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Apes novada pašvaldības iestādes
ar 11.jūniju atsāk iedzīvotāju
pieņemšanu klātienē
Ilze Ērmane, Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Ar 11.jūniju visas Apes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības, atsāk iedzīvotāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Aicinām iedzīvotājus iepriekš pieteikties, zvanot 26180350 vai rakstot uz e-pastu administracija@ape.lv .
Lai tiktos ar pašvaldības speciālistiem, nepieciešams iepriekš sazināties elektroniski vai telefoniski, vai ar klientu apkalpošanas speciālista palīdzību un pieteikt tikšanos.
Vienlaikus aicinām kā pirmo izvēli pakalpojuma saņemšanā izmantot e-pakalpojumus, jo tas taupīs gan Jūsu laiku, gan arī ļaus izvairīties
no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku.
Apes novada dome aicina arī turpmāk izmantot elektronisko saziņu, iesniegumu, veidlapu paraugi atrodami
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/pakalpojumi/ .
Valsts pakalpojumi pieejami portālā latvija.lv, saziņa e-pastā:
ape@pakalpojumucentri.lv vai uz tālruni 26180350.
Visu Apes novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami http://www.apesnovads.lv/kontakti-apes-novads/
Apes novada dome lūdz ikvienu būt piesardzīgiem un atbildīgiem,
kā arī ievērot visus joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – roku
dezinfekciju, 2 metru distances ieturēšanu no citiem cilvēkiem, klepošanas higiēnas ievērošanu savai un apkārtējo drošībai, kā arī, ja nepieciešams, lietot mutes un deguna aizsegu.

Ierobežojumus jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām
Veselības ministrija
Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā ir stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas beigām ir iespējams mazināt dažus no piesardzības pasākumiem, aizvien
vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi. Tas ir būtiski, lai saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu un arī turpmākajos mēnešos būtu iespējams mazināt ierobežojumus.
Tāpat ļoti būtiski ir katram pašam izvērtēt riskus un spēt uzņemties atbildību par
savu un līdzcilvēku veselību.
Pamatprincipi ir nemainīgi – visur, kur ir iespējams, ievēro 2 metru distanci, mazgā
rokas, paliec mājās, ja esi saslimis un seko līdzi informatīvajām norādēm, piemēram, sabiedriskās vietās, kā arī izpildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumus.
Distances ievērošana, īpaši starp savstarpēji svešiem cilvēkiem, joprojām ir izšķiroša,
lai mazinātu vīrusa izplatību, vienlaikus ir vairākas situācijas, kad ir pieļaujams to tik
strikti neievērot, piemēram, veicot darba pienākumus, bērnudārzos un nometnēs, kā arī
sporta, dejošanas un aktiermākslu nodarbībās. Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji pazīstami un epidemiologi varēs apzināt kontaktpersonas, ja kāds saslims. Savukārt sabiedriskajā transportā, kur bieži nav iespējams ievērot starp cilvēkiem 2 metru distanci,
joprojām ir jālieto mutes un deguna aizsegs.
No 10. jūnija atļauts arī vienkopus pulcēties lielākam cilvēku skaitam – iekštelpās
līdz 100 cilvēkiem, bet ārā līdz 300 cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci starp personām. Šie nosacījumi attiecas uz pakalpojumu sniegšanas un publisku pasākumu norišu
vietām. Tas nozīmē, ka privātam pasākumam privātā teritorijā, piemēram, savās mājās
vai dārzā, šādu nosacījumu nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par privātu pasākumu un jārespektē piesardzības pasākumus.
Minētie cilvēku skaita ierobežojumi neattiecas arī uz vietām, kur ir aktīva cilvēku
plūsma, piemēram. tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietām, muzejiem, izstādēm
un dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums. Šajās vietās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz vietas, tādēļ nav iespējams noteikt tajās esošo cilvēku skaitu, bet šīm vietām
ir atsevišķi specifiski nosacījumi, piemēram, jābūt nodrošinātiem 4m2 uz vienu cilvēku.
Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, plānots, ka no 1. jūlija iekštelpās, kuru platība ir
virs 1000m2, varēs pulcēties līdz 500 cilvēki, bet ne vairāk kā 50% no telpas kapacitātes
un nodrošinot 4m2 uz vienu cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpašniekiem būs jāaprēķina,
cik cilvēkiem ir droši atrasties konkrētajā vietā. Pasākumos ārā varētu pulcēties līdz pat
1000 cilvēkiem. Savukārt, no 1. augusta iekštelpās, kuru platība ir līdz 1000m2, drīkstētu
pulcēties līdz 250 cilvēkiem.
Papildu nosacījumi ir sabiedriskās ēdināšanas vietām – starp galdiņiem ir jānodrošina 2 metru distance. Līdz 1.jūlijam pagaidām ir noteikts, ka iekštelpās pie galdiņa
drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, piemēram, uz terases, pie galdiņa - 8 cilvēki.
Tāpat kā līdz šim kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības vietas darbu
uzsāks ne agrāk kā plkst. 6.30 un beigs ne vēlāk kā plkst. 24.00. Izņēmums ir brīvdabas kino un sabiedriskās ēdināšanas vietas, kas drīkstēs darboties līdz plkst. 2.00 naktī.
Valdība arī lēma, ka bērnu nometnēs drīkstēs būt 30 bērni, savukārt pieauguši neformālās izglītības pasākumos vienā grupā varēs būt 50 cilvēki. Īpaši nosacījumi ir arī

sporta treniņos – vienā treniņgrupā drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, ieskaitot treneri.
Līdz 31. jūlijam sporta pasākumiem iekštelpās, kur kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, ir jānotiek bez skatītājiem.
Attiecībā uz ceļojumiem, Veselības ministrija aicina rūpīgi izvērtēt to nepieciešamību. Jārēķinās, ka ārzemēs pastāv ne tikai lielāks risks inficēties ar Covid-19, bet arī
nonākt karantīnā, kas būs jāievēro valstī, kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus jāņem vērā,
ka šobrīd ES ārējā robeža nav atvērta ceļojumiem, tādēļ nenotiek ceļojumi uz trešajām
valstīm. Nenotiek arī ceļojumi uz ES un EEZ valstīm, kas SPKC mājas lapā ir publicētas
kā valstis ar augstu risku sabiedrības veselībai (14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25), bet, ieceļojot Latvijā no valsts, kur 14 dienu
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 15, būs jāievēro pašizolācija 14 dienas, kopš izbraukšanas no minētās valsts.
Ar visiem nosacījumiem, kas turpmāk jāievēro gan uzņēmējiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, var iepazīties 9. jūnija valdības apstiprinātajos MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
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Pārskats par Smiltenes novada
Pašvaldības policijas darba rezultātiem
Apes novadā 2019.gadā
Egija Cekula, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšniece
2019.gadā Smiltenes novada Pašvaldības policija Apes novada
teritorijā: veica plānotas patruļas 46 reizes; nodrošināja sabiedrisko
kārtību 5 pasākumos; novadīja informatīvas pārrunas 2 reizes; sastādīja 11 administratīvos pārkāpumu protokolus, no kuriem:
421. panta pirmā daļa - smēķēšana neatļautās vietās - 1;
171.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā
vietā un/vai atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī
cilvēka cieņu aizskarošā izskatā - 7;
14923.panta otrā daļa - gājējiem noteikto pienākumu nepildīšanu
(pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes) - 3
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu:
2018.g.
SastƗdƯtie LAPK
REIDI
KM
STUNDAS
Sabiedriskie pasƗkumi

2019.g.
9

11

Ĺ

44

46

Ĺ

5941

5163

Ļ

350

306

Ļ

6

5

Ļ

Pārskats par Smiltenes novada
Pašvaldības policijas darba
rezultātiem Apes novadā
Aprīlī Smiltenes novada pašvaldības policijas darbinieki Apes
novada teritorijā patrulēja 4 reidos:
1. aprīlī reidā Apes novadā sadarbībā ar Apes sociālo dienestu,
tika apsekotas 7 ģimenes.
13., 22. un 29. aprīlī reidā Apes novadā pārkāpumi netika konstatēti.
Maijā Smiltenes novada pašvaldības policijas darbinieki Apes
novada teritorijā patrulēja 4 reidos:
1. maija reidā Apes novadā sadarbībā ar Apes sociālo dienestu,
tika apsekotas 7 ģimenes.
9. maija reidā Apes novadā pārkāpumi netika konstatēti.
18. maija reidā Gaujienā, tika dedzināti sadzīves atkritumi.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
18. maija reidā Gaujienā, 1992. gadā dzimis vīrietis sabiedriskā
vietā lietoja alkoholisko dzērienu. Pārkāpējam tika sastādīts
Administratīvā pārkāpuma protokols.
28. maija reidā Apes novadā pārkāpumi netika konstatēti.

Pārskats par Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa
darba rezultātiem
Edgars Leitis, VP Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs
Pārskats par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes
iecirkņa darba rezultātiem saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli laika
posmā no 12.03.2020. līdz 12.05.2020:
Alūksnes iecirknim tekošajā periodā tika iesniegti saraksti par 145
personām, kuras ieceļojušas Latvijas Republikas teritorijā no ārvalstīm
un kurām jāveic pašizolācija Alūksnes vai Apes novadā savās dzīvesvietās. Alūksnes iecirkņa darbinieki veica visu šo 145 personu kontroli par to kā tiek veikta pašizolācija, izskaidroja ierobežojumus un
veica profilaktiskas pārrunas. 39 personām pašizolācija bija jāveic
Apes novada teritorijā.
Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā, Alūksnes novadā tika reģistrēts viens COVID-19 saslimšanas gadījums un policija veica kontroli par inficētās personas karantīnu dzīvesvietā. Uz doto brīdi inficētā
persona ir izveseļojusies.
Par Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas
situācijas izsludināšanu’’ pārkāpumiem Alūksnes iecirknī tika reģistrēti 66 notikumi elektronisko notikumu žurnālā, no tiem 11 notikumi
par rīkojuma pārkāpumiem Apes novada teritorijā.
Tika sastādīti 101 administratīvā pārkāpuma protokols fiziskām
personām pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2.panta
par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, no tiem 21 administratīvā
pārkāpuma protokols Apes novada iedzīvotājiem. Augstākais piemērotais naudas sods Alūksnes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā
bija 1000 euro fiziskai personai, minimālais 10 euro. Pārkāpumi
pārsvarā bija par neatļautu pulcēšanos, distances neievērošanu
un aizliegtu ciemošanos.
Tika pieņemti 10 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo
lietvedību, jo noteikto ierobežojumu pārkāpšana neapstiprinājās,
no tiem 2 lēmumi par neapstiprinātu rīkojuma pārkāpšanu Apes
novada teritorijā.
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Apes novadā veiks ceļu un ielu virsmas
dubulto apstrādi
Ilze Ērmane, Apes novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lai tiktu novērsta ceļu putēšana un nodrošināti
komfortablāki un ērtāki pārvietošanās apstākļi,
Apes novadā tiks veikta ceļu un ielu virsmas dubultā apstrāde ar granīta šķembiņām un bitumena emulsiju.
Ceļu sakārtošana tiek plānota katrā novada teritorijā:
Apē, Vaidavas iela 2 200 m2,
Apē, Kalna ielas posms 735 m2,
Ceļa posms Trapenes pagastā: Rīti-Kokles-Muižnieki 525 m2,

Ceļa posms Trapenes pagastā: Zīles-PienotavaGobas 560 m2,
Ceļa posms Virešu pagastā: A2-Augstkalni 1 750 m2,
Ceļa posms Virešu pagastā: A2 –Luikas 3 150 m2,
Laukums pie Gaujienas pamatskolas 840 m2.
Saskaņā ar veikto iepirkumu “Apes novada ceļu
un ielu virsmas dubultā apstrāde ar granīta šķembiņām un bitumena emulsiju” ceļu un ielu virsmas dubulto apstrādi veiks SIA “Valkas ceļi”. Kopējās izmaksas tiek plānotas ap 70 000 EUR.
Aicinām iedzīvotājus ievērot būvdarbu laikā uzstādītās ceļa zīmes.
Ceļu sakārtošanas darbus paredzēts veikt līdz
2020.gada 1.augustam.

Apes novada pašvaldības iestāde
“Komunālā saimniecība” informē:
Ūdens pārbaude
Maijā tika veikta ūdens pārbaude (monitorings)
Gaujienas pagasta “Ceverkalna” un “Lauvasmutes”
avotos. Saņemot testēšanas rezultātus, konstatējām,
ka ūdens kvalitāte (mikrobioloģija) nav atbilstoša
normatīvo aktu prasībām. Lūdzam iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību ņemt ūdeni minētajos avotos
vai arī lietot ūdeni novārītā veidā.
Izvedamās kanalizācijas akas
Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. 9/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakal-

pojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā”, aicina iedzīvotājus, kuriem ir izvedamās kanalizācijas akas Apes pilsētas teritorijā,
sniegt sekojošu informāciju:
1. Īpašuma īpašnieks/ lietotājs...
2. Adrese....
3. Tilpums m3...
4. Izbūves gads... 5. Kontaktinformācija/ tālruņa Nr.
Minēto informāciju lūdzam iesniegt rakstiski, adresējot iestādei “Komunālā saimniecība”: Dzirnavu
iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337.
Vairāk informācijas rakstot uz epasta adresi:
agentura@ape.lv vai zvanot pa tālruni: 28369535.

Projekta realizācija SIA “Apes ārsta prakse”
Zita Prazņicāne, SIA “Apes ārsta prakse”
SIA “Apes ārsta prakse”‘ 2019.gada
25.septembrī ir parakstījusi vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu
“Izaugsme un nodarbinātība”, 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”, projekta N. 9.3.2.0/19/A138 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Uzklinģes doktorāts”” (tagad SIA “Apes ārsta prakse”) ieviešanu.
Projekta īstenošanas vieta ir Ape, Aptiekas ielā 1-9, kurā plānots veikt telpu vienkāršotu renovāciju
mediķu darba apstākļu un pacientu apkalpošanas uzlabošanai, normatīvo aktu prasību ievērošanai.
Šobrīd ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācijas un veikti priekšdarbi, lai noslēgtu līgumu ar
darbu veicēju.
Informējam, ka galvenie darbi ieplānoti SIA “Apes ārsta prakse” atvaļinājuma laikā jūlijā.

Pavasaris SAC “Trapene”
Dina Jāņekalne, Sociālās aprūpes centra “Trapene”
vadītāja
Laikā, kad Covid-19 karantīna ievērojami sašķobīja ikdienas ierasto kārtību un drošību, arī SAC
“Trapene” klientiem un darbiniekiem, šis bija un vēl
joprojām ir pārbaudījumu laiks. Pēkšņi cilvēki vairs
nevarēja brīvi satikt savus tuviniekus, kopā piedalīties pasākumos, nodarbībās, iet uz veikalu un bez
ierobežojumiem veikt tik ierastos ikdienas darbiņus.
Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī,
klienti regulāri tiek informēti par noteiktajiem ierobežojumiem un katra klienta atbildību, līdzdalību
šajā neparedzēti smagajā situācijā. Darbinieki klientiem, viegli uztveramā veidā, ir izskaidrojuši, kādi
ir slimības Covid-19 simptomi un kāda ir rīcība to
konstatēšanas gadījumā.
Aprūpes centrā ļoti nopietni un apzinīgi tiek pildīti visi drošības pasākumi – tiek veikta veselības
stāvokļa uzraudzība, COVID-19 skrīnings, pastiprināti ievērota higiēna - regulāra roku mazgāšana
un dezinfekcija, kā arī citi dezinfekcijas pasākumi.
Ir ierobežota tikšanās ar viesiem. Veikalu apmeklējumi. Neskatoties uz visām ar Covid-19 saistītajām
problēmām, mūsu aprūpes centrā dzīve rit mierīgi ar pārrunām, individuālām sarunām, pastaigām pagalmā baudot pavasari un darbojoties dārzā. Paldies
sakām Sergejam Sotņikovam par mūsu iestādes
dārza zemes apstrādāšanu pavasarī, lai klienti tur
varētu sēt un stādīt savam priekam un vēlmēm.

Pamazām atceļot ierobežojumus, esam apmeklējuši un sakopuši aprūpes centra vientuļo cilvēku
kapus Apes Meža kapos. Turpretī darbinieki veica
labiekārtošanu pie iestādes puķu dobju veidošanas,
kur iestādījām aprūpētājas Jolantas izaudzētos puķu
dēstus.
No 2020. gada aprīļa, pateicoties Apes novada
domei un priekšsēdētāja J.Liberta rūpēm un atbalstam, tiek veikta jauna, moderna granulu katla uzstādīšana un katlu mājas rekonstrukcija. Arī pie
šiem darbiem mums bija nepieciešama palīdzība no
malas. Lielu paldies vēlamies teikt SIA “Trapene”
vadītājai Rutai Kalējai par izpalīdzību ar tehniku.
Laikam jau arī pati daba šobrīd cenšas cilvēkiem
palīdzēt, jo viss zied. Uz sarkanajām tulpēm un baltajām narcisēm birst ābeļu ziedlapiņas, pļavās un
mežmalās zied dzeltenās pienenes, zilās neaizmirstulītes un kreimenītes, māju pagalmos ceriņi un
kastaņas sacenšas smaržā un krāšņumā. Putni trallina, svilpo, čakstina un vidžina un dzeguze kūko uz
nebēdu, katram solot daudz skaistu gadu nