00  

Radoš  nodarb ba b rniem “Paldies saku m mi ai…” – kop  veidosim 
apsveikumu un d vani u savai m mi ai.    

Gaujienas 
bibliot ka 

19.05. 17:30 Tikšan s ar gr matas “Latvietes karma. Sieviš  ener ija tuvpl n .” autori Intu Bl mu. 
Ieeja bez maksas!                                        Tautas nama z l . Organiz  Gaujienas bibliot ka 

Maij  Las šanas konference “Mana m k  gr mata”                                         Apes bibliot ka B rnu lit. nod. 

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 26.maijam, 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 

Valsts meža dienests informē, ka meža ugunsnedrošais laika posms tiek noteikts
ar 2016.gada 2.maiju.  

Izlaidumi Apes novada izglītības iestādēs
22.maijā plkst.16:00 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas izlaidums. 
3.jūnijā plkst.17:00 Apes PII “Vāverīte” izlaidums.
4.jūnijā plkst.18:00 O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 12.klases izlaidums.
Par pārējiem izlaidumu laikiem, informēsim nākamajā informatīvajā izdevumā, 
kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv

Tīra vide ir viena zvana attālumā!
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”,
kuras laikā zvanot uz ZAAO biroju var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas
(sākot no ~5 kg) bezmaksas savākšanu. Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz klienta
norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai ZAAO
darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto pakalpojumu, taču
maijā ir iespēja laimēt balvu – iRobot. Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez
maksas tiks vākta arī no juridiskām personām, izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruņiem 26132288 un 29221847.
Telefoniski saņemot neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji,

plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas
pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, ZAAO biroja darbinieks aizpildīs akcijas ku-
ponu. Visi kuponi piedalās izlozē par balvu – iRobotu. Katrs klients var veikt pietei-
kumus neierobežotā daudzumā, par katru reizi tiek aizpildīts viens kupons. Akcijas
nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. 

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez maksas ik-
dienā var nodot arī 20 EKO laukumos ZAAO darbības reģionā. Iedzīvotāji, kas iz-
manto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā nepiedalās. 

23.aprīļa Lielās Talkas aktivitātes 
Apē Lielajā Talkā Delviga muižas parkā piedalījās 30 iedzīvotāji, kuri iztīrīja upītes

krastus, attīrīja zemi no zariem, lapām, rezultātā parka teritorija ir sakopta. Anita Harju,
talkas koordinatore Apē: “Pēc lielā padarītā darba talciniekiem skolotāja Irēna Meistere
pastāstīja - kā šis parks veidojies, kādi reti koki aug parkā, ka šis parks savulaik ir bijis
4. skaistākais Latvijā. Paldies Ciprusu un Valteru ģimenēm par satīrītām ceļu
malām. Paldies sociālā dienesta un bāriņtiesas kolektīvam, un skolas tehniskajiem dar-
biniekiem, kas sakopa Dāvja Ozoliņa parku “Jaunrozēs”. Paldies par darbu visam sko-
las kolektīvam, kas sakopa gan futbola laukumu, gan Raganu klintis, gan dīķi, gan visu
skolas apkārtni. Paldies komunālās nodaļas darbiniekiem, kas sakopa estrādes apkārtni
un Dižvītola apkārtni.”.

Lielajā talkā Gaujienā piedalījās 204 talcinieki. Sanita Sproģe, Gaujienas Info centra
vadītāja: “Tika sakopta Baznīckalna teritorija, Cēverkalna avotiņa apkārtne. Vākti zari
muzeja „Anniņu” un Gaujas peldvietas apkārtnē. Liels darbs paveikts skolas stadiona
apkārtnes sakopšanā. Izzāģēti krūmi, labiekārtoti stadiona sporta laukumi. Gaujienas
vidusskolas darbinieki, audzēkņi un vecāki strādāja pie apkārtnes sakopšanas un mal-
kas dārzā. Zvārtavas pils apkārtnē rosījās Vidzemes augstskolas studenti. Gaujienas
internātpamatskolas kolektīvs vāca atkritumus gar ceļmalām un Kungu kapos. Gau-
jienas kapsētas apkārtnē tika grābtas lapas un šķiroti atkritumi.”.

Lielajā Talkā Trapenē uzposa jubilāres – skolas teritoriju. Irisa Popoviča, talkas
koordinatore Trapenē: “23.aprīlī talkā piedalījās vairāk nekā 20 talcinieki. Kasījām pērnā
gada lapas, savācām zarus. Daudzi atzina, ka viņu iesaistīšanās sakopšanas darbos šogad
ir dāvana savai skolai 80.gadu jubilejā. Talkas dienā arī tika sakopta teritorija pie ”Mi-
kužu” Saiešanas nama, Tinābeles un Upurliepas un “Vītolu” īpašuma. Savācām iz-
mestos atkritumus ceļa posma Trapene – Līzespasts un ceļa Trapene – Lejastrapene
līdz Tinābelei malā. Talkotāji kopā savāca vairāk nekā 15 maisus ar atkritumiem. Paldies
visiem iedzīvotājiem, kuri līdzdarbojas pagasta teritorijas sakopšanā!”.

