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Apstiprināts Apes novada budžets
2016.gadam
11.februārī Apes novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma
2016.gada budžetu, apstiprinot pamatbudžeta kopējos ieņēmumus
3 849 829 EUR un plānotos izdevumus 4 165 007 EUR. Sastādot Apes
novada pašvaldības 2016.gada budžetu, tika sabalansētas galvenās prioritātes – izglītība, sociālās un ekonomiskās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Aicinām iepazīties ar Paskaidrojuma rakstu, kurā ir detalizēts plānotā
budžeta izklāsts.

Paskaidrojuma raksts par
2016.gada Apes novada budžetu
Pielikums Apes novada domes 11.02.2016. lēmuma Nr.1
(prot.3., 1.p.)

Sociālekonomiskais pašvaldības raksturojums
Apes novada pašvaldību veido 5 teritoriālās vienības ar administratīvo
centru Apes pilsētā un 3 pagasta pārvaldēm ar kopējo iedzīvotāju skaitu
3887, kas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2016.
- (Apes pilsētā 962, Apes pagastā 531, Gaujienas pagastā 948, Trapenes
pagastā 764, Virešu pagastā 682 iedzīvotāji). Tai skaitā, reģistrēts pēc novadā līdz darbspējas vecumam ir 688 iedzīvotāji (17,4 %), darbspējas
vecumā 2438 iedzīvotāji (61,6 %) un pēc darbspējas vecuma 832 iedzīvotāji (21 %). Pēc Apes novada dzimtsarakstu nodaļas datiem 2015.gadā
novadā reģistrēti jaundzimušie 33, mirušie 51, un noslēgtas laulības 12.
Kopējais iedzīvotāju skaits Apes novadā pret 01.01.2015. iedzīvotāju
skaitu (3958) samazinājies par 71. Pēc Valsts Nodarbinātības aģentūras
datiem uz 01.01.2015. bezdarba līmenis Apes novadā sasniedza 6,9%.
Izdzīvotāju blīvums novada teritorijā ir 7,17 iedzīvotāji uz 1km2. Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2014.gada datiem ir - “0,366”, kas ierindo novadu 65.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām.
Saistībā ar novadā dzīvojošo iedzīvotāju un izglītojamo skaita samazināšanos un samērā augsto bezdarba līmeni, samazinās arī budžeta ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis un vispārizglītojošo un interešu
izglītības skolu mērķdotāciju kopsumma uz izglītojamo skaitu. Pretēji
ieņēmumu bāzes samazinājumam, plānojot izdevumu daļu, jānodrošina
minimālās algas palielinājums strādājošajiem pašvaldības iestādēs, esošais skolu tīkls un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Tātad, veidojot pašvaldības budžetu, pirmkārt, tajā ir iekļauts finansējums tādam pakalpojumu tīklojumam, kas nosedz teritorijas iedzīvotāju vajadzības un šo apkalpojošo iestāžu budžetu nodrošinājums to
pamatdarbībai – darba algām, energoresursiem, ar iestādes pamatdarbību
neatņemami saistītu preču un pakalpojumu iegādi.
Pamatojoties uz Apes novada attīstības programmu 2014.2020.gadam, izglītības iestādes katrā pagasta teritorijā veic arī mūžizglītības funkciju visām vecuma grupām un ir socializācijas un kultūras
centrs vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc plānots arī veikt ieguldījumus to infrastruktūras sakārtošanā, finanšu resursus novirzot no 2016.gada ieņēmumiem, kā arī plānojot atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos
īpašumus un uzņemoties kredītsaistības.
Plānoti darbi sekojošos objektos - Gaujienas vidusskolas fasādes rekonstrukcija, Gaujienas tautas nama jumta rekonstrukcijas projekta izstrāde, Apes pilsētas ūdenssaimniecības projektēšana un izbūve, Trapenes
pamatskolas bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, ielu apgaismojuma ierīkošana Vidagā un Gaujienā, lauku ceļu rekonstrukcijas visos pagastos,
lauku uzņēmējdarbības atbalsta programma (Trapene, Vireši, Gaujiena,
Ape), Vidagas bibliotēkas pārcelšana uz Vidagas Sikšņu pamatskolas
ēku, sociālo pakalpojumu punkta ierīkošana Virešu pagasta “Cīrulīšos”,
skolu telpu remonti Apes, Gaujienas un Trapenes izglītības iestādēs.
Kā arī prioritāte ir noteikta Eiropas Savienības struktūrfondu un citu
finanšu instrumentu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Autoceļu fonda dotācija uz novada kopējo autoceļu kopgarumu ir nepietiekama pret ieguldāmo finanšu daudzumu ikdienas autoceļu, ielu un
tiltu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izmaksām, kā arī ceļu un ielu remontdarbiem. Jāatzīmē, ka 2015.gadā veiksmīgi pabeigta valsts ceļa rekonstrukcija reģionālajam autoceļam P44 „Ilzene – Līzespasts” posmā
no Trapenes līdz Līzespastam 4,5km kopgarumā ar melno ceļa segumu,
kas ir devis gan ekonomisku, gan sociālu aktivitāti attīstībā kopumā. Savukārt, 2016. - 2020.gadam Igaunijas – Latvijas programmā bija plānots
sakārtot reģionālo ceļu V372 Gaujiena – Lejaskrogs posmā Gaujiena –
Taheva, bet diemžēl EST-LAT Uzraudzības komiteja ceļu rekonstrukcijas
izņēma no programmas prioritātēm.
Iepriekšējā gada līmenī dabas resursu nodokļa ieņēmums, kas visdrīzāk skaidrojums ar 2016.gadā plānoto Apes novada reģionālo ceļu rekonstrukcijas darbiem, kas varētu ievērojami palielināt dolomīta karjeru
izstrādes apjomus.

Apes novada domes 2016.gada budžets
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot Apes novada pašvaldības 2016.gada budžetu, tika sabalansētas galvenās prioritātes – izglītība, sociālās un ekonomiskās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
1. Pamatbudžets
1.1. Ieņēmumi:
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no
citiem budžetiem.
Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2016.gadā plānoti 3 849 829
EUR, t.sk.Nodokļu ieņēmumi 1 534 159 EUR: iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 286 558 EUR par 2016.gadu un 9 301 EUR neizmaksātais par
2015.gadu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 (vienu) iedzīvotāju 2015.gadā bija 320.37 EUR, bet
2016.gadā plānoti 329.13 EUR. Salīdzinoši - šis rādītājs ir par 8.76 EUR
vairāk. Nekustamā īpašuma nodoklis plānojas 238 300 EUR (par
2016.gadu 223 500 EUR un parādi par nekustamā īpašuma nodokli iepriekšējos gados 14 800 EUR). Salīdzinoši pret 2015.gada nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu izpildi plānots mazāk par 4%.
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 10 168 EUR, ko veido ieņēmumi no
valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no
īpašumu atsavināšanas.
Kopējie vērtētie ieņēmumi Apes pašvaldības budžetā 2016.gadā plānojas 2 412 655 EUR (nodokļu ieņēmumi 1 534 159 EUR un dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 858 589 EUR un iepriekšējā
gada nesadalītais atlikums 19 907 EUR). Tātad vērtēto ieņēmumu bāze
uz 1 (vienu) iedzīvotāju šogad plānojas 575,19 EUR.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (mācību maksas mūzikas, mākslas skolās, ieņēmumi no vecāku maksām
bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ieņēmumi par telpu nomu, īri, komunālie maksājumi, pacientu iemaksas, biļešu realizācijas un citi pašu
ieņēmumi) 2016.gada budžetā plānoti 342 554 EUR, jeb 9 % no kopējiem ieņēmumiem. Salīdzinoši pret 2015.gada plānu, ieņēmumi šajā kategorijā samazinās par 10%.
Transfertu ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, ir vislielākais īpatsvars Apes pašvaldības budžeta ieņēmumos – 51% jeb 1 962 948 EUR. Gandrīz pusi 44.75% no tās veido dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas šogad kopā ar 2015.gada
neizmaksāto daļu ir par 162 836 EUR vairāk kā 2015.gadā. Vēl transfertu
ieņēmumu veido valsts budžeta mērķdotācijas Gaujienas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem, pedagogu algām 520 934 EUR, vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un 75% apmērā pirmskolas (56 gadīgo) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kas plānota 8 mēnešiem (janvāris - augusts) 305 449 EUR.
Savukārt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta programmās nodarbināto pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta plānots saņemt
dotāciju 30 365 EUR apmērā, kā arī finansējums no valsts budžeta 1.- 4.
klašu skolēnu brīvpusdienām un mācību grāmatām.
No transfertu ieņēmumu kopējā apjoma 53 116
EUR ir ieņēmumi no citām
pašvaldībām par izglītības
un sociālo pakalpojumu
sniegšanu citos novados
deklarētajiem vispārizglītojošo skolu skolēniem, bērnudārza audzēkņiem kā arī
par sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
citos novados deklarētajiem
klientiem – SAC Trapene 48
530 EUR, BSAC Gaujiena
Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
46 562 EUR.
Naudas līdzekļu atli- ieņēmuma struktūra
kums gada sākumā 396 451 EUR tiek novirzīts 2016.gada budžeta izdevumu segšanai.
1.2. Izdevumi:
Novada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā, ka pašvaldība veic
visas funkcijas un visām pašvaldības iestādēm vajadzētu nodrošināt esošos
pakalpojumus iedzīvotājiem, tādējādi, 2016.gadā iedalot finansējumu
visām iestādēm.
Apes novada pašvaldības 2016.gada kopējie izdevumi plānoti 4
165 007 EUR, salīdzinoši pret 2015.gada sākotnējo plānu 4 015 293
EUR, tas sastāda palielinājumu par 4 %
2016.gada budžetā noteiktā prioritāte ir izglītība, novirzot šim
sektoram 50%, jeb 2 076 694 EUR no kopējās izdevumu daļas.

ĪSZIŅAS
04.02. Iepirkumu komisijas
sēde Apē
No 05.02. līdz 07.02. Apes novada tūrisma darba speciālisti pārstāv Apes novadu Starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour 2016”
08.02. Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde Apē
10.02. Novada izglītības iestāžu reorganizācijas komisijas sēde
Apē
11.02. Apes pilsētai 88. dzimšanas diena, tikšanās Apes tautas
namā
11.02. Apes novada domes ārkārtas sēde
18.02. Zemes komisijas sēde
Apē
18.02. Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde Apē
18.02. Apes novada uzņēmēju,
iedzīvotāju tikšanās par potenciāli
pārbūvējamiem grants ceļiem
19.02. Apes novada domes
priekšsēdētāja Astrīda HARJU,
Rīgā tēlnieka Kārļa Alaiņa darbnīcā un Jelgavā – tēlnieces Rasas
Kalniņas-Grīnbergas darbnīcā,
kārto dokumentāciju par Elīnas
Zālītes bronzas skulptūras atjaunošanas līguma slēgšanu
19.02. Apes novada domes
priekšsēdētājas vietnieks Jānis LIBERTS, izglītības darba speciāliste
Gunta ĻUĻE, kopā ar Gaujienas
vidusskolas direktori Ievu ZARIŅU un Gaujienas mūzikas un
mākslas skolas direktori Ilzi DĀVI
pieredzes apmaiņā Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā
22.02. Novada izglītības iestāžu reorganizācijas komisijas sēde
Apē
24.02. Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēde Apē
24.02. Dzīvokļu komisijas sēde
Gaujienā
25.02. Apes novada domes kārtējā sēde
27.02. Apes novada domes
priekšsēdētāja Astrīda HARJU,
Vidagas Sikšņu pamatskolas direktore Una REĶE, piedalās Mazpulku atjaunošanas 25.gadadienas
ietvaros biedrības “Latvijas Mazpulki” organizētā konferencē
“Laiks. Lauki. Labklājība.” Rīgā
27.02. Apes novada vokālie ansambļi piedalās Starpnovadu vokālo sieviešu un vīru ansambļu
konkursa pirmajā kārtā Gulbenē
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Plānotie izdevumi teritoriju iestāžu darbībai un apsaimniekošanai, izņemot izglītības un
sociālo iestāžu darbības un uzturēšanas izdevumi

Nr.p.
k.

IestƗde

PƗrvaldes vadƯtƗja darba samaksa un
Ɲkas apsaimniekošanas izdevumi
NekustamƗ Ưpašuma - Ɲkas
2
apsaimniekošanas izdevumi (Stacijas 2)
LauksaimniecƯbas konsultanta darba
3
vietas uzturƝšanas uzdevumi
KomunƗlƗ nodaƺa, teritoriju
4
apsaimniekošana

APES
Virešu
pilsƝta un
pagasts
pagasts
Summa,
Summa,
eiro
eiro

1

Trapenes
pagasts

Gaujienas
pagasts

Summa,
eiro

Summa,
eiro

18 506

21 207

20 981

27 867

25 095

23 996

16 816
1 007
99 017

17 667

5 MƗjokƺu apsaimniekošana
6 NotekǌdeƼu apsaimniekošana

11 536

2 463

16 062

7 ǋdensapgƗde

5 965

13 034

17 427
44008

8 SiltumapgƗde
9

SociƗlƗ mƗja "Jaunroze" uzturƝšanas
izdevumi

1 057

10 BibliotƝka

41 574

20 634

20 301

19 209

11 Tautas nams

65 191

41 077

34 392

54 303

12 Sports

7 600

4 676

9 303

6 099

13 363

20 158

17 410

22 978

15 243

267 173

149 101

161 196

13 Feldšeru punkts
14 SkolƝnu pƗrvadƗjumi
15 Transporta izdevumu kompensƗcijas
KOPƖ

2500
222 252

Lielu izdevuma palielinājumu
šogad pašvaldībai sastāda nodrošināt iztrūkstošo mērķdotācijas daļu
vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas apmācības un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu
darba algām un sociālajam nodoklim, tajā skaitā, arī triju vispārizglītojošo skolu direktoru darba samaksa, PII “Vāverīte” vadītājas un
Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas direktores alga tiek finansēta no pašvaldības pamatbudžeta.
Kā arī, lai skolās nodrošinātu izglīVisi izdevumi ir sadalīti deviņās funkcionālajās tojamiem nepārtrauktu mācību prokategorijās.
cesu, tiek veikta piemaksa pie skolotāju atalgojuma iztrūkstošās valsts mērķdotācijas daļas, kā arī tiek veikta daļēji degvielas atmaksa pedagogiem, kuri tiek piesaistīti no citiem novadiem, vai no sava novada
teritorijas, kur nav iespējams izmantot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību.
Daļēji skolēniem tiek segti arī ēdināšanas izdevumi.
Sociālā aizsardzība tiek finansēta 14%, tas ir 597 538 EUR apmērā no visas izdevuma
daļas, lai pašvaldības mazturīgajiem iedzīvotājiem mazinātu sociālo spriedzi - garantētā
iztikas minimuma izmaksām un dzīvokļu pabalstiem, mājas aprūpei, kā arī vēl plānoti līdzekļi ārkārtas gadījumiem (trūcīgo bērnu ēdināšanai, palīdzība personām, kuras nonākušas īpašos krīzes apstākļos u.c.). Novadā ir divi sociālās aprūpes centri – pieaugušajiem
(pansionāts) SAC “Trapene” un bērniem-bāreņiem (bērnu nams) BSAC “Gaujiena”, kas
nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus ar nepieciešamo atbalsta personālu. Budžeta izdevumu daļu ietekmē arī sociālā aprūpes centra „Trapene” klientu skaita pieaugums no sava
novada iedzīvotājiem, kuriem samaksa par pakalpojumu ar domes saistošajiem noteikumiem tiek daļēji dotēta.
Divās pašvaldības teritorijās – Vidagā un Apē iedzīvotājiem ir iespējas saņemt veļas
mazgāšanas un dušas sociālos pakalpojumus.
Atpūtai un kultūrai plānots izlietot 10% jeb 409 363 EUR.
Vispārējiem valdības dienestiem plānots izlietot 10% jeb 428 764 EUR. Salīdzinoši
pret 2015.gadu palielinājums vispārējiem valdības izdevumiem par 3 %, kas šajā gadā
saistās ar izveidoto valsts un pašvaldības vienoto apkalpošanas centru. Šajā sadaļā ietilpst izdevumi politiskās un izpildvaras institūciju uzturēšanai - 92.79% no kopējiem
vispārējās vadības izdevumiem, t.sk., Gaujienas pagasta pārvaldes uzturēšanai paredzēti
4.89 % , Trapenes pagasta pārvaldes uzturēšanai paredzēti 4.95 %, Virešu pagasta pārvaldes uzturēšanai paredzēti 4.32 %, bet novada domes, pārvaldes un grāmatvedības
uzturēšanas izdevumiem 78.63 %. Pārējie izdevumi 6.9 % būs pašvaldību aizņēmumu
procentu maksājumiem 2.55 % un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (rezerves
fonds) 5 %.
Pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānots 7% jeb 296 164 EUR,
bet ekonomiskai darbībai 6% jeb 259 418EUR.
Pa 1% no kopējās budžeta izdevuma daļas – veselībai 33 521 EUR, kur veselības aprūpes funkcijā tiek finansēta uzturēšanas izmaksas divām feldšeru punktu vietām Trapenes
un Virešu pagastā, tiek uzturēts arī sertificēts zobārstniecības kabinets Trapenē, lai iedzīvotājiem būtu pieejama zobārstniecības pakalpojumu sasniegšana tuvāk dzīves vietai.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 33 484 EUR jeb 1% no izdevumiem, kura ietvaros
novada administratīvajā teritorijā administratīvo lietu inspektors strādā ar pašvaldības saistošo noteikumu uzraudzību, bet sabiedriskās kārtības nodrošināšanu veic Smiltenes novada pašvaldības policija saistībā ar deleģējuma līgumu.
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Vides aizsardzībai 30 061 EUR, kur līdzekļi paredzēti notekūdeņu apsaimniekošanai.
Analizējot 2016.gada plānotos
pamatbudžeta izdevumus Apes novada pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2 685 712 EUR
jeb 65% veido izdevumi atlīdzībai
(atalgojumam un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, t.sk., mērķdotācija no
valsts pedagogu algām 826 383
EUR (t.sk. Gaujienas internātpamatskolas
algu
finansējums
485 026 EUR (8 mēnešiem), kur
Pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu
skolotāju mērķdotācija 291 782
EUR, bet tehniskajam personālam struktūra pa ekonomiskajām kategorijām
193 244 EUR. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotājiem valsts dotācija 197 818 EUR un pašvaldības finansējums pedagogu atlīdzībai no pašvaldības budžeta 143 539 EUR, kas procentuāli ir 58% valsts
mērķdotācija un 42% pašvaldības.
Otra lielākā izdevumu grupa ir precēm un pakalpojumiem – apkurei, elektrībai, ūdensapgādei un kanalizācijai, dažādiem ikdienas remontdarbiem, komandējumiem, kursiem,
krājumiem, biroja precēm, inventāram un tamlīdzīgiem izdevumiem. Šie izdevumi sastāda 1 139 206 EUR jeb 27 % no visu izdevumu apjoma.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai sastāda 116 462 EUR. Sociālos pabalstos plānots
izmaksāt 79 130 EUR, kas sastāda 2% no izdevumu daļas. Citās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas un dotācijas, procentu izdevumi plānots tērēt 1%.
Saistību daļa
Apes novada kopējās plānotās saistības Valsts kasē ilgtermiņā uz budžeta pieņemšanas
brīdi sastāda 1 972 269 EUR un galvojumi par 161 489EUR, tai skaitā, SIA „Alūksnes
slimnīca” 155 395 EUR un 2 studiju kredīta galvojumi - 2 privātpersonām LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un RPIVA pirmsskolas un sākumskolas skolotājs programmā.
Aizdevumu pamatsummas atmaksa 2016.gadā ir 113 229 EUR un aizņēmumu procentu
maksājumi 6 088 EUR.
2. Speciālais budžets
Kopējie plānotie ieņēmumi speciālā budžetā ir 163 448 EUR (tai skaitā, autoceļu
fonda līdzekļi 144 844 EUR). Atlikums uz 01.01.2016. sastādīja 110 036 EUR, tātad
kopā apsaimniekojamā summa ir 273 484 EUR, t.sk. autoceļu fondā pašvaldības ceļu,
ielu, tiltu uzturēšanai un labiekārtošanai plānots izlietot 209 639 EUR, bet vides aizsardzībai 63 845 EUR.
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās nav plānots.
3. Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumus un dāvinājumus uz 2016.gada sākumu Apes novadā veido 10 879 EUR,
kas ir līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada. Lielākā daļa no ziedojumiem tiek ieskaitīta
ar konkrētu mērķi, piemēram, šobrīd uz 01.01.2016. saziedots dzejnieces, prozaiķes Elīnas Zālītes skulptūras atjaunošanai 7 188.27 EUR.

Projektu aktivitātes
Projektu realizēšana raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju, jo tie sakārto
infrastruktūru, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzņēmējiem un investoriem, kā arī veicinot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem un iesaistot iedzīvotājus daudzās aktivitātēs, tādējādi, radot iespēju dažādām mērķa grupām uzlabot
savu dzīves kvalitāti, pavadīt lietderīgi brīvo laiku un kopt un saglabāt savas dzīves vides
nemateriālo mantojumu.
Vairākumā iesākto projektu realizācijas laiks ir divi gadi, jo viena budžeta gada ietvaros ir finansiāli grūti pašvaldībai rast resursus līdzfinansējumam, kā arī citi projekti
aptver lielas aktivitātes, kuru sagatavošanām nepieciešams lielāks laika periods un daudz
cilvēkresursu.
Šajā gadā startējam Eiropas Struktūrfondu plānošanas programmā, kad varam sniegt
projektu pieteikumus un pastāv arī varbūtība, ka uzsākas kādu projektu realizācija Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā, Lauku atbalsta dienesta programmā “pamatpakalpojumi lauku iedzīvotājiem” un ERAF uzņēmējdarbības atbalsta programmā
SAM 3.3.1. “Atbalsta iespējas pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai” programmas projektu konkursā, kura ietvaros pašvaldībai sadarbībā ar vietējo
uzņēmēju iespējams piesaistīt finanšu līdzekļus publiskās infrastruktūras attīstībai un
pieejamībai, t.sk. nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei.
2016.gadā - Trapenes pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes
projektā „Share play” (Caur spēlēm), kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu,
radošu mācību procesu caur spēlēm; Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” kopā
ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt
jaunu ERASMUS + programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”; „Active Age” projekta mērķis ir radīt vienlīdzīgas
iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru vecumā 55+ no Setomaa, Nova, Engures un
Apes teritorijām, iekļauties darba tirgū, motivēt līdzdarboties, uzlabot praktiskās iemaņas
un zināšanas, veicināt pārrobežu sadarbības tīkla izveidi starp senioriem no Setomaa,
Nova, Engures, Api.
Papildus pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām ir iesaistījusies projektos, kuru ietvaros jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties neformālajā izglītība, komunicēt ar citu valstu jauniešiem un pilnveidot valodas prasmes.
Ņemot vērā šobrīd atvērtos projektu konkursus un konkursus, par kuriem ir pieejama
informācija, tad jau ir izstrādātas un iesniegtas vērtēšanai 2 projekta idejas Centrālā Baltijas jūras reģiona programmai 2014.-2020. gadam un tās vērstas uz uzņēmējdarbības
programmas ieviešanu un attīstības turpināšanu visās novada skolās.
Plānojot izdevumus 2016.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts
ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai.
Apes novada domes priekšsēdētāja (personiskais paraksts)
Astrīda HARJU
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Domē pieņemto lēmumu apskats
11.februārī notika ārkārtas domes sēde
Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 11.02.2016. saistošos noteikumus Nr. 2/2016 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2016
Apē
APSTIPRINĀTI ar Apes novada domes 11.02.2016. lēmumu Nr.19 (protokols
Nr.3, 1.punkts)
Par Apes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2016.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
3 849 829 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām
4 165 007 EUR
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
113 229 EUR
1.4 aizņēmums no Valsts kases
38 578 EUR
2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2016.gada sākumu
396 451 EUR
3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2016.gada beigām (finansējums projektiem
pēc līguma)
6 622 EUR
4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumus
atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu.
Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
5. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes speciālo budžetu (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2016.gadam:
5.1. kārtēja gada ieņēmumos
163 448 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām
273 484 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 ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2.pielikumu.
Ziedojumi un dāvinājumi
9. Novirzīt ziedojumu un dāvinājumu 2015. gada budžeta atlikumu izdevumu segšanai atbilstoši ziedojumu mērķiem.
10 879 EUR
Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi
10. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes aizņēmumu un galvojumu saistības
10.1. aizņēmumu pamatsummas uz 2016. gada sākumu saskaņā ar 3.pielikumu,
1 972 269 EUR
10.2. galvojumu pamatsummas uz 2016.gada sākumu
161 489 EUR
saskaņā ar 4.pielikumu.
Vispārīgā daļa
11. Pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.
12. 2016. gadā tiek turpināta uzsākto projektu finansēšana saskaņā ar līgumu nosacījumiem budžetā paredzētajā apjomā - 5.pielikums.
13. Noteikt, ka finansēšana starp Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļu un Apes novada Sociālās aprūpes centra “Trapene”, Gaujienas internātpamatskolas un Bērnu Sociālās aprūpes centra “Gaujiena” grāmatvedībām tiek
nodrošināta ar transfertu starpniecību:
13.1. Apes novada pašvaldības domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa izdevumus
konsolidējamo iestāžu finansēšanai uzrāda ekonomiskās klasifikācijas kodā 7230 „Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm”;
13.2. Konsolidējamo iestāžu grāmatvedības finansēšanas ieņēmumus uzrāda klasifikācijas kodā 19.3.0.0 “Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes.”
13.3. Budžetu apstiprina un budžeta izpildes pārskatus konsolidē izslēdzot 15.1. un
15.2. punktos minētos finansēšanas ieņēmumus, izdevumus un savstarpējos darījumus
institucionālo sektoru līmenī S130321.
14. Lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi, iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros, jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.
15. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta
izpildi.
16. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos, ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Apes novada pašvaldības domei.
Domes priekšsēdētāja
Astrīda HARJU

Par Apes novada domes saistošo noteikumu precizēšanu
Dome pieņēma lēmumu precizēt Apes novada domes 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr. 23/2015 „Apes novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi”. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nebūs izteikti iebildumi par pieņemto saistošo
noteikumu tiesiskumu vai likuma noteiktajā termiņā atzinums nebūs saņemts, saistošie
noteiktumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes
novada ziņas”.

Par Apes novada domes saistošo noteikumu spēkā stāšanos
Ar 03.03.2016. stājas spēkā Apes novada domes saistošo noteikumu grozījumi “Par
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apē
Apstiprināti ar Apes novada pašvaldības domes
28.01.2016. sēdes lēmumu Nr.11 (prot.Nr.2, 9.p)
PAR GROZĪJUMIEM APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
26.04.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6/2012
”PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un
43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos
Nr.16/2012 ”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (prot.Nr.8,
6.p.) šādus grozījumus:
aizstāt 5. punktā apzīmējumu un skaitli „71,14 euro“ ar “EUR 75.00 (septiņdesmit
pieci eiro)”.
Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU
Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.01.2016. saistošiem noteikumiem Nr.1/2016
„Par grozījumiem Apes novada pašvaldības domes
26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012
”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” “
Sadaƺa
1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

InformƗcija
Saistošie noteikumi „Apes novada domes 28.01.2016. saistošie noteikumi
Nr.1/2016 „Par grozƯjumiem Apes novada pašvaldƯbas domes 26.04.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 6/2012. ”Par vienreizƝju pabalstu Ƨimenei
sakarƗ ar bƝrna piedzimšanu”” nepieciešami, lai precizƝtu un noapaƺotu
piešƷiramo vienreizƝja pabalsta apmƝru par bƝrna piedzimšanu
2. Ʈss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka konkrƝtu vienreizƝjƗ pabalsta Ƨimenei sakarƗ ar
izklƗsts
bƝrna piedzimšanu apmƝru.
3. InformƗcija par plƗnoto Saistošo noteikumu projektam nav bǌtiskas ietekmes uz pašvaldƯbas
projekta ietekmi uz
budžetu.
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Noteikumu pieƼemšana neradƯs negatƯvu ietekmi uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ.

Saistošo noteikumu projekts izskatƯts Apes novada domes 2016.gada
25.janvƗra Finanšu un tautsaimniecƯbas komitejas sƝdƝ. Veiktas diskusijas
ar iesaistƯtajƗm amatpersonƗm domes administrƗcijƗ, pagastu pƗrvaldƝs,
SociƗlajƗ dienestƗ, Finanšu un grƗmatvedƯbas nodaƺƗ.
Veiktas diskusijas ar iesaistƯtajƗm personƗm.

Domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU

25.februārī notika kārtējā domes sēde
Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un degvielas patēriņa normu
un limitu noteikšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt degvielas limitus transportlīdzekļiem un tehnikai
SAC “Trapene” un Gaujienas internātpamatskolai 2016.gadam, saziņas līdzekļu (Mobilo
telefonu, Stacionāro telefonu) izmaksu limitus 2016.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, un degvielas normas un limitus tehnikai Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2016.gadam.

Par izdevumu noteikšanu uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Apes novada izglītības iestādēm
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem pēc naudas plūsmas par viena audzēkņa izmaksām Apes novada izglītības iestādēs
no 2016.gada 1.janvāra, nosakot izmaksas uz vienu audzēkni Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai EUR 96.29, Vidagas Sikšņu pamatskolai EUR 157.28, Trapenes pamatskolai
EUR 120.81, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai EUR 135.55.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa P4 „Kvalificēts un
sociāli iekļaujošs reģions” atklātajā projektu konkursā
Ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam vadlīnijas un nosacījumus, un Setomaa pagastu apvienības (Igaunija)
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uzaicinājumu par dalību projektā kā partnerim, dome pieņēma lēmumu atbalstīt Apes novada domes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam konkrētā mērķa P4 „Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” atklātā
projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa
bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age” (turpmāk – Projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Setomaa pagastu apvienību (Igaunija) un
diviem sadarbības partneriem – Engures novada dome (Latvija) un Nõva pašvaldība (Igaunija). Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim. Noteikt Apes novada domes kā projekta partnera Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 52 151.00 EUR, no kurām: Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 85%
jeb 44 328.35 EUR; Apes novada domes līdzfinansējums ir 15% jeb 7 822.65 EUR.

Par Apes novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2016 “Par grozījumiem
Apes novada pašvaldības domes 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. Ja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nebūs izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai likuma noteiktajā termiņā atzinums nebūs
saņemts, Saistošie noteiktumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas”.

Par grozījumiem Apes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un
darbinieku amatu katalogā, mēnešalgu sarakstā
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” 2.pielikumā 2.6. sadaļā
“Bāriņtiesa”: izsakot amatu “Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs juridiskos jautājumos”
jaunā redakcijā; 3.pielikumā 3.5. sadaļā “Vidagas Sikšņu pamatskola”: izslēdzot amatu
“Saimniecības daļas vadītājs”, atjaunojot amatu: “Strādnieks”.

Par grozījumiem Apes novada domes lēmumā
Dome pieņēma lēmumu grozīt Apes novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 242 (sēdes
protokols Nr. 15, 7.p) “Par Apes novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto
zemju
pielikumus Nr.2, izsakot 91.rindu
šādā redakcijā:
p turpmāko izmantošana”
p
j
Npk
91

Adrese

Kadastra
apz.

Ʈpašuma
kad. nr.

Nomas zemes

3625 003
0157

3625 003
0153

PlatƯba
KR(ha)

PašreizƝjƗ
izmantošana

9,6000 noma

PlƗnotƗ
izmantošana
atsavinƗšana
(noma)

Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „APIŅI AGRO“ 26.01.2016. iesniegumu
par Apes novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36250030157 Apes pagastā, Apes novadā atsavināšanu, Dome pieņēma lēmumu sagatavot Apes novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
36250030157 Apes pagastā, ar platību 9,6 ha nodošanai atsavināšanai. Uzdot Teritorijas
attīstības nodaļas vadītājam J.Ronimoisam reģistrēt zemesgrāmatā uz Apes novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 36250030157 Apes pagastā, ar
platību 9,6 ha. Slēgt vienošanos ar atsavināšanas pieteicēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „APIŅI AGRO“, par avansa maksājuma EUR 500,00 iemaksu Apes novada
domes kontā, kas izmantojama īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā, zemes sertificēta
vērtētāja pakalpojumu apmaksai un publikāciju izdevumu segšanai. Par iemaksātā avansa
apjomu tiks samazināta darījumā maksājamā summa. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai pēc īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā viena mēneša laikā sagatavot atsavināšanas noteikumus un iesniegt to novada domei apstiprināšanai.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības “APE TEAM” komandu
ekipāžām
Pamatojoties uz biedrības “APE TEAM” četru komandu ekipāžu 10.02.2016. iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai Latvijas, Igaunijas Trofi reidu sacensībās
2016.gada sezonā, Dome pieņēma lēmumu piešķirt biedrībai “APE TEAM” četrām komandas ekipāžām, finansējumu EUR 500.00 kopsummā, dalībai Latvijas un Igaunijas
Trofi reidu sacensībās 2016.gada sezonā. Finansējuma avots - Apes novada domes budžets, sporta pasākumu atbalstam paredzētie līdzekļi.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas ezerā
Ņemot vērā vienas personas 18.02.2016. iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu iznomāt
vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Apes novada Gaujienas pagasta Zvārtavas
ezerā ar vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu uz vienu gadu, noslēdzot zvejas nomas līgumu ar Apes novada domi. Noteikt
nomas maksu par zvejas tiesībām Zvārtavas ezerā, izejot no aprēķina – zivju tīkls, par
katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) 2,85 EUR apmērā gadā; kopā par 30 metriem - par vienu
murdu ar 30 metru sētas kopgarumu – 17,10 EUR gadā.
Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepazīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājas lapā www.apesnovads.lv, vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts.

Domes aktualitātes
Par Apes novada izglītības iestāžu
reorganizāciju
Šā gada 28.janvārī Apes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas plāna izstrādi”, turpinot darbu pie Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas rīcības plāna izstrādes. Tika izveidota komisija,
kura šā gada laikā turpinās darbu par nākamajiem soļiem izglītības tīkla sakārtošanā,
lai, ņemot vērā Apes novada šā brīža situāciju, pēc iespējas veiksmīgāk tiktu nodrošināta
viena no pašvaldībai deleģētajām autonomajām pamatfunkcijām - gādāt par iedzīvotāju
izglītību.
Šā gada 25.februārī Apes novada domes sēdē deputāti vienojās par komisijas pirmā
darbības mēneša darba rezultātu izvērtēšanu un piecu Apes novada izglītības iestāžu
reorganizēšanu.
Lēmuma pieņemšanas process nebija viegls, un izveidotā Apes novada izglītības sistēmas reorganizācijas komisija kopā ar Apes novada izglītības iestāžu vadītājiem darba
procesā pētīja un analizēja vairākus izglītības iestādēm saistošus kritērijus: gan straujo
izglītojamo skaita samazinājumu, demogrāfisko situāciju Apes novadā, apvienoto klašu
īpatsvaru, kā arī nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba samaksai, bažījoties
par topošo pedagogu darba samaksas atalgojuma modeli, kuru valdībā ir plānots apstiprināt tikai šā gada otrajā pusē, kas arī rada neziņu izglītības iestāžu reorganizācijas
plānošanas procesā.
Lielas diskusijas bija par Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu un Gaujienas mūzikas
un mākslas skolu, jo izglītojamo skaits abās iestādēs ar katru gadu samazinās. Ņemot
vērā valstī izstrādāto finansēšanas modeli, kad nauda seko skolēnam, tas nozīmē, ka arī
valsts finansējums iestādēm ar katru gadu samazinās. Mūzikas un mākslas skolā pašvaldība finansē 35% no pedagogu algām, maksā algu direktoram, sedz uzturēšanas izdevumus. Arī šis līdzfinansējums no pašvaldības gadu no gada ir pieaudzis, taču ar to
ir par maz, lai nodrošinātu izglītības iestāžu attīstību. Iepazīstoties ar Jaunannas mūzikas
un mākslas skolas pieredzi, redzams, ka ieguvumi ir konkurētspējīgs izglītojamo skaits,
administratīvo izdevumu racionāla izmantošana, priekšrocības mācību procesa plānošanā, plašāks programmu piedāvājums izglītojamajiem, iespēja piesaistīt izglītojamos,
kuri interesējas par mūzikas un mākslas programmām. Uz izglītojamajiem, viņu vecākiem, transporta nodrošinājumu šī iestāžu apvienošana neatstāj nekādu negatīvu ietekmi. Iestāžu apvienošana radīs iespēju racionālāk plānot mācību procesu, kā arī nodrošināt ekonomiskākus skolēnu pārvadājumus.
Rezultātā deputāti nobalsoja par Apes novada pašvaldības izglītības iestādes “Ojāra
Vācieša Gaujienas vidusskola” un Apes novada pašvaldības izglītības iestādes “Gau-

jienas mūzikas un mākslas skola” apvienošanu par Apes novada pašvaldības izglītības
iestādi „Gaujienas mūzikas un mākslas pamatskola” pamatizglītības, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri. Priekšā nopietns organizatorisks darbs, lai ar 1.septembri varētu sākt izmantot apvienošanas radītās priekšrocības.
Lai nodrošinātu vidējās izglītības ieguves iespējas Apes novadā, deputāti lēma par
vienas vidusskolas saglabāšanu Apes novadā, reorganizējot izglītības iestādi “Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskola”, par izglītības iestādi “Apes vidusskola” pamatizglītības un
vidējās izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.591, kas pieņemti 2015.gada 13.oktobrī, ar 2016. gada
1.septembri pašvaldība nedrīkstēs atvērt 10.klasi vidusskolā, ja tajā mācīties vēlēsies
mazāk kā 10 audzēkņi. Apes vidusskola kopā ar Gaujienas vidusskolas posma pedagogiem nodrošinās arī Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vidējās izglītības programmu
realizāciju un vidusskolas posma skolēnu turpmāko apmācību gan Apē, gan Gaujienā,
nodrošinot visu uz reorganizācijas uzsākšanas brīdi licencēto mācību programmu realizāciju. Šādi tiks nodrošināta iespēja izmantot abu vidusskolu spēcīgās iestrādes, augsti
profesionālos pedagogu kadrus, materiāli tehnisko bāzi – Apes vidusskolas sporta kompleksu, Gaujienas dabaszinību priekšmetu kabinetu, nodrošinot Ministru kabineta noteikto izglītojamo skaitu. Ņemot vērā, ka Apes vidusskolas 9.klasi šogad beidz 15, bet
Gaujienas vidusskolas 9.klasi – 9 izglītojamie, aicinām jauniešus izmantot šo novada
doto iespēju turpināt mācības Apes vidusskolā un skolas mācību punktā Gaujienā.
Savukārt ar 2017.gada 1.septembri Vidagas Sikšņu pamatskola tiks reorganizētas par
izglītības iestādi “Sikšņu sākumskola” pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) un
pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai, un Trapenes pamatskola tiks reorganizēta par izglītības iestādi “Trapenes sākumskola” pamatizglītības pirmā posma (1.6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai. Šāds lēmums pieņemts, lai
dotu iespēju vidējā posma skolēniem un viņu vecākiem iepazīties ar mācību procesa
organizāciju Gaujienā un Apē, pārliecināties par pašvaldības transporta nodrošinājumu
starp pagastiem, veicot skolēnu pārvadājumus uz izglītības iestādēm. Pēc izglītības iestāžu reorganizācijas tiks novērsta nepieciešamība 7.-9.klašu posmā bērniem apgūt zināšanas apvienotajās klasēs, kas uzlabos iespēju apgūt kvalitatīvu izglītību.
Ņemot vērā, ka 28.janvārī izveidotā komisija, kas tiks papildināta ar izglītības iestāžu
vadības pārstāvjiem un sabiedrības (izglītības iestāžu padomju) pārstāvjiem, turpinās
darbu pie reorganizācijas modeļa pilnveidošanas, iespējami jauni risinājumi, jo pašvaldības mērķis nav izglītības iestāžu likvidēšana, bet gan iespēja bērniem apgūt
kvalitatīvu izglītību iespējami tuvāk dzīves vietai. Šāda reforma dod iespēju saglabāt
izglītības iestādes katrā pagastā.
Lēmums stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Ierobežota satiksme pa pašvaldības autoceļu „Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas – Medņukalni
Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļam, pamatojoties uz Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā
aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1.,3.2. un 12. punktu,
Noteikts ierobežojums („Braukt aizliegts”)toceļu „Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas – Medņukalni” no 10.02.2016. līdz turpmākajam Apes novada domes izpilddirektora
Viestura Dandena rīkojumam.
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Par būvvaldes funkciju nodrošināšanu
Apes novadā
Ilze Ērmane, sabiedrisko attiecību speciāliste
Informējam, ka Apes novada dome 9.februārī noslēdza deleģēšanas līgumu ar
Smiltenes novada pašvaldību. Līgums paredz, ka Smiltenes novada pašvaldības
administrācijas struktūrvienība – Smiltenes novada Būvvalde, veiks būvvaldes
funkciju Apes novada administratīvajā teritorijā.
Būvvaldes funkciju realizēšanā ietilpst šādi uzdevumi:
1. pārzināt un koordinēt Apes novada administratīvās teritorijas būvniecību un zemes
ierīcību, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides
aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības;
2. pārzināt būvniecības procesu – kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu un
citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām, pieprasīt būvniecības
ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos;
3. pieņemt būves ekspluatācijā;
4. sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā
esošajiem inženiertīkliem;
5. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par būvi;
6. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt
lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos
noteiktajā apjomā;

Par Elīnas Zālītes skulptūras atjaunošanu
Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja
Vispirms vēlos pateikties visiem līdzšinējiem ziedotājiem, kuri ar savu devumu ir apliecinājuši vēlmi atjaunot dzejnieces, prozaiķes, dramaturģes un tulkotājas Elīnas Zālītes
bronzas skulptūru. Skulptūru, kura tapa vairāku gadu garumā par Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas skolēnu un skolotāju talkās nopelnīto naudu. Skulptūru, kuru veidoja tēlniece
Rasa Kalniņa-Grīnberga un kuru Apes pilsētā atklāja 1983.gadā, bet diemžēl 2009.gada
7.novembrī ciniski to nozaga un iespējams arī iznīcināja.
Pateicoties sabiedrības ziedojumiem, šā gada 19.februārī tika noslēgts līgums par
skulptūras atliešanu bronzā ar Mākslas akadēmijas pasniedzēju, tēlnieku Kārli Alaini un

Par īpaši aizsargājamā ainavu apvidus
“Veclaicene” dabas aizsardzības plāna virzību
Ir beigusies īpaši aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plāna
sabiedriskā apspriešana. Plāna izstrādātāji 22.februārī iesniedza novada domei saskaņošanai izstrādāto plānu.
Domes priekšsēdētāja Astrīda Harju vērš uzmanību: “Likumdošanā ir noteikts, ka novada pašvaldība viena mēneša laikā no plāna iesniegšanas izskata un saskaņo sagatavoto
dabas aizsardzības plānu. Izvairīties no plāna saskaņošanas nevar, jo likumdošanā
noteikts, ja mēneša laikā pašvaldība nesniedz atbildi un nesaskaņo – tad tiek uzskatīts, ka izstrādātais dabas aizsardzības plāns tiek saskaņots automātiski. Tas nozīmē, ja mēs vēlamies kopīgi ietekmēt lietas, tad jāiet uz sarunām ar Dabas aizsardzības

Par kompensācijām par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās (“Veclaicene”, “Ziemeļgauja”,
t.sk. Natura 2000 teritorijās) un mikroliegumos
Saistībā ar dabas aizsardzības plāna izstrādi, ko izstrādā SIA „Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment“ īpaši aizsargājamam ainavu apvidum “Veclaicene” ir aktualizējies jautājums par kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Vēršam
uzmanību, ka noteikumi par kompensācijām attiecināmas uz visām aizsargājamām dabas
teritorijām, ne tikai “Veclaicene”.
Esam sagatavojuši dažus izvilkumus no normatīviem aktiem par kompensāciju piešķiršanas kārtību:
Likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās
teritorijās” (turpmāk – Kompensāciju likums) 2.pants paredz divus kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos veidus:
kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu;
zemes atpirkšanu.

Kompensācija – ikgadējs atbalsta maksājums
Kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksā Lauku atbalsta
dienests vai Dabas aizsardzības pārvalde atbilstoši savai kompetencei. Dabas aizsardzības
pārvalde izmaksā kompensācijas no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt Lauku atbalsta
dienests – no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Lauku atbalsta dienests līdz 2020. gadam administrē un izmaksā kompensāciju –
ikgadējo atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs
(izņemot purvus), kas atrodas:
- īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas iekļautas Natura 2000 teritoriju sarakstā;
- mikroliegumos, kas atrodas Natura 2000 teritorijās;
- mikroliegumos, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām, ja atbalsttiesīgā platība
ir vismaz 1 hektārs.
Sīkāka informācija par pieteikšanos uz kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu - pieejama Lauku atbalsta dienestā.
Dabas aizsardzības pārvalde līdz 2020.gadam administrē un izmaksā kompensāciju

7. izskatīt būvuzraudzības plānu;
8. norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un noteikt obligāto
būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība,
minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos būvdarbu posmus;
9. saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo
aktu prasībām, lemt par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt
neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām;
10. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida
maiņu bez pārbūves;
11. sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
atbilstoši normatīvajiem aktiem, apkopot datus un sniegt tos Valsts Statistikas
pārvaldei, Ekonomikas ministrijai;
12. apkopot un nodod Apes novada domei publicēšanai informāciju par saņemtajiem
būvniecības ierosinājumiem;
13. veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas
darbības.
Ar iesniegumiem par būvvaldes pakalpojumu nepieciešamību aicinām griezties:
Smiltenes novada būvvaldē, adrese: Dārza iela 11, Smiltenē, Smiltenes novadā,
LV-4729, Tālrunis 64773576; e-pasts: buvvalde@smiltene.lv ;
Apes novada domes valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Stacijas
ielā 2, Apē, Tālrunis + 64307218; e-pasts: kac@ape.lv
Iepriekš jau tika informēts, ka 2016.gada 25.janvārī Apes novada dome pieņēma lēmumu
“Par valsts pārvaldes uzdevuma būvniecības procesa tiesiskuma deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai” un Smiltenes novada pašvaldība 2016.gada 27.janvāra domes sēdē
pieņēma lēmumu “Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Apes novada pašvaldību”.
trīspušu sadarbības līgums ar skulptūras autori, tēlnieci Rasu Kalniņu – Grīnbergu, tēlnieku Kārli Alaini un domi par autordarba tiesību nodošanu trešajām personām, lai unikālo skulptūru atjaunoto sākotnējā veidolā. Skulptūru šā gada vasarā, Apes pilsētas svētku
laikā, ir plānots svinīgi atklāt.
Ziedojumos savāktā summa uz šo brīdi ir 7238,27 EUR, līguma summa 9373.55
EUR (summā ietilpst materiāls, darbs un autoratlīdzība). Savu atbalstu šim cēlajam
mērķim ikviens atbalstītājs var sniegt – iemaksājot ziedojumu Apes novada domes
kasē, vai ieskaitot ziedojuma kontā Apes novada dome, reģistrācijas numurs
90000035872, konts LV58HABA0551025935609 ar mērķi “Elīnas Zālītes pieminekļa
atjaunošanai”.
Kā arī turpinās labdarības akcija Alūksnes un Apes novada fondā “Kultūrai”, kurā var
ziedot, norādot mērķi “Elīnas Zālītes pieminekļa atjaunošanai”.
pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju ar argumentācijām,
priekšlikumiem un jāpanāk vienlīdz abām pusēm pieņemami nosacījumi. Ņemot vērā,
ka plāna izstrādes gaitā izveidotie jaunie liegumi un citi īpašuma apsaimniekošanas ierobežojumi, ir vērā ņemams apgrūtinājums novada iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas
īpaši aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene”, informēju, ka novada dome nopietni
izvērtēs plāna ietekmi uz katra iedzīvotāja īpašumu uz novadu kopumā. Tiks veiktas
visas iespējamās darbības, lai mazinātu negatīvo ietekmi.
Pirmā tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvjiem (VARAM dabas aizsardzības departamenta, Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja - Inga Belasova; Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas
aizsardzības departamenta direktore – Gita Strode) notiek 4.martā, Apes novadā, kad
pie mums tiek organizēta Vidzemes Plānošanas padomes sēde, kur darba kārtībā ir Par
Dabas aizsardzības plānu izstrādi Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.”.
Par panākto ietekmes mazināšanā tiks sniegta informācija.
– ikgadējo atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas nav noteiktas kā Eiropas nozīmes aizsargājamās
dabas teritorijas Natura 2000 (turpmāk - Natura 2000 teritorija) – 22 dabas liegumos,
5 dabas parkos un 197 aizsargājamos ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos.
Informāciju par to, kuras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi Latvijā
ir uzskatāmi par Natura 2000 teritorijām, var iegūt no likuma „Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” pielikuma „Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju saraksts“.
Sīkāka informācija par pieteikšanos uz kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu - pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē.

Zemes atpirkšana
Atbilstoši Kompensāciju likuma 2.panta piektajai daļai kompensāciju – zemes atpirkšanu var prasīt, ja zemes īpašums ir neapbūvēts un atrodas:
dabas rezervātā;
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas rezervāta zonā, stingrā režīma zonā vai regulējamā režīma zonā.
Zemes atpirkšanu nepiemēro attiecībā uz zemes īpašumiem, kas atrodas mikroliegumos.
Informāciju par to, kurā īpaši aizsargājamā teritorijā un tās funkcionālajā zonā vai
mikroliegumā atrodas attiecīgais zemes īpašums, var iegūt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju valsts reģistrā – dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”, sistēmas meklēšanas
laukā ierakstot interesējošā zemesgabala kadastra apzīmējumu.
Par zemes atpirkšanas iespējām informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē.
Īpaši aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicenes” dabas aizsardzības plāna izstrādātāji ir sagatavojuši informāciju par kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem kā arī par soda apmēru par pārkāpumiem dabas aizsardzības jomā
īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ar sagatavoto informāciju sīkāk var iepazīties
Apes novada domes mājas lapā sadaļā: http://www.apesnovads.lv/2016/02/pazinojums-par-dabas-aizsardzibas-plana-sabiedrisko-apspriesanu/

I nformējam, ka Lauku atbalsta dienests Apes tautas namā
30.martā plkst. 11.00 organizēs informatīvo dienu, kurā speciālisti
stāstīs par platību maksājumiem 2016.gadā, kā arī būs iespēja uzdot
interesējošos jautājumus.
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Uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mājsaimniekiem
Apes novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads

Gada ienākumu deklarācija
Liene Apine, klientu apkalpošanas centra speciāliste
Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
no 2016. gada 1.marta sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi.
Iedzīvotāj, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem
izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas
pakalpojumiem, uz konsultāciju līdzi jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas
kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.)

Ziemeļaustrumu MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku
un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!
Programma / Lektoru uzskaites lapa
Norises vieta: Apes tautas nams, Ape, Apes nov.
Datums: 16.03.2016.
Gr.nr. 1ZA/MKPC-S
Laiks
13.00-14.30

14.30-15.30

Stundu
Saturs
skaits
1.5
AktualitƗtes upju aizsargjoslu
apsaimniekošanƗ, ES atbalsta
iespƝjas mežsaimniecƯbƗ
1.0
AktuƗlƗ informƗcija par ES un
Valsts likumdošanas izmaiƼƗm
lauksaimniekiem

15.30-16.30

1.0

16.30-17.00

0.5

KopƗ st.

AktualitƗtes nodokƺu likumdošanas
jomƗ uzƼƝmƝjiem
NVA pasƗkumu piedƗvƗjums
lauksaimniekiem

Lektors
Linda Muceniece
MKPC Ziemeƺaustrumu
nodaƺas vadƯtƗja
SarmƯte SvilƗne
SIA LLKC
Alǌksnes nodaƺas
uzƼƝmƝjdarbƯbas
konsultante
Nata MeƧe
VID speciƗliste
Anita Muratova
NVA speciƗliste

4.0

Aicinām apmeklēt Ziemeļaustrumu MKPC nodaļas rīkoto informatīvo semināru
arī 23.martā, plkst.10:00, Virešu saieta namā, Virešos un plkst.14:00 Gaujienas tautas
namā, Gaujienā. Kontaktinformācija: Ginta Ābeltiņa - mob. 26117578,
e-pasts: ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv Sandris Cipruss, tālrunis: 25434858,
e-pasts: andris.cipruss@llkc.lv

Par Vidzemes uzņēmēju dienām
Par nozīmīgu Vidzemes novadu uzņēmēju, amatnieku, izglītības iestāžu, lauksaimnieku pieredzes popularizēšanas pasākumu ir kļuvušas „Vidzemes uzņēmēju dienas” Valmierā, ko organizē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.
Šogad jau 19. reizi 20., 21. maijā būs iespēja demonstrēt savus ražotos produktus,
esošos un jaunos pakalpojumus klientiem, esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.
Paralēli izstādei norisināsies Biznesa forums, kur semināros un diskusijās varēs uzklausīt priekšlikumus ar biznesu saistītām aktualitātēm, saņemt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. Sīkāka informācija http://www.vidzemesizstade.lv
Jau vairākus gadus Apes novads savu uzņēmēju, tūrisma piedāvājumu un amatnieku
izstrādājumus pārstāv kopīgā stendā. Arī šogad to darīsim. Aicinu visus, kuri vēlas, lai
par viņiem, viņu pakalpojumiem, piedāvājumu uzzina plašāks interesentu loks - atjaunināt informāciju, padomāt par vizītkartēm, reklāmas lapiņām. Varbūt kāds uzņēmums
vēlas piedalīties individuāli, tad laicīgi aicinu pieteikt savu dalību un sev vēlamo platību
līdz 22. aprīlim sūtot Pieteikumu – līgumu uz www.valmiera@chamber.lv.

Darba laiks:
8.00 – 12.30 - 13.00 – 17.00
8.30 – 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 – 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 – 12.30 - 13.00 - 17.00
8.00 – 12.30 - 13.00 - 16.00
Kontakti saziņai: t.64307218, kac@ape.lv

Piesakoties platību maksājumiem
elektroniski, lauksaimniekiem
pozitīvi ieguvumi
Kristīne Ilgaža, LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems
jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis
visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos,
ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos
gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada
11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD
šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo
teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja
iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no
25.aprīļa.
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība
piesakās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
LAD atgādina - lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem
jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD
klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot
uz informatīvo tālruni 67095000.
Apes novada Lauku attīstības konsultanta Sandra Ciprusa darba vieta no šā
gada februāra ir Tirgus ielā 5 (Apes novada Sociālā dienesta telpās), Apē, Apes
novadā.
Pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 12:30.
Tālrunis: 25434858, e-pasts: sandris.cipruss@llkc.lv

Senioru vēstis
a

a

Tikai nepagurt! Tikai iet, kamēr
vēl dienas garas,
Kamēr vēl kalnos bērzi zied un saule
dzer sudraba skaras.
Zināt, ka biji vakar, un sajust,
ka esi šodien
Un vienmēr ticēt vajag, ka būsi vēl rīt!

Viens mazs prieks, lai būtu katrai dienai!
Viens skats, viens zieds, viens Laimes
stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet debesis!
Un, labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Sirsnīgi sveicam mūsu skaisto
gadu jubilārus:
Ēriku Akmentiņu, Lūciju Miķelsoni,
Intu Nīmanti, Ivaru Miķelsonu.
Lai spēks un veselība!

Sirsnīgi sveicam janvārī un februārī
dzimušos jubilārus
un it sevišķi dzīves skaistajās jubilejās:
Ivitu Skujiņu un Benitu Jāņkalni.
Vēlam veselību, veiksmi, izturību
un dzīves prieku.
Gaujienas pensionāru padome

Virešu pensionāru padome
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a
Lai Jums vairāk balto kā nebalto,
Dienu turpmāk dzīvot būtu,
Un no draugiem cīruļa vieglumu
Saviem nākošiem gadiem gūtu!
/K.Apškrūma/
Sveicam marta mēnesī dzimušos
un īpaši jubilārus –
Erna Ābolkalne, Mirdza Dzene,
Olga Jakovļeva, Ainārs Ābolkalns,
Ināra Bērziņa, Melita Mazule,
Modris Rēdelis, Edīte Dauškane,
Valentīna Millere, Rūta Pilskalne,
Ludis Tilts.
Apes pensionāru padome

a
Lai katrā saules starā
Tev smaida viens saulains prieks,
Lai dienas atnāk ar laimi
Un nesteidz projām iet!
Sirsnīgi sveicam, vēlot veselību un dzīvesprieku
dzimušajiem dzīves nozīmīgajos gados 65, 70, 80:
Ervīnu Edmundu Miķeli,
Jevgeniju Grehovu,
Pāvelu Škuratovu, Vasiliju Sotņikovu,
Kārli Dimiņu.
Trapenes pensionāru padome
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Izglītība
Janvāris - Gaujienas internātpamatskolā
Anda Andersone, Jaunatnes darba koordinatore
„Teātra burvība ir improvizācija un dzīvais moments. Man patīk, kā teātrī cits citu
visu laiku „šmauc“ - stāv tavu acu priekšā un melo. Tu redzi, ka melo, bet vienalga
patīk...“ - tā Maestro Raimonds Pauls par to, kāpēc joprojām mīl teātri un tāpēc arī savu
lielo jubileju 12. janvārī svinēja tieši Nacionālajā teātrī.
Arī mēs janvāra mēnesi visi kopā skolā izdzīvojām maestro jubileju tieši caur teātri,
dziesmām un kustībām. Visas klases cītīgi strādāja pie kolāžām.
Kolāžās tika atveidota maestro dzīve, dziesmas.
Janvāra mēnesis noslēdzās ar popielu “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, kurā skanēja tikai Raimonda Paula dziesmas.
Paši mazākie - pirmā klasīte mums rādīja dziesmu “Anniņa vanniņā”. Atraktīvie
pirmīši vannojās un ķēra zivtiņas kopā ar audzinātāju Jogitu. Apvienotās klasītes otrā
un trešā bija mafijas bosi, jo atveidoja dziesmu “Mafija”. Ceturtā klase bija panku
klase, visi kopā izdzīvojām populāro dziesmu “Mazais panks”. Nākošā klase mūs aizveda jūrā, jo piektā klase dziedāja “Kapteinis Reinis”. Bija īsts kapteinis un īsti jūras
viļņi. Nākošās klases mūs priecēja ar dziesmu popūriju, kur tika izdziedātas - “Vecmāmiņa un vectētiņš”, “Zaļā dziesma”, “Cāļus skaita rudenī” un “Palaid puķīti pa
dambi”. Šo popūriju mums dziedāja un dejoja sestās un septītās klases zēni. Astotās
un devītās klases divi puiši mums atveidoja duetu - Žoržs Siksna un Nora Bumbiere,
ar dziesmu “Muļķe sirds”. 4b, 5b. un 6b.kl.kolektīvi kopā ar “c” klases bērniem iejutās

cāļu lomās un dejoja “Cāļus skaita rudenī”. Ļoti emocionālu priekšnesumu sniedza
Kristaps un Viktorija no devītās klases, ar “Mēmo dziesmu”. Dziesmas laikā daudziem
skatītājiem nobira pa asarai. 7b., 8b.klases un “c” klases zēni mums uzdziedāja dziesmu
“Ne silts, ne auksts”. Priekšnesums bija ļoti atraktīvs un jautrs. Pasākums mums pierādīja, ka mīlam un cienām Raimonda Paula dziesmas. Paldies bērniem un audzinātājām, kas iesaistījās pasākuma veidošanā, kopā mums izdevās izdzīvot skanošu, atraktīvu, pozitīvu pēcpusdienu.

Februāris - mīlestības mēnesis

Ciemojāmies Tilsi skolā Igaunijā!

Anda Andersone, pašpārvaldes koordinatore

Liene Tomiņa – Bambule, Trapenes pamatskolas skolotāja

Gaujienas internātpamatskolā mīlestības nedēļu organizēja skolēnu pašpārvalde.
Mīlestības nedēļa notika no 8.februāra
līdz 12.februārim. Pirmdiena sākās ar foto
stūrīša apmeklējumu, kur varēja veidot
dažādas mīļbildītes. Otrdiena bija veltīta
mīļdraudziņam un mīļdraudzenītei, bērni
balsoja par šiem tituliem. Mīļdraudziņa
titulu ieguva Tomass (9a.kl.) un Hoseignasio (3a.kl.). Mīļdraudzenītes titulu ieguva Vitnija (9a.kl.) un Samanta (3a.kl.).
Otrdienas pēcpusdiena tika pavadīta radoši un atraktīvi, jo tika gatavotas mīļdāvaniņas skolas bibliotēkā. Trešdienu visi
gaidīja visvairāk, jo vakarā notika sirsniņballīte. Ballītē tika rīkotas dažādas spēles
un atrakcijas. Ceturtdiena – sarkanā
diena, skolā jāierodas sarkanā apģērbā.
Liels prieks bija vērot, cik sarkani mēs
visi esam. Vienam bikses, vienam kleita,
vēl kādam cepure un sirsniņa pie krūts.
Paldies visiem, par iesaistīšanos.

Jau daudzus gadus Tilsi skolas sportiskākie skolēni novembrī brauc pie mums uz spēkošanās sacensībām. Nu bija pienācis laiks arī mums apciemot Tilsi skolu. Ciemos pie
Igaunijas draugiem devāmies 22. februārī ar skaistu svētku koncertu „Mana tēvzeme,
mana laime un prieks”, kurš bija veltīts Igaunijas Republikas neatkarības dienai.
Mūsu skolas sniegtajā koncertā piedalījās skolas 1.-4.klašu meiteņu ansamblis, kuram
šī uzstāšanās bija kā lielais ģenerālmēģinājums pirms konkursa „Balsis”, tautas deju kolektīvs „Gatvēni”, kā arī dažādi individuālie priekšnesumi – meitenes spēlēja klavieres
un dziedāja solo dziesmas, bet puiši atskaņoja dažādus skaņdarbus uz akordeoniem. Kad
bija izskanējis mūsu koncertiņš, tad kopīgi tika dziedātas divas dziesmas – Sāremiešu
dziesma un Pūt vējiņi. Dziedot šīs dziesmas, radās ļoti patīkamas izjūtas. Tāda jauka
kopā būšanas sajūta.
Par lielu pārsteigumu mums, Tilsi skolas direktore bija sagatavojusi pateicības runu
latviešu valodā!
Pēc svinīgā pasākuma Tilsi skolas skolēni mums mācīja divas Igaunijas rotaļdejas un
pēc tam mēs, kā jau ierasts, viņiem iemācījām mūsu iemīļoto rotaļu deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Kad bijām izdancojušies un izkustējušies, tad vajadzēja likt lietā arī savas zināšanas.
Visi piedalījāmies spēlē „KAS? KUR? KAD?”. Jautājumi bija sagatavoti abu valstu valodās. Tie bija gan par Igauniju, gan par Latviju. Pēc konkursa tika apbalvotas pirmās
četras vietas, kuru skaitā bija arī komanda no mūsu skolas.
Visas jaukās un interesantās dienas noslēgumā bērni kārtīgi varēja izdancoties un izpriecāties Tilsi skolas 8. klases puišu vadītajā diskotēkā.
Gan skolēni, gan skolotāji esam ļoti apmierināti ar šo braucienu, jo tā mēs iemācamies
komunicēt un saprasties ne tikai paši savā starpā, bet arī ar citu valstu kolēģiem!

Jaunie draugi Tilsi skolā Igaunijā

ses pārstāvji Tilsi pamatskolu.
Mēs bijām saviem draugiem sagatavojuši mazu suvenīru mūsu valsts krāsās. Vispirms
mēs iepazināmies. Tad viņu audzinātāja Liina bija sagatavojusi lapiņas, uz kurām vajadzēja kontaktējoties ar jaunajiem draugiem noskaidrot – jaunā drauga vārdu, vecumu,
mīļāko ēdienu, krāsu, nodarbošanos. Tas bija labs pārbaudījums pārkāpt savam kautrīgumam un sākt sarunu. Atvērās visi skolēni un uzdevumu veica labi.
Kopīgi pagatavojām arī vienkāršu atstarotāju, ko no vienas puses rotāja Igaunijas karodziņš, bet no otras puses mūsu karodziņš. Tas bija oriģināls suvenīrs mums visiem.
Turpinājumā piedalījāmies viņu veidotajā viktorīnā, kas bija interesanta, jo bija dažādas
tēmas – gan sporta, politikas, mūzikas, vēstures, gan vispārīgas tēmas jautājumi, bet interesanti
bija tas, ka jautājumi bija veidoti dubulti, piemēram, viens Igaunijas sportists, otrs Latvijas.
Arī mēs bijām sagatavojuši spēli, kurā vajadzēja uzdot jautājumus un atminēt, kāds
priekšmeta zīmējums ir uzlikts uz bērna muguras.
Pēc šīm aktivitātēm bērni devās uz diskotēku, bet skolotāji turpināja kalt plānus, lai
sadarbība turpinātos. Vienojāmies, ka turpināsim sarakstīties caur internetu un arī veidosim sarunu seansus caur Skype. Doma radās, ka arī mēs varētu draugus uzaicināt uz
savas valsts dzimšanas dienu.
Mēs ceram, ka draudzība turpināsies un arī nedrošie bērni mums pievienosies.

Inese Lipstoka, Trapenes pamatskolas 7./8.klases audzinātāja
12.februārī Trapenes pamatskolas 7.klases skolēni saņēma aizkustinošu vēstuli no Tilsi
pamatskolas Igaunijā. Vēstulē katrs šīs skolas 7.klases skolēns pašrocīgi bija uzrakstījis par
sevi un aicināja sarakstīties un draudzēties. Vēstulē bija ievietota arī visu
bērnu fotogrāfija, kur pierakstīti katram bērnam
viņa vārds. Mēs jau neklātienē ar viņiem varējām iepazīties.
22.februārī kopā ar visiem mūsu skolas dziedātājiem un dejotājiem,
devāmies arī mūsu kla-

Biznesa spēļu konkurss “Ceļš uz bagātību”
Ausma Valtere, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas komerczinību skolotāja
Jau ceturto gadu Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija rīko projekta
“Esi līderis” dalībniekiem biznesa spēļu konkursu vidusskolēniem “Ceļš uz bagātību”.
Konkurss notiek visos 4 reģionos – Vidzemē, Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un fināls Rīgā.
22.februārī Valmierā, Vidzemes augstskolā notika Vidzemes reģiona konkurss, kurā
piedalījās 21 komanda.
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu pārstāvēja viena komanda – Lāsma Harkina, Adrija Rubina un Justīne Trona-Sloņicka.
Biznesa spēļu mērķis ir attīstīt jauniešos biznesa domāšanu, uzņēmējspējas.
Spēles nosacījumi - zivkopības nozare 8 gadu laikā. Skolēniem spēles gaitā bija jānopērk izsolē zivju audzētavas, aizņemoties no bankas naudu. Kredīts jāatdod no ienā-

kumiem par tirdzniecību 8 gadu laikā. Šo 8 gadu laikā, protams, rodas arī neparedzētas
situācijas – krītas zivju pārdošanas cenas, ceļas bankas procenti, iespējama lielāka zivju
realizācija un citas. Komandai bija jāveic aprēķini par ražu un realizāciju, lai noskaidrotu,
vai uzņēmums ir strādājis ar peļņu vai zaudējumiem. Uzvarēja komanda, kura visvairāk
8 gadu laikā nopelnīja.
Konkursa atziņa: izsoles laikā nevajag iegādāties īpašumu par lielu cenu, jo līdz ar to
bankai daudz jāatdod.
Konkursa dalībniekiem ļoti patika šī spēle, kurā vērtēja ne tikai aprēķinu pareizību,
bet arī komandas analīzi par sava darba ieguvumiem un zaudējumiem.
Pēc spēles mūsu skolas komandai radās atziņa, ka ne jau iegūtajai vietai ir nozīme,
bet svarīga piedalīšanās, pieredzes iegūšana un komandas sadarbība.
Pasākumu filmēja Vidzemes televīzija, un tas bija redzams Vidzemes ziņās Re televīzijā 23.februārī.
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Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas
skolēnu mācību darba panākumi Alūksnes –
Apes novadu olimpiādēs un konkursos
Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
2016. gads ir iesācies ar skolēnu piedalīšanos mācību olimpiādēs un konkursos. Piedalīšanās novadu olimpiādēs prasa papildus darbu gan skolēniem, gan skolotājiem vairākas nedēļas pirms olimpiādes. Ir prieks, ka pašreizējie rezultāti rāda, ka ieguldītais
darbs ir attaisnojies.
Janvāra mēnesī Alūksnes - Apes novados vēstures olimpiādē piedalījās skolnieces 12.klases E.Bondare un 2.vietu ieguva Dita Poševa (1.vieta netika piešķirta), 9.klases
skolniece V.Borovko ieguva atzinību un K.Harkina – 1.vietu. Karīna arī ir uzaicināta
piedalīties valsts vēstures olimpiādē martā Rīgā. Skolnieces sagatavoja vēstures skolotāja
L.Bukovska.
Latviešu valodas olimpiādē piedalījās skolotājas I.Zilberes sagatavotie 8.kl.skolēni
T.Lipstoks, A.Rubina un 9.klases skolnieces - V.Borovko ieguva 3.vietu un K.Harkina
2.vietu.
Angļu valodas olimpiādē piedalījās 11.klases skolēns K.Jakobštants, 5.kl. skolēni
F.M.Pastors un R.Kigitovičs, kurš ieguva 2.vietu. Tāpat piedalījās 8.klases skolnieces
K.Augule un E.Rožkalne, kas saņēma atzinību. Skolēnus mācīja skolotāja G.Ķelpa.
Mūzikas skolotāja D.Pakalne veiksmīgi 2.kārtai sagatavoja K.Harkinu, kas ieguva
2.vietu, un sekmīgi piedalījās Vidzemes reģiona 3.kārtā 20.februārī Cēsīs.

Matemātikas olimpiādē piedalījās 5.klases skolēni F.M.Pastors, J.K.Celenberga, R.Kigitovičs, kas ieguva 2.vietu, un 6.klases skolēns A.Kalniņš, kurš ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnus gatavoja skolotājas A.Grizāne un A.Palmbaha.
Skolēni ir uzrādījuši arī labus rezultātus dažādos konkursos. Diktātu konkursā Alūksnes – Apes novadā piedalījās skolotājas I.Zilberes audzēkņi A.Pakalne (6.kl.), T.Lipstoks
(8.kl.), K.Harkina un V.Borovko (9.kl.), kas ieguva atzinību (citas vietas netika piešķirtas). Skolotājas L.Kapačas audzēknis R.Kigitovičs ieguva 3.vietu.
Skolotājas A.Ozoliņas 7.klases skolēns R.Alvateris piedalījās krievu valodas konkursā.
Skatuves runas konkursā II pakāpes diplomus ieguva R.Pakalns (2.kl.), K.Elmanis
(4.kl.), A.Kalniņš (6.kl.), R.Alvateris (7.kl.) un L.Harkina (12.kl.), bet I pakāpes diplomus
– M.Andersons (2.kl.), A.Lūse (3.kl.) un A.Pakalne (6.kl.). Ance Pakalne ir uzaicināta
uz skatuves runas Vidzemes reģiona 3. kārtu Gulbenē martā. Paldies skolotājām V.Jaukulei, I.Baumanei, S.Bauskai un I.Zilberei par skolēnu sagatavošanu!
Šogad jau otro reizi norisinājās arī lasītprasmes konkurss, kur piedalījās skolotājas
L.Kapačas 5.klases skolēni J.K.Celenberga, B.A.Vāciete un R.Kigitovičs, kurš ieguva
atzinību. Tāpat piedalījās arī 7.klases skolniece K.Lepina (sk.I.Zilbere).
Valsts mēroga konkursā, kas veltīts Oskaram Kalpakam, kā radošais literārās jaunrades konkurss “Teiksma par Kalpaku” piedalījās 8.klases skolēns T.Lipstoks un 7.klases
skolēns K.A.Buža. Krists Aksels ir iekļuvis konkursa finālā, kas norisināsies 6.martā
Kara muzejā. Radošo darbu vadīja sk. I.Zilbere.
Mācību olimpiādes un konkursi turpinās, skolēni turpina gatavoties un piedalīties
tajos. Novēlu uzcītību gatavošanās laikā un veiksmi olimpiādēs un konkursos! Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un viņu sasniegumiem!

Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā

Projektu nedēļa Vidagas Sikšņu pamatskolā

Aija Cekule, Apes PII “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja

Una Reķe, Vidagas Sikšņu pamatskolas direktore

No 17. līdz 23.februārim, pārstāvot Ape pirmsskolas
izglītības iestādi “Vāverīte”, piedalījos Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Let’s EAT together, Everybody Around the
Table” (Sāksim ĒST kopā visi ap vienu galdu”) ietvaros organizētajā skolotāju mobilitātē Turcijas pilsētā Ankarā. Kopā ar citiem partneriem izbaudījām turku partneru
laipnību un viesmīlību, iepazināmies ar bērnudārza ikdienu, vērojām nodarbības. Vērojot nodarbības, nācās secināt, ka mūsu bērniem ir lielākas prasības uz sasniedzamo
rezultātu konkrētā vecumā, savukārt šīs valsts bērni vairāk ir orientēti uz darbošanās
prieku. Mācību darbs pirmsskolas vecuma bērniem mūsu parteru iestādē tiek organizēts 2 maiņās. Pirmā maiņa strādā no plkst.8.00 līdz 12.30 un otrā maiņa no 13.00
līdz 18.00. Katrā maiņā strādāt nāk citi bērni un strādā citas skolotājas. Bērnudārzā
ir plaša materiālā bāze, lai bērni varētu darboties interešu centros. Lielu atbalstu materiālās bāzes sagādāšanā sniedz vecāki. Kā piemēru var minēt iestādei sagādātos
projektorus katrā grupiņā. Tāpat 1 reizi nedēļā vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās un darboties kopīgi ar bērniem. Īpaši interesanta likās sadarbība ar bērnu vecākiem, kur katrs vecāks kopā ar savu bērnu prezentēja katram Turcijas reģionam
raksturīgo ēdienu. Pēc novērojumiem un stāstītā var redzēt, ka šīs iespējas kopīgi
darboties tiek plaši apmeklētas. Tomēr jāatzīst, ka to var darīt tad, ja viens no vecākiem ikdienā šajā laikā nestrādā algotu darbu. Tāpat interesanti likās, ka skolotājas,
aicinot bērnus uz kādu aktivitāti vai dodot signālu par kādas nodarbošanās beigām,
izmanto svilpi.
Patīkami bija vērot, ka jau piecgadīgiem bērniem ikdienā māca nokopt aiz sevis
un nomazgāt traukus uzkodu reizēs starp galvenajām ēdienreizēm. Pēc redzētā var
spriest par atšķirībām izglītības sistēmā un bērnu audzināšanā.
Tāpat arī mēs, katrs projekta partneris, šajā mobilitātē iepazinām vairāk viens otru,
prezentējam savu nacionālo ēdienu. Šī kopējā tikšanās ar kolēģiem un vecākiem parādīja, cik mēs esam dažādi, bet varam komunicēt un priecāties pie kopēja galda. Lai
radītu priekšstatu par Turcijas vēsturi un tautu, mēs apmeklējām muzejus un iepazinām vietējo pārtikas produktu ražotnes un tirdzniecības vietas. Ne mazāk svarīgs bija
darbs pie jau padarītā projekta ietvaros izvērtēšanas, un vienošanās par nākamajām aktivitātēm, kas jāpaveic. Šajā reizē kopīgi ar partneriem vienojāmies arī par grafiku, kā
projekta ietvaros katras valsts izveidotie talismani ceļos uz partnervalstīm. Šajā reizē
mūsu talismans “Fūdijs” – dārzeņu vīriņš aizceļoja uz Franciju, turpretī uz Latviju atceļoja Rumānijas talismans – no dārzeņiem veidotais pavārs. Runājām arī par gatavošanos nākamajai skolotāju mobilitātei, kura notiks jau aprīlī Rumānijas pilsētā Husi.
Pēc šāda brauciena vēlētos aicināt ikvienu skolotāju piedalīties projektos, lai pilnveidotu savas prasmes un paplašinātu savu redzesloku.
Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā,
visi ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Par ierastu tradīciju un mācību darba metodi ir kļuvusi projektu nedēļa mūsu skolā. Pie
mums vienmēr šajā laikā skolēni ir izstrādājuši katrs savu individuālo projektu, apgūstot
individuālā darba prasmes, prasmes iegūt, analizēt, atlasīt un apstrādāt informāciju. Šogad
nolēmām darīt nedaudz savādāk. Tā kā darba tirgū viena no pieprasītākajām prasmēm ir
prasme strādāt komandā, tad šoreiz projektu darbu organizējām, lai attīstītu šo prasmi.
Tika izvēlēti dažādi skolām piedāvātie konkursi un skolēni komandās gatavoja konkursu
darbus. Atsevišķi skolēni piedalījās pat vairākās darba grupās un papildus paspēja paveikt
arī kādu individuālu darbiņu.
8., 9. klašu komanda darbojās Latvenergo konkursā “Eksperiments”. Uzdevumi nebija
viegli. To risināšanā tika iesaistīti arī skolotāji, vecāki un paziņas. Pēc 1.kartas 20 uzdevumu veikšanas, mūsu komanda “Pikseļi” ir 9.vietā Vidzemes reģionā, kopā ar Cēsu 2.pamatskolas un Nītaures vidusskolas komandām. Komandai gan darbs jāturpina 2.kartā.
Vairākas komandas piedalījās dažādos ZAAO organizētajos konkursos. Piemēram, 2.
– 5. klase veidoja darbu konkursam “ZAAO glezna”. Visgrūtāk bija izdomāt gleznai kopīgo ideju. Tālāk jau darbi veicās raitāk. Tā jau ir, kad zini, ko darīt, tad jau var izdarīt.
Skolēnu pašpārvalde veidoja video “Es iesaistos “Bez atkritumiem” kustībā”. Vesela
diena pagāja vācot informāciju, domājot sižetu. Uzfilmēt bija vieglākais darbs. Pēc tam
notika video montēšana, skaņas ierakstīšana un pievienošana. Grūti gāja, kad atkal un
atkal bija jāpārveido video.
Video veidoja vēl viena komanda. Viņi veidoja darbu konkursam “Matemātika – zinātņu karaliene”. Komanda paguva izveidot 2 video variantus un piektdien, projektu prezentācijā notika balsošana par interesantāko un labāko, kuru izmantot konkursā. Tika izteikti
arī daži priekšlikumi video uzlabošanai.
Trīs puišu komanda izstrādāja pieteikumu Alūksnes un Apes novadu fonda jauniešu
projektu konkursam. Puiši vēlas organizēt Vidagas vārdadienas orientēšanās trasīti Virešu
pagasta iedzīvotājiem. Projekts tika izstrādāts ar visiem uzdevumiem, jautājumiem un apbalvojumiem. Kā paši darboņi izteicās: “Tādu pieteikumu nav nemaz tik viegli izstrādāt”.
Četri skolēni strādāja pie skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Sasniegumi saimniecībā,
sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas laikā (1918.
-1940.)” darba. Viņi devās uz Virešu vēstures istabu un pētīja šo tēmu, izzinot, iepazīstot
tur pieejamos vēstures avotus.
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Topošajiem studentiem iespēja pieteikties
LU Fonda stipendijām
Līdz 11. martam 12. klašu skolnieki var pieteikties divām stipendijām (“Ceļamaize” un
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija) studijām Latvijas Universitātē (pieteikties var visi
Latvijas jaunieši).
Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot online anketu un pievienojot nepieciešamos dokumentus LU Fonda mājas lapā www.fonds.lv.
11.03.2016.
Gaujienas internātpamatskolā metodiskā diena speciālajiem pedagogiem
Plānojums
9.00 - 9.30 - ierašanās skolā
9.30 - 9.45 – rīta kafija
9.50 - 10.10 – bērnu sveiciens
10.15 -10.50 – Skolas un atbalsta pasākumu prezentācija
10.55 - 11.35 – stundas vērojums - mājturība un tehnoloģijas “C” līmenim

- ārstnieciskā vingrošana “B” līmenim
- mūzika pirmsskolā
11.35 -12.00 – diskusija par redzēto
12.05. - ekskursija pa skolu
12.30 - pusdienas
Pieteikšanās līdz 08.martam, pa tālruni:
64381154,
28659919,
e-pasts:
direktors.gis@ape.lv
Pusdienu cena 1.31 EURO
Priecīgas brīvdienas!!!

24.03.2016.
Gaujienas internātpamatskola aicina
skolēnu vecākus, aizbildņus un pašvaldību
sociālos darbiniekus uz
ATVĒRTO DURVJU DIENU
Dienas plānojums;
9.00 – 9.30 - bērnu sveiciens (lielajā
zālē)
9.30 – 10.40 - administrācijas informā-

cija, psiholoģes Initas Zaharčukas nodarbība “Kā izaudzināt bērnu bez pēriena”
10.40 - 11.20 - atklātās stundas
11.30 - klašu skolēnu vecāku sapulces
12.10 – akcija ‘’Palīdzēsim viens otram”
13.00 - pusdienas
UZ TIKŠANOS - GAUJIENĀ!
Skolas administrācija
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Bibliotēkās
Droša interneta mēnesis Trapenes bibliotēkā
,,Kopā par labāku internetu!”
Maija Kalniņa, Trapenes bibliotēkas SIP darbiniece
2016. gada 9. februārī jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Latvijā tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena ar saukli ,,Kopā par labāku internetu!”. Katru gadu Latvijas
Interneta asociācijas ,,Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri
organizē izglītojošus un informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas bibliotēkas,
skolas un plašu sabiedrību, aicinot interneta lietotājus domāt par drošību un kopā radīt
labāku interneta vidi.
Trapenes bibliotēkā bērni iepazinās ar Vaifiju, kas dzīvo lasāmgrāmatā par internetu
,,Vaifija skola”. Ar interneta pasauli bērnus iepazīstina Vaifijs kurš atrodas datorā, mobilajā telefonā un planšetdatorā. Lasāmgrāmatā bērni uzzināja, kas ir internets un ko var
darīt internetā, gan arī par to, kādas iespējas un riski satopami interneta pasaulē. Tiek
stāstīts kādi uzvedības likumi par piesardzību un pieklājību jāievēro, strādājot ar datoru.
Bērni ar spēļu kartītēm nostiprināja izpratni par personisko informāciju un cilvēkiem,
kuriem var uzticēties. Tika veikti uzdevumi: jāatrod vārdi burtu režģī, jāuzzīmē sev uzticamie cilvēki. Noslēgumā bērni saņēma grāmatiņas ar noteikumiem par drošu internetu,
kas jāapliecina ar pašu lietotāju un vecāku parakstu.

Ziņas no Gaujienas bibliotēkas
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja
Februāra mēnesis. Saule
mūs nelutina un pavasara
dvesmu vēl par agru just,
tāpēc kaut nedaudz ienesām gaišumiņu 2. februārī,
sagaidot sveču dienu, kad
notika radošā nodarbība
”Lai top svecītes!” Sniedzām bērniem ieskatu par
sveču dienas rašanos un tās
nozīmi, kā arī lējām svecītes. Nodarbība notika sadarbībā ar Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centra vadītāju Sanitu
Sproģi.
9. februārī, jau 13. gadu pēc kārtas tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena,
kuras sauklis tāpat kā pagājušā gadā bija “Kopā par labāku internetu!”, aicinot ikvienu
būt pozitīvam internetā, un veidot labāku interneta vidi.
Gaujienas bibliotēka sadarbībā ar jauniešu lietu koordinatori Ingu Apsīti, pārrunāja

Literāri muzikāla pēcpusdiena
“Palikt šai mirklī…”
Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja
Ikdienas steigā ir svarīgi atrast mirkli, lai to pavadītu kopā, sajūtot mīlestības dvesmu,
tāpēc 14. februārī Gaujienas bibliotēka aicināja vietējos dzejas un mūzikas mīļotājus uz
literāri muzikālu pēcpusdienu mīlestības noskaņās „Palikt šai mirklī...”. Mīlestība ir neatkārtojami brīnumains mirklis. Tas var atskriet tik pēkšņi, ka nepaspēsim attapties, kad
tas jau var būt prom. Mirklis ir kā patiesu jūtu pilns sapnis, kas pamostas, atskanot rīta
modinātājam, ievelkot ikdienas rutīnā un virpulī.
Pasākumu ievadīja Estere Rožkalne ar skaistu flautas spēli, kā arī Gaujienas mūzikas
skolas meiteņu ansamblis. Tāpat kā citus gadus, arī šoreiz sagaidījām patiesus, pārdomātus
vārdus par mirkli, par mūžību, par mīlestību, ko mums caur M. Laukmanes un J. Raiņa
dzeju vēlējās pateikt Dzintra Račevska un Jānis Krišjānis. Ar savām sajūtām dalījās Sanita
Sproģe, Elga Rācene. Mīlestības caurstrāvotus mirkļus caur savām esejām mums sniedza
Ilze Zilbere. Pavisam negaidīts, sirsnīgu jūtu apvīts, bija Ilzes Dāves un Jāņa Krišjāņa izdziedātais „Ķiršu lietus”. Ar skanīgām balsīm, brašu dziesmu un kareivīgu stāju mūs sajūsmināja Gaujienas vīru ansamblis. Un, protams, humora devu ienesa Inetas Riepnieces

ar bērniem droša interneta lietošanas pamatprincipus - kā droši ievietot internetā informāciju par sevi, kā uzvesties sociālajos tīklos un kā izveidot sev drošu interneta profilu.
Bērni aktīvi pildīja uzdevumus un pārrunāja savu rīcību interneta vidē.
18. februārī bibliotēkā iejutāmies pasaku tēlos vācu rakstnieku brāļu Grimmu pasaku
pēcpusdienā bērniem “Ienāc pasaku valstībā…”. Ir pagājuši vairāk kā 200 gadi, kopš ir
izdots pirmais brāļu Grimmu pasaku krājums „Bērnu un mājas pasakas”. Pie mums ciemojās Gaujienas internātpamatskolas 2. un 3. klases skolēni, kuri iepazina pasaku meistaru biogrāfiju un daiļradi. Izspēlējām pasaku “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, kur katrs
bērns varēja iejusties galveno varoņu tēlos un raksturos, tas tika darīts ar aizrautību un
izpratni, ka labais uzvar ļauno un, ka pasakai tomēr ir laimīgas beigas.
Noslēdzot pasaku mēnesi, 25. februārī bibliotēkas darbinieces devās ciemos uz Ojāra
Vācieša Gaujienas vidusskolas pirmsskolas grupu “Taurenītis”, kur stāstījām par brāļiem
Grimmiem un izcēlām no līdzi paņemtās pasaku somas dažādas pasaku grāmatas. Vidējās
un sagatavošanas grupas bērni mums rādīja brāļu Grimmu pasakas “Septiņi kraukļi” muzikālu uzvedumu. Paldies par jauko uzņemšanu! Nav nozīmes, vai pasakas tiek lasītas
vai skatītas kā multfilmas, tās vienmēr ir aizraujošas un liek jebkuram bērnam aizdomāties par neticamiem, brīnumainiem notikumiem un iztēloties sevi varoņu lomā. Svarīgākais, ka caur pasakām bērniem rodas interese par grāmatām un to lasīšanu.
Aicinām piedalīties! Aicinām Gaujienas bibliotēkas apmeklētājus kopā izveidot dažādu priekšmetu izstādi dzeltenās krāsās “Pa dzeltenu saules staru…”. Iederēsies pilnīgi viss, kas ir saulainajā krāsā. Izstādi varēs aplūkot no 7. līdz 31. martam.
Gaujienas bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts ar jaunām grāmatām. Gaidīsim
savus lasītājus!
tēlotā jaunkundzes mīlestības
scēna. Ar muzikālo pavadījumu
visā pasākuma laikā mūs priecēja Liena Eglīte.
Šāda literāri muzikālā pēcpusdiena februārī notiek jau 3
gadus, kā veltījums visiem pagasta iedzīvotājiem mīlestības
svētkos, lai mēs spētu radīt
skaistuma un mīlestības pilnu
mirkli, kas paliks ikvienā no
mums. Šie svētki top pateicoties
tam, ka mēs - Gaujienas kultūras
iestāžu darbinieki no bibliotēkas,
tautas nama, Info centra, muzeja
un Mūzikas skolas, darot katrs
savu darbu un atbalstot viens
otru, spējam būt vienoti. Uz tikšanos nākamajā gadā!

ZAAO aktualitātes
100 darbi Latvijai – vidzemnieku dāvana
Latvijas simtgadē
Līga Ivanova, Projekta „100 darbi Latvijai” koordinatore
Apvienot vidzemnieku darbu, spēku un gudrību, lai līdz Latvijas simtgadei dāvātu Vidzemei un Latvijai 100 godprātīgi un labi paveiktus darbus vides jomā – šādu
mērķi pašvaldību uzņēmums SIA “ZAAO” ir izvirzījis, aicinot ikvienu vidzemnieku
pievienoties iniciatīvai “Cilvēkam un videi”.
Iniciatīva “Cilvēkam un videi” paredz līdz 2018. gada 18. novembrim paveikt 100 nozīmīgus darbus, kas sakārtos un pilnveidos vidi Vidzemē, ļaus saprātīgi izmantot dabas
resursus, kā arī izglītos cilvēkus vides jautājumos.
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: “Gaidot Latvijas simtgadi, svarīga
ir ikkatra cilvēka praktiska līdzdalība. Tīra un sakopta vide mums apkārt ir nozīmīga patiesas svētku noskaņas radīšanai. Tāpēc mēs gribam mūsu mājās - Vidzemē – kopīgiem
spēkiem izdarīt ko patiešām vērtīgu un paliekošu Latvijai vides jomā. Viens var izdarīt

daudz, bet kopā mēs varam vairāk, lai šī iniciatīva un paveiktie darbi būtu paraugs citiem.
Aicinu vidzemniekus apvienot spēkus, organizēties un sadarboties, lai 2018. gada 18. novembrī varam kopā dāvāt 100 darbus Latvijai! Tā varētu būt gan savas skolas apkārtnes
sakopšana, gan savas bērnības taku atjaunošana. Piemēram, mēs, SIA “ZAAO”, apņemamies iestādīt 1000 kokus, izglītot vides jautājumos mazāk aizsargātās sabiedrības grupas. Lai mums kopā izdodas! ”
Pievienoties iniciatīvai var jebkurš Vidzemes iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, piesakot savu
darbu – dāvanu Latvijas simtgadē, reģistrējot to interneta vietnē www.zaao.lv . Iecerētais
darbs ir godprātīgi jāpaveic laikā līdz Latvijas jubilejai. Tam ir jābūt darbam ar pievienoto
vērtību, kas pauž veicēja labo gribu, bet darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Valsts jubilejā atskatīsimies uz paveikto un godināsim darbu veicējus.
Vairāk informācijas par iniciatīvu “Cilvēkam un videi”, kā arī iespēja pieteikt savu
darbu www.zaao.lv/100darbiLV
SIA “ZAAO” ir uzņēmums, kas 28 pašvaldībās nodrošina kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. 2015. gadā uzņēmums saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma „Zaļās izcilības balva“ augstāko vērtējumu.
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Sports novadā
Vieglatlētika

Sports Apē
Aija Latika, Apes sporta darba organizatore

Volejbols
13.februārī Apes sporta kompleksā notika sacensības „MIX volejbols 2016”
jauniešu komandām, vecuma grupā jauktajām komandām (1998.g.dz. un jaunāki).
Sacensībās piedalījās 5 komandas. Divas komandas izveidojās no Apes jaunietēm,
apvienojoties ar Alūksnes un Vidagas jauniešiem, bet pārējās komandās spēlētāju
sastāvs izteikts apeniešu pārsvars. Komandas izspēlēja spēles savā starpā, pārliecinoši dominējot komandai „Vilki” kura uzvarēja visās spēlēs, nezaudējot nevienu
setu.
Godalgotās vietas ieguvēji: 1.vieta – „ Vilki” (Rūta Ķelpe, Loreta Korkunova, Rihards
Ričards Bringa, Jānis Andrejevs), 2.vieta – „Mitrie” (Samanta Virse, Marta Liepiņa, Renārs Karro, Bruno Ābolkalns), 3.vieta – „Vitautas” (Andžela Zuļķe, Nadīna Bērziņa, Anrijs Palejs, Reinis Kazaks).

Apē Jaunsargu tūrisma diena
Juris Ozoliņš, Apes novada sporta darba organizators
Nostiprinot jaunsargu nodarbībās apgūtās prasmes un iemaņas, jaunsargi no Apes vidusskolas, Gaujienas vidusskolas, Gaujienas internātpamatskolas, Vidagas Sikšņu pamatskolas, Jaunlaicenes pamatskolas un Smiltenes novada skolām Apē sacentās militarizētajā šķēršļu distancē, ugunskuru iekurināšanā, tūrisma virvju trasēs, pie alpīnisma
sienas un dienas nobeigumā arī florbolā.
Šķēršļu joslā dalībniekiem ar triecienšautenes maketu rokās bija jāveic distance,
jāšauj, jāmet granātas mērķos, un neveiksmju gadījumos jāskrien soda apļi. Meitenēm jaunākajā grupā šajā distancē uzvarēja Loreta Fedotova no Apes vidusskolas, otrajā, trešajā vietā smiltenietes - Sanija Ramane un Sanija Ikkerte. Zēniem
20 dalībnieku konkurencē šajā vecuma grupā labākie Gaujienas skolu jaunsargi -

26.janvārī Madonā apenieši veiksmīgi nostartēja Madonas BJSS ziemas čempionātā.
Augstvērtīgākie sasniegumi „D” vecuma grupā: Tomam Vizuliņam 2.vieta 600 m skrējienā, bet 3.vietu iegūst 60m skrējienā un 60 m/barjerskrējienā, Dārtai Elīzai Bērziņai
3.vieta 600 m skrējienā, Kristīnei Fiļipovai 5.vieta 60m skrējienā, Madaram Arbidānam
7.vieta rokas bumbas mešanā.
Apenieši startēja arī 10.februārī Madonas BJSS ziemas čempionātā „Junioru” un „A”
vecuma grupās. Augstvērtīgākie sasniegumi: Madarai Vorfolomejevai 2.vieta pildbumbas
grūšanā un B/b mešanā, Martai Liepiņai 4.vieta 1000m skrējienā, Tīnai Ciprusai 6.vieta
60m skrējienā un Valdemāram Timofejevam 9.vieta trīssoļlēkšanā.
Savukārt 18.februārī piedalījāmies Valkas novada Bjss organizētajās divcīņās. Sacensības aizvadījām Valgas sporta manēžā (Igaunija). Augstvērtīgākie sasniegumi: „C” grupā
grūšanas divcīņā (lode+60m) - 1.vieta Kristeram Bērziņam, 8.vieta Kristapam Svenam
Konoščenokam, sprinta divcīņā (60m+ 60m/b) - 8.vieta Ralfam Raipalim, „B” grupā
sprinta divcīņā (60m+ 60m/b) - 2.vieta Ritvaram Repulim, bet pavisam nedaudz pietrūka
līdz goda pjedestālam (3 punkti) Tomam Vizuliņam, izcīnot „D” grupā 4.vietu grūšanas
divcīņā (lode+60m). Novēlam arī panākumus turpmāk!
nepārspēts palika Jānis Lubāns no internātpamatskolas, atstājot otrajā vietā Austri
Kalniņu, trešajā - Jēkabu Kalniņu - abi Gaujienas vidusskola.
Vecākajā grupā meiteņu konkurencē labākā Diāna Vorohta - Apes vidusskola, otrā Dace Vilka, trešā - Justīne Stūre - abas no Smiltenes. Vecākajā grupā zēniem uzvarēja
Sandis Petrovs (Smiltene), otrajā vietā Gatis Makarēvičs (Gaujienas IPS), trešajā vietā
Reinis Bērziņš (Smiltene).
15 komandas sacentās ugunskura iekurināšanā un noteiktā augstumā virs ugunskura auklas
pārdedzināšanā. Un šeit bija ko redzēt, kad pēc starta signāla visi metās mežā meklēt sausu kurināmo, lai atgriežoties iekurinātu un veiktu uzdevumu. Labākā komanda no Apes vidusskolas Toms Renards Gailītis, Toms Cipruss un Kristaps Jakovļevs to paveica 5,32 minūtēs, otrie labākie
smiltenieši Sandis Petrovs, Aldis Martinsons, Reinis Bērziņš - 7,49 minūtes un trešajā vietā Gaujienas internātpamatskolas komanda - Gatis Makarēvičs, Jānis Šmoteks, Kevins Vorohta.
Nākošais nopietnais pasākums jaunsargiem būs martā divu dienu pārgājiens vecākajai
grupai ar uzdevumiem un nakšņošanu mežā.

Kultūra novadā
Apes novada dziedātāji tiekas starpnovadu
vokālo ansambļu skatē Gulbenē
27.februārī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Starpnovadu vokālo ansambļu konkursa pirmā kārta sieviešu un vīru vokālajiem ansambļiem, tiekoties Alūksnes, Gulbenes,
Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Apes novadu dziedātājiem.
Apes novadu pārstāvēja – Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja
Sandra Oto, Gaujienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne,
un pirmo reizi skatē piedalījās Virešu saieta nama sieviešu vokālais ansamblis “Koķete”,
vadītāja Baiba Ozoliņa – Maltavniece un Gaujienas tautas nama vīru vokālais ansamblis,
vadītāja Ilze Dāve.

12. februārī, Virešu Saieta namā virmoja
mīlestības smarža…
Santa Sāre – Gerža, Virešu Saieta nama vadītāja
Virešu Saieta nama amatiermākslas kolektīvi izstāstīja koncertstāstu pēc R. Blaumaņa
filmas „Īsa pamācība mīlēšanā”. Stāstā jautrības netrūka! Caur smiekliem un asarām galvenais varonis, Jānis, atrada savu īsto dzīves mīlestību. Reizēm jāpaliek tikai mazliet
kurlam, lai izprastu cilvēku īsto dabu…
Paldies burvīgajiem aktieriem, kā arī amatiermākslas kolektīviem un viņu vadītājiem. Kopā mums izdevās radīt mazliet komisku, jautru un skaistu stāstu!

„Satiec savu meistaru!”
Šogad jau astoto reizi Latvijā no 1. līdz 3. aprīlim notiks Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākums „Satiec savu meistaru”. Tas ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”.
Pasākuma būtība - vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma forma ir brīva,
meistari rīko meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus.
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Konkursā vokālie ansambļi izpildīja divas vai trīs dziesmas – vienu latviešu tautas
dziesmas apdari, vienu latviešu komponista oriģināldziesmu un vienu brīvas izvēles
dziesmu.
Dziedātājus vērtēja – diriģenti - Jānis Baltiņš, Uldis Kokars, Roberts Liepiņš, pēc vienotas – 50 punktu sistēmas, vērtējot gan māksliniecisko sniegumu, tehnisko sniegumu,
vokālo kultūru, kopiespaidu.
Pirmo pakāpi un vislielāko punktu vērtējumu 28 ansambļu vidū ieguva Apes tautas
nama sieviešu vokālais ansamblis (43,77 punkti), kā arī Virešu saieta nama sieviešu vokālais ansamblis “Koķete” (40.75 punkti), 2.pakāpi saņēma Gaujienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis (37.83 punkti) un Gaujienas tautas nama vīru vokālais ansamblis (38 punkti).
Pirmās pakāpes ieguvēji tiksies nākamajā kārtā, aprīlī, Siguldā.

Paldies par labo darbu!
Šovasar aprit jau 5 gadi, kopš savu darbību Alūksnē, Ošu ielā 5 sākusi dzīvnieku māja
- patversme “Astes un Ūsas”. Arī apenieši bija aicināti palīdzēt ķepaiņiem, brīvprātīgi
ziedojot gan barību, gan citas dzīvnieku uzturēšanai noderīgas lietas. Akcijai noslēdzoties, ziedojumi 17.februārī tika nogādāti Alūksnē, dzīvnieku mājā. Aizvedām kopumā
37 kg dzīvnieku barības, kā arī bļodiņas un segas.
Paldies visiem atsaucīgajiem labdariem! Tie ir: Inita Mušķe, Iluta Apine, Astra Binde,
Kaija Dāme, Rota Mālniece, Ligita Bērziņa, Banga Smaroda, Dzintra Ozoliņa, Benita
Augule, Linda Fedotova, Zane Tetere, Biruta Lūse, Inga Ciprusa, Aija Cekule;
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9. klase un viņu audzinātāja Sanita Baumane, Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas 4.klases skolēni: Madars Arbidāns, Kristīne Fiļipova, Emīlija
Bormane, Elīza Dārta Bērziņa;
PII “Vāverīte” grupas “Vāverēni” audzēkņi Una Zariņa, Elza Bormane, Ance Ābolkalne, Aivis Lazdiņš, Valters Pujiņš, Paula Nika Sīmane, Kaiva Renga, un skolotājas
Iveta Loča un Iveta Ratsepa. Viņi bija pievienojuši sūtījumam arī sirsnīgu labas apetītes
novēlējumu dzīvnieciņiem.
Iestādes darbinieki saka ļoti lielu paldies visiem atsaucīgajiem ziedotājiem! Viņi aicina
arī turpmāk ne tikai apciemot dzīvnieku māju, ziedot barību un citas ķepaiņiem nepieciešamas lietas, bet arī iepriecināt četrkājainos iemītniekus, dodoties ar tiem mazās pastaigās.
Pateicībā par atsaucību dzīvnieku mājas brīvprātīgie darbinieki apeniešiem dāvāja
pašu izaudzēto “naudas kociņu”, par kuru tagad tālāk rūpēsies PII “Vāverīte” bērni.
Ja arī Jums rodas idejas labiem darbiem, dariet to zināmu, sarosīsimies un paveiksim
tos kopā!
Brīvprātīgo labdaru vārdā - Dzintra Ozoliņa
Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. Aizvadītajos gados
pasākumu „Satiec savu meistaru!” Latvijā apmeklējuši 18 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, un katru pavasari tas ir notikums, ko gaida dažāda vecuma un sociālo grupu pārstāvji,
ģimenes, cilvēki ar priekšzināšanām un tādi, kas tikai tagad nolēmuši iemācīties kaut ko
jaunu, pilnveidot sevi, savas prasmes.
Apes Radošo Ideju Centra audēju grupa pasākumu ciklā „Satiec savu meistaru” piedalīsies jau trešo gadu un 1. aprīlī no plkst.10.00 līdz 16.00 Tautas nama 2. stāvā RIC
telpās gaidīs interesentus, lai parādītu kā top audums stellēs, arī izmēģināt vienkāršu
jostiņu darināšanu.

Nr.2/2016 februƗris

Pārstāv Apes novadu starptautiskajā
tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour-2016”
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore
No 5. līdz 7. februārim Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 23. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2016”. Tā ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kurā tematiskās halles “Apceļo Latviju!” ietvaros neiztrūkstoši piedalās Apes novada
pašvaldības tūrisma nozares pārstāvji un uzņēmēji.
Jau otro gadu turpinoties veiksmīgai sadarbībai tūrismā ar Smiltenes un Raunas novadiem, attīstījām tālāk “Vidzemes šosejas pieturu” ideju, kas tika realizēta gan stenda
noformējumā un tērpos, gan atjaunotajā bukletā, kas papildināts ar naktsmītņu un ēdināšanas vietu sarakstu.
Apes novadu izstādē pārstāvēja Apes novada tūrisma darba organizatore Sanita Sproģe, Virešu pagasta tūrisma darba organizators Armands Būda un Apes tūrisma darba organizatore Astra Binde, kā arī Gaujienas kultūras tūrisma gids Jānis Krišjānis, kurš iejutās
savā kolorītajā komponista Jāzepa Vītola tēlā. Divas dienas mūsu stendā darbojās arī apeniete brīvprātīgā Līga Lilientāle. Izstādes pirmajā dienā ar “Balttour 2016” norisi iepazinās un novadu pārstāvēja Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.
Par savu tūrisma piedāvājumu stāstījām, izmantojot gan informatīvos materiālus, gan,
piedāvājot degustācijas. Paldies uzņēmējiem, kas bija sagatavojuši reklāmas materiālus
par savu piedāvājumu! Īpaši jāuzteic Zvārtavas pils, senlietu privātmuzejs “Fazāni” un
z/s “Kalnarušķi”, kas bija sagatavojuši bukletus un vizītkartes.
Izstādes apmeklētājiem piedāvājām degustēt Gaujienas pagastā ražotos “Very berry”
dabiskos dzērienus - sulas, nektārus un morsus, kā arī dzērvenes pūdercukurā.
Gaujienieši rosināja izstādes viesus nogaršot komponista Jāzepa Vītola savulaik
iecienītos ūdenskliņģerīšus, kā arī “Anniņās” ar mīlestību gatavoto “Paradīzes tēju”.
Ūdenskliņģerus gadatirgum saimniece Lilita Bernarte bija izcepusi tik gardus, ka dau-

Radošā apvienība “Atmoda” aicina
18.martā Trapenē uz koncertu
Ina Java, RA „Atmoda“ vadītāja
„Un, varbūt, tieši tad, kad viss iet šķērsām, kad trako vējš, un zeme ausīs dun,
Kad tevi iztaujāja kāds no tava scenārija un iemet kupenā, - tā liekot apstāties,
Varbūt, ka tieši tādā brīdī sākas svētki. Un viss ir citādāk. Un viss kļūst savādāks.
Jo tajā kupenā ap tevi - visi savējie, lai kopā...“
Turpinājumu šim dzejolim mēs uzaicinām noklausīties 18. marta vakarā, koncertā
„Savējie - sapratīs...“ Trapenes kultūras namā. Mēs - tas ir agrākais senioru ansamblis,
tagad, kopš augusta, radošā apvienība „Atmoda“.
Koncertā skanēs tikai Inas Javas dziesmas, tikai latviešu valodā, kuras izpildīs gan RA
„Atmoda“, gan dziedātāji, ar kuriem esmu sadarbojusies agrāk.
Tā kā ilgu laiku neesam informējuši par savām radošajām aktivitātēm, tad īsumā pakavēšos dažos pagājušā gada notikumos.
Galvenais, - ka mēs joprojām esam un darbojamies. Vasarā ir mainījies dalībnieku sastāvs,
tagad esam „lieliskais septītnieks“, atsevišķos projektos pieaicinot talantīgus papildspēkus.
Vasarā, jūnijā, Balvu novada kultūras namā, „Atmoda“ piedalījās festivālā „Dziesma vasarai“. Kā soliste uzstājās un lielu publikas atsaucību ieguva arī Karīna Beļimenko. Jūlijā,
festivālā Bērzpilī piedalījās un balvas ieguva trīs solistes, katra savā vecuma grupā - jau pieminētā Karīna, arī Madara Šteinberga un Auce Java. Auce piedalījās arī jauno autoru konkursa atlasē un ieguva tiesības piedalīties populārajā festivālā „Osvalds“. Auce vasarā izturēja vēl vienu konkursa atlasi un pusfinālu, un iekļuva džeza konkursa „Arany Osz“ finālā,

Prāta laboratorijā uzvar spēles jaunpienācēji
Sestdien, 27.februārī Apes tautas namā norisinājās kārtējā erudīcijas spēles “Prāta laboratorija” kārta, kura šoreiz pulcēja 21 komandu ar teju 100 dalībniekiem. Vislabākos
rezultātus uzrādīja komanda “Ceturtais piegājiens” no Alūksnes, kuri spēlē piedalījās
pirmo reizi. Otro vietu izcīnīja alūksniešu komanda - “Neprātīgi prātīgo partija”. Lai gan
abām komandām bija vienāds punktu skaits, komandu kapteiņu cīņā labākie izrādījās
“Ceturtais piegājiens”. Trešajā vietā ierindojās veclaiceniešu komanda “Kalnieši druvā”.
Līdz šim notikušo četru kārtu kopvērtējumā līdera pozīcijas saglabā apenieši “Kaimiņu
būšana”, kam seko “Neprātīgi prātīgo partija”, bet trešo vietu ieņem Apes “Ne-zinīši”, no
labāko trijnieka liekot atkāpties apeniešu “Zaķiem”. Kopumā četru mēnešu laikā spēlē piedalījusies jau 31 komanda, no kurām deviņas apmeklējušas visas notikušās spēles.
Kurš novads Latvijas kartē atrodas Igaunijas pierobežā pie jūras? Kā akordeons atšķiras no bajāna? Kāds ir latvietes atklātā Rigivir vīrusa otrs nosaukums? Kurš putns
spējīgs lidot atpakaļgaitā? Kāda ir kopsakarība starp Zeltiņu pagastu, Kubas raķešu krīzi
un kokoglēm? Kura grupa izpilda slaveno “Meitene zeltene”? Kā sauc jaunās latviešu
filmas “Es esmu šeit” galveno varoni? Atbildes uz šiem un vēl citiem – kopā 70 – jautājumiem bija jāizspriež erudītiem.
“Pēc iepriekšējās kārtas dalībnieki izteica vēlmi, lai spēlē iekļauj vairāk jautājumu
par dabu. Tā nu šoreiz izveidojām kārtas gan par ķīmiju kā dabaszinātnes nozari, gan

dzi taujāja pēc receptes.
Rādot apmeklētājiem Dārzciema karjerā atrasto dolomītu ar skaistajiem kalcīta kristāliem, ko mums bija uzticējis Aldis Verners no muzeja “Vides labirints” Alūksnē, aicinājām apmeklētājus iepazīt mūsu novada zemes dzīļu bagātības un dabas takas, kurām
šosezon pievienosies topošā Tilderu taka Virešos pie Gaujas tilta.
Interesi izraisīja iespēja palauzīt galvu par kādu instrumentu, kam arī pats muzeja vadītājs Z. Safranovičs pagaidām nav uzzinājis pielietojumu.
Lieti noderēja Latvijas, Krievijas un Igaunijas sadarbības programmas projektā izdotā
rokasgrāmata “Uz kultūras mantojumu balstīta produktu attīstīšana”, kā arī Apes novada
pasākumu plāns un sagatavotās tūrisma infolapas svešvalodās.
Pārstāvot mūsu rokdarbnieku veikumu, stendu rotāja Radošo ideju centra dalībnieces
Ligitas Ilgavizes austais grīdceliņš.
Izstādē satikām gan novadniekus, kas jautāja par jaunumiem Apes pusē, gan studentus
un skolēnus. Mūsu stendu apmeklēja žurnālisti, kuri plāno aprakstus par Apes novada
ļaudīm un notikumiem. Vērtīga bija tikšanās ar citiem tūrisma nozares pārstāvjiem, novadpētniekiem, tai skaitā kaimiņzemes Igaunijas pārstāvjiem. Dalījāmies pieredzē, saņēmām infocentru vajadzībām bukletus un citus materiālus par citiem novadiem.
Tūrisma gadatirgus notika laikā, kad mūsu Valsts Prezidents ārstējas slimnīcā, tādēļ
arī viņam veselības atgūšanai un spēku uzkrāšanai nosūtījām pašceptu lielo lauku maizi
no Blomes, kā arī “Very berry” ražoto dzērveņu sulu un dzērvenes pūdercukurā, papildinot sūtījuma saturu ar Apes novada kalendāru.
Informācijas centros Gaujienā un Apē interesentiem pieejams plašs materiālu klāsts,
tai skaitā jaunie bukleti “Vidzemes šosejas pieturas”, kuros ietverta Apes, Smiltenes un
Raunas tūrisma informācija un karte. Laivošanas cienītājiem un citiem interesentiem noderēs jaunie bukleti par Latvijas un Igaunijas upēm, tai skaitā par Gauju un Vaidavu/Mustjegi. Vidzemes tūrisma asociācija izdevusi aktualizētas Vidzemes kopējās kartes. Novada
infocentros ir savākts bagātīgs informācijas materiāls par Latvijas un kaimiņzemju tūrisma iespējām, ko iesakām izmantot, plānojot tuvākus un tālākus ceļojumus!
kas notika no 17. līdz 19. oktobrim Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, kur ieguva Grand
Prix. Paldies E. Brolītim, J. Petjukēvičam, V. Kalējam, J. Sēkliņam, kuri palīdzēja, lai viņa
tur nokļūtu.
Bet pirms tam, vienā no R. Paula jubilejai veltīto koncertu sērijā - konkrētāk, Madonā piedalījās Auce un Inga Vistiņa kā solistes, un radošā apvienība „Atmoda“ - Maija Miķele,
Broņislava Dzelzskalēja, Rasma Medonova, Anna Vāciete, Santa Briede, Inga Vistiņa, Auce
Java, Dzintars Peipāns un Josifs Petjukēvičs (attēlā) - ar Raimonda Paula dziesmu popūriju,
kuru vēlāk parādījām arī koncertā „Vēl nav par vēlu“ Virešos, kā arī senioru Ziemassvētku
pasākumā Litenē. Uz Liteni nokļuvām pašu spēkiem ar mūsu pensionāru padomes vadītājas
Antonijas Mamedovas uzaicinājumu un organizēšanu. Viņai mēs ļoti pateicamies arī par
mūsu šī brīža darbības norisēm un iespējām. Antonij, Paldies Tev!!! Liels Paldies arī mūsu
talantīgajiem papildspēkiem - Santai, Ingai, Aucei - par sadarbību.
Pavisam nesen, šā gada janvārī, RA „Atmoda“, kopā ar Santu Briedi un Auci, piedalījās
5. Amatiermākslas festivālā „Skatuve un es“ Maltā, kurā pārstāvēti bija dažādi estrādes žanri
bez vecuma, nacionalitātes, izteiksmes līdzekļu u.c. ierobežojumiem (vienīgais bija laika
limits - 15 min). Apes novadu pārstāvēja RA „Atmoda“, soliste Auce, solists Josifs Petjukēvičs ar dziesmu un humoristisku monologu „Kā man iet“, duets Anna Vāciete un Dzintars
Peipāns ar skeču „Lauku dzīves ainiņas“. Uzņemšana Maltā bija fantastiska, sastapām daudzus domubiedrus un ieguvām labus draugus, kuri vēlētos atbraukt ciemos pie mums ar
savām dziesmām un dejām. Protams, neatsveramu pieredzi guvām arī paši. Bet tie ir tikai
vārdi uz papīra. Galvenais jau paliek sirdī.
Vēlos pateikt lielu, lielu Paldies Gaujienas kooperatīva vadītājai, darbiniekiem, šoferītim
par atsaucību un sapratni. Paldies Aigaram Steberim par finansiālo atbalstu braucienam uz
Maltu!
Mēs turpinām darboties un gaidīsim visus ciemos 18. martā Trapenē!
putniem un Latvijas novadiem kartē. Jāsaka, ka ķīmijas kārtā dalībniekiem neveicās
pārāk labi, taču putnu un ģeogrāfijas jautājumos rezultāti bija labi,” stāsta spēles organizators Roberts Zvejnieks. Pēc spēles dalībnieki pauda, ka īpaši patikuši jautājumi par
mūzikas instrumentiem un putniem.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja visi pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri iegūtās naudas balvas, kuras veido dalības maksa pasākumā, ziedoja biedrībām “Astes un ūsas” un “Alūksnes un Apes novada fonds”. Paldies organizatori un dalībnieki par balviņām šoreiz saka
uzņēmumam “Very berry”, klubam “Prelūdija”, Alūksnes tūrisma un informācijas centram un Rasmai Harju, kura vienai no komandām dāvāja L.Laicena grāmatas.
Nākamā “Prāta laboratorijas” spēle būs 27.martā, Apes tautas namā plkst.18.00.
Pieteikšanās līdz 23.martam pa e-pastu prata.laboratorija@gmail.com. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums un dalībnieku vārdi, viena no dalībniekiem kontaktinformācija (tel. nr., e-pasta adrese). Komandām, kuras būs iepriekš pieteikušās, dalības maksa
5 eiro, komandām, kuras ieradīsies bez iepriekšējas reģistrācijas, dalības maksa 8 eiro.
Dalības maksa veidos kopējo balvu fondu.
Pasākumā aicinām piedalīties arī jaunizveidotas komandas 2-5 dalībnieku sastāvā. Tā
kā tēmas un jautājumi ir dažnedažādi, rosinām komandas veidot gan no dažādu profesiju
un interešu cilvēkiem, gan arī visa vecuma dalībniekiem.
Papildu informācija: A.Zvejniece 26110443, prata.laboratorija@gmail.com vai
www.facebook.com/pratalaboratorija

Apes novads gadalaikos
Aicinām fotografēt Apes novadu! Iespējams, ka tieši Jūsu bilde nonāks Apes novada kalendārā 2017. gadā.
Bilžu iesūtīšana uz epastu: madara.jakobsone@ape.lv
Ziemas fotogrāfijas (decembris, janvāris, februāris) jāiesūta līdz 31.martam
Pavasara fotogrāfijas (marts, aprīlis, maijs) līdz 30. jūnijam
Vasaras fotogrāfijas (jūnijs, jūlijs, augusts) līdz 30. septembrim
Rudens (septembris, oktobris, novembris) līdz 15.novembrim
Foto jābūt .jpg vai .tif formātā, izšķirtspēja: 300 dpi, garākā mala ir vismaz 2000 pikseļi. Foto failu nosaukumos autors
norāda savu uzvārdu un fotogrāfijā redzamo vietu.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Madaru Jakobsoni, e-pasts madara.jakobsone@ape.lv

Lai vasarā Tev saules glāstu ir papilnam,
Un ziemā sniegs lai mīksts kā dūnu spilvens.
Lai rudenī viss lapu košums sirdī krājas
Un pavasarī putni atrod ceļu mājās.
Zīli Akmentiņu
skaistajā jubilejā
sveic krustmeita
Dace ar ģimeni
no Liepājas.
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K
KO
ON
NCCEERRTTII
Datums

Laiks

08.03.

19:00

19.03.

19:00

19.03.

18.00

26.03.

19:00

Nosaukums

Vieta

Sieviešu dienai veltƯts KONCERTS “AtnƗc, ja ziema par garu!”
MuzikƗli un dzejiski priecƝs Viktors un Elita Tilþiki. Ieeja: 3,EUR
SadraudzƯbas KONCERTS „Ar bƗliƼu dancojot, man nokrita
vainadziƼš…” KoncertƗ dejos VPDK „Virši” un viƼu draugi.
Ieeja: 1,- EUR
Tautisko deju kolektƯvu pavasara koncerts “KƗdi raksti pǌriƼƗ”
KoncertƗ piedalƯsies VPDK “Metenis” un viƼu draugi. Ieeja 1,EUR
Lieldienu koncerts, Ieeja 1,- EUR

Laiks

Nosaukums

Jautra ludziƼa „TrƗdi- rƯdis” spƝlƝ Gaujienas amatierteƗtris „KaƷu
nams” Ieeja EUR 1,00
Gaujienas amatierteƗtra “KaƷu nams” izrƗde “TrƗdi-rƯdis”
12.03.
17:00
Ieeja – 1,00 EUR
A
ASSƖ
ƖK
KU
UM
MII
ATTPPǋ
ǋTTA
ASS PPA
05.03.

16:00

Datums

Laiks

19.03.

22:00

Nosaukums

27.03.

11:00

Lieldienu lustes

Nosaukums

04.03.
15.03.

13:00
11.00

Trapenes
bibliotƝka

18.03.

MƗkslas vecmeistaram J.RozentƗlam – 150. (18.03.2016.
GleznotƗjam J.RozentƗlam – 150)

Trapenes
bibliotƝka

21.03.

AtcerƝsimies latviešu rakstnieku un Ɨrstu M.Birzi. (21.03.2016.
Rakstniekam M.Birzem – 95)

Trapenes
bibliotƝka

27.03.

Lieldienas olas stƗsts. (27.03.2016. PirmƗs Lieldienas)

Trapenes
bibliotƝka

28.03

Kad Mǌzai mainƗs sejas. (28.03.2016. Dzejniecei A.Aizpurietei. –
60)

Trapenes
bibliotƝka

Gaujienas t/n
Apes t/n

AbonementƗ “TeƗtris un dzƯve” (07.03.- 04.04.)
“SƗpe mǌža garumƗ” (15.03. – 01.04.)
“Agri lƝca saulƯte Lieldienu rƯtiƼu, VƝl jo agri mƗmiƼa meitiƼas
cƝla…” (16.03. – 31.03.)
CiklƗ “Mǌsu jubilƗri” “GrƗmatizdevƝjam OjƗram Zanderam – 85”
(08.03. – 31.03.)
BƝrnu literatǌras nodaƺƗ: “GaidƯsim gƗjputnus!” (21.03. –
07.03.07.04.), “GaidƯt gaidu to dieniƼu, Kad atnƗca
23.03.
LieldieniƼa…”(17.03. – 01.04.)
“Noteikumi – kƗ Tu tos ievƝro?” (07.03. – 15.03.)
LasƯtavƗ: “25. marts – uz mǌžiem tautas piemiƼƗ” (14.03. –
21.03.)
“Nu atnƗca Liela diena…” (15.03. – 01.04.)
Cikla “Labo padomu vƗcelƯte”
3. izstƗde “Gatavosimies pavasara darbiem!” (23.03. – 08.04.)
C
ASSƖ
ƖK
KU
UM
MII
CIITTII PPA
E - prasmju nedƝƺa – darbs ar bibliotƝkas lietotƗjiem –
7.03. –
datorprasmju uzlabošana, datu bƗžu Lursoft un Letonika
11.03.
popularizƝšana.
23.03.
24.03.

Nosaukums

Psihologa un VeselƯbas speciƗlista lekcija "Psihologs uz palodzes
un pozitƯvƗ domƗšana" lektore I.Zaharþuka, organizƝ Apes novada
pensionƗru biedrƯba "Iesim kopƗ ", atbalsta Borisa un InƗras
Teterevu fonds. PƝc lekcijas notiks Gaujienas pensionƗru sapulce
Apes pensionƗru kopsapulce
BBIIBBLLIIO
OTTƜƜK
KƖ
ƖSS

Apes
bibliotƝka

Gaujienas
bibliotƝka
Gaujienas
bibliotƝka

14:00

RadošƗs darbnƯcas “Lieldienas ieskandinot!”

11:00

“Lieldienu lustes” pie Gaujienas tautas nama – aktivitƗtes –
spƝles, olu ripinƗšana un Lieldienu tradƯciju iepazƯšana.

Vieta

Gaujienas t/n
27.03.

SadarbƯbƗ ar
citƗm
Gaujienas
pag. kultǌras
iestƗdƝm.
Trapenes
bibliotƝka

Trapenes k/n
Vieta

07. –
11.03.

E- PRASMJU nedƝƺas pasƗkumi

31.03.

Elektroniskais katalogs, datu bƗzes - Letonika. 5.-9.klasei
Akcija “Gada monƝta - 2015” (Balsošana par skaistƗko monƝtu)
DatorapmƗcƯba bezdarbniekiem

Trapenes
bibliotƝka

Jauno grƗmatu apskate pieaugušajiem

Trapenes
bibliotƝka

“E – prasmju nedƝƺas “ pasƗkumi – konsultƗcijas (07.03. – 11.03.):
“Dators + internets = laika ietaupƯjums” 07.03.
“Darba meklƝšanas iespƝjas internetƗ” 08.03.
“E – pasta izveidošana” 09.03.
“No datora nav jƗbaidƗs “ (senioriem) 10.03.
“IepazƯšanƗs ar dažƗdƗm datu bƗzƝm” 11.03.
Aptauja “Latvijas Gada monƝta – 2015” (01.03. -31.03.)

Vieta

PǌpolsvƝtdienas pavasara tirdziƼš – bǌs dziesmas, dejas, rotaƺas,
20.03.
11.00 kaut kas garšƯgs, skaists, pǌkains… AicinƗm tirgoties gribƝtƗjus
pieteikties pa tƗlr. 26323341 Anda
20.03.
14.00 ZaƷu fotoorientƝšanƗs pretƯ LieldienƗm
AicinƗm Ƨimenes, draugu kopas, kaimiƼus, radus uz jautru kopƗ
bǌšanu – skriešanu, iešanu, meklƝšanu, fotografƝšanu,
smiešanos…
AicinƗm padomƗt par zaƷƯgiem tƝrpiem. Balvas BǋS!:)
24.03.
10:00 Lieldienu iešǌpošana, pasƗkumƗ balstiƼas skandinƗs Virešu mazie
cƗlƝni, pƝc tam radošajƗs darbnƯcƗs darbosies kopƗ ar dzeltenƗko
CƗli un gudrƗko ZaƷi!
01.04. 10.00 - TradicionƗlo prasmju skola “Satiec savu meistaru”- aušanas
16.00 nodarbƯbas. Interesentiem lǌgums pieteikties pa tƗlr. 26323341
Anda
K
REEN
NC
CEESS,, SSEEM
MIIN
NƖ
ƖR
RII
KO
ON
NFFEER
Laiks

Apes t/n

Pie
Gaujienas t/n
Apes t/n

28.03.
18.00 DisenƯte bƝrniem kopƗ ar Mikiju un Minniju
C
CIITTII PPA
ASSƖ
ƖK
KU
UM
MII ((K
KA
AR
RN
NEEV
VƖ
ƖLLII,, G
GA
AD
DA
ATTIIR
RG
GII U
U..C
C..))

Datums

Gaujienas t/n

Trapenes k/n

Balle kopƗ ar Andri Maku, Ieeja – 3,00 EUR

Laiks

Gaujienas t/n

Virešu s/n

22:00

ZvaigžƼu griezƝjs. (02.03.2016. Rakstniekam V.LƯvzemniekam –
80)

Apes t/n

BALLE kopƗ ar grupu „Kantoris 04”, Ieeja: 5,- EUR, GaldiƼus
rezervƝt iepriekš pa tƗlruni 26609392 /Vietu skaits ierobežots/

26.03.

Datums

Virešu s/n

Trapenes k/n

Dziesminieks Ɯriks Loks piedƗvƗ: dalƯties pavasarƯgi gaišƗs
pƗrdomƗs ar liriski melodisku akustisku programmu veltƯtu
12.03.
13:00
sievietƝm, klƗtesot ƧitƗrai, dziesmƗm un sarunƗm. Ieeja EUR 2,50,
skolƝniem EUR 1,00
25.03.
12:00
Gaujienas tautas nama un OjƗra VƗcieša Gaujienas vidusskolas
pasƗkums “MƝs pƗrnƗksim mƗjƗs” veltƯts KomunistiskƗ
genocƯda upuru piemiƼai ciklƗ „Latvijas simtgadei”
• atceres brƯdis pie piemiƼas akmens deportƝtajiem Gaujienas
kapsƝtƗ
• izstƗdes „Gaujienieši - SibƯrijƗ un trimdƗ” atklƗšana (dzƯvesstƗsti
un muzikƗli veltƯjumi)
26.03.
17.00
KoncertstƗsts “Mans mǌžs mƯlestƯbai”
KoncertƗ skanƝs RaiƼa un Aspazijas dzeja, Raimonda Paula, JƗƼa
LǌsƝna un MƗra LasmaƼa mǌzika. IzpildƯtƗji – DziedƗtƗja Ingǌna
LagzdiƼa – KalniƼa, Komponists MƗris Lasmanis, Aktrise - Anita
Grǌbe, Biƺetes iepriekšpƗrdošanƗ EUR 3.50, Koncerta dienƗ EUR
5,00
28.03.
11:00
Mazo vokƗlistu konkurss „Gaujienas CƗlis 2016, PutniƼi 2016”
Ieeja skatƯtƗjiem EUR 1,00
28.03.
16.00
Mazo vokƗlistu konkurss “Apes CƗlis 2016”
Ieeja skatƯtƗjiem EUR 0,70
TTEEƖ
ƖTTRRA
A IIZZRRƖ
ƖD
DEESS
Datums

Virešu s/n

02.03.

Apes t/n
Apes pilsƝta

Apes
bibliotƝka

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Apes novadā 2016.gadā
g

PilsƝta / pagasts

Virešu s/n

Vireši

Vireši
Vidaga

Apes t/n

Gaujiena

Gaujiena

Trapene

Trapene

Vieta

Gaujienas t/n
Apes t/n

IIZ
ńD
DE
ESS
ZSSTTń
Gaujienas
bibliotƝka
Gaujienas
bibliotƝka

15.03.

Literatǌras izstƗde. „Gaiša nƗca Liela diena”

7.03. –
31.03.

IzstƗde no cikla “Mans vaƺasprieks”. Ineses Petrovas
privƗtkolekcija “ZƗbaciƼi”.

7.03. –
31.03.

TematiskƗ izstƗde: “Pa dzeltenu saules staru…” – visi kopƗ Gaujienas
veidosim dažƗdu priekšmetu izstƗdi dzeltenƗs krƗsƗs.
bibliotƝka

Kalpaki
Ape

Centrs
Tiltacikuži

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

14.03
14.03
14.03
14.03
14.03

10.00.
10.30.
11.30.
11.30.
13.00.

14.04
14.04
14.04
14.04
14.04

10.00.
11.00.
12.30.
12.30.
14.30.

12.05
12.05
12.05
12.05
12.05

10.00.
10.30.
11.30.
11.30.
13.00.

Pie pagastnama

16.03

10.00.

18.04

10.00.

16.05

10.00.

16.03
16.03

10.20.
11.00.

18.04
18.04

10.40.
11.15.

16.05
16.05

10.20.
11.00.

Pie darbnƯcƗm
Pie darbnƯcƗm
Pie darbnƯcƗm
Pie darbnƯcƗm
Pie "Latv. a/c
uzturƝt."
Pie pagastnama
SIA Apes koks

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģ. apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie
inspektora (iespējami bezskaidras naudas norēķini).
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas traktortehnikas un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskai apskatei.
APSKATES VIETĀ OBLIGĀTI JĀBŪT AR TRAKTORTEHNIKU.
Informācija: VTUA mājas lapā http://www.vtua.gov.lv, Tehn.apskates / Alūksne,
vai arī pa VTUA telefoniem 64322886, mob. 20273347, 29124715.

NƗkamƗ izdevuma informƗciju lǌdzu saskaƼot lƯdz 23.martam, sazinoties ar Apes novada domes Sabiedrisko attiecƯbu speciƗlisti, personƗla speciƗlisti
Ilzi Ɯrmani, tƗlrunis 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv

Apes novada domes informatƯvais izdevums
„APES NOVADA ZIƻAS”
bezmaksas izdevums, tirƗža – 1550 eksemplƗru.
Par publicƝto materiƗlu saturu atbild raksta autors. MateriƗla publicƝšanas gadƯjumƗ - atsauce uz „Apes novada ziƼƗm” obligƗta.
Izdod: Apes novada dome, Stacijas 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tel: 64307220, administracija@ape.lv
Kontaktpersona: Apes novada domes Sabiedrisko attiecƯbu speciƗliste, personƗla speciƗliste Ilze Ɯrmane, tƗlrunis 64307215, e-pasts:
ilze.ermane@ape.lv
Iespiests: SIA „Latgales druka”, RƝzekne, BaznƯcas iela 28.
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