KKK OOO NNN CCC EEE RRR TTT III 

Datums  Laiks Nosaukums Vieta 
07.05. 16:00 M tes dienas koncerts „M o, labo m mul t” Gaujienas t/n 

14.05 14:00 
imenes dienai velt ts koncerts “Kad ziedi plaukst! 

Sportiskas aktivit tes visai imenei, z m šana uz asfalta un citas jautras 
izdar bas 

Trapenes k/n 

15.05. 16:00 Apes novada B rn bas sv tki, p rcelts uz 9.j liju Virešu s/n 

13.05. 18.00 
ime u dienas koncerts “Kur emt vienu apkampienu”  

Koncert  savus priekšnesumus sniegs Apes dziedoši un dejojošie b rni un 
jaunieši. 

Apes t/n 

14.05. 17:00 Kamerkora Gaujiena koncerts  „ Ar pavasari sird  ” O.V cieša Gaujienas vidusskolas z l  

27.05. 
vai 
26.05. 

17:00 
Apes novada b rnu sv tki “Kr saini sap i” Sv tkos piedal s Apes 
novada izgl t bas un kult ras iest žu kolekt vi. Sekojiet l dz inform cijai par 
konkr to datumu un laiku, jo notiek saska ošana starp dal bniekiem un uzrun tajiem 
m ksliniekiem 

Apes estr de 

28.05. 20:00 Estr des atkl šanas koncerts  „V rti va  vasarai”, ieeja EUR 1.50,         Gaujienas estr d  
III ZZZ SSS TTT DDD EEE SSS 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

 01.-21.05. Gaujienas m zikas un m kslas skolas absolventu un audz k u darbu  
izst de Gaujienas t/n 

L dz 
15.05. 

darba dien s no 9:00 l dz 14:00 Santas Briedes person lizst de “Mani kr sainie 
sap i” 

Trapenes k/n 
mazaj  z l  

III ZZZ RRR DDD EEE SSS 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

08.05. 18:00 Virešu saieta nama b rnu te tris „Atspole” m mi m d vin s izr di 
„Ka na raizes” 

Virešu saieta 
nams 

04. 05. 12:00 Palsmanes amatierkolekt vs “Randi š”, aicina prieku satikt b rn b ! 
Muzik l  izr de „Pauks un Šmauks" Ieeja EUR 1,- Gaujienas t/n 

21.05. 20:00 Jaunlaicenes t/n amatierte tra „Jumts ” izr de A. Niedzviedzis „D dene 
zina”, ieeja  EUR1,50 b rniem EUR 1,- Gaujienas t/n  

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

14.05. 22:00 Atp tas vakars kop  ar grupu “Kreisais pagrieziens” 
Ieeja EUR 3,00 (Ir iesp ja rezerv t galdi us) Trapenes k/n 

21.05. 22.00 Moto Disco balle, Ieeja  no plkst. 22.00 – 23.00  EUR 3.50  
No plkst. 23.00 EUR 5.00  Apes t/n 

28.05. 22:00 Za umballe sp l  grupa „ROLISE’’  Ieeja EUR 4,-               Gaujienas „Eg ukalna” estr d  
CCC III TTT III    PPP AAA SSS KKK UUU MMM III    ((( KKK AAA RRR NNN EEE VVV LLL III ,,,    GGG AAA DDD AAA TTT III RRR GGG III    UUU ... CCC ... ))) 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

07.05. 8:00-
13:00 Pavasara gadatirgus Pie Gaujienas 

t/n 
08.05. 9.00 Pierobežas pavasara gadatirgus, par omul gu gaisotni tirg  r p sies 

folkloras kopa “Putnis” un Apes p t ji 
Apes pils ta 
Avotu iela 

11.05. 16:00 Cirks, klaunu šovs „Oki – Doki”       ieeja EUR 1,50 Gaujienas t/n 
28.05.  Trapenes pamatskolas jubilejas svin gais pas kums Trapenes k/n 

KKK OOO NNN FFF EEE RRR EEE NNN CCC EEE SSS ,,,    SSS EEE MMM III NNN RRR III ,,,    AAA PPP MMM CCC BBB AAA SSS 
Datums  Laiks Nosaukums Vieta 

06.05. 11.00 Apes novada pension ru biedr bas “Iesim kop ” organiz t  psihologa un 
vesel bas speci lista 4.lekcija “Ce otprieks un ce ojumu st sti” Apes t/n 

13.05. 15.00 Meistarklase  - Ap rbi un aksesu ri no lakatiem 
Aicin m interesentus pieteikties pa t lr. 29222180 Ilva S re 

Apes tautas 
nam  RIC 

BBB III BBB LLL III OOO TTT KKK SSS 

III ZZZ SSS TTT DDD EEE SSS 
11.05. “Dziesm s ieputin ts”. Dzejniekam A.Kr klim – 95                                                Trapenes bibliot ka 

23.05. “Latviešu kinoaktierim, režisoram G.Cilinskim – 85”                                               Trapenes bibliot ka 
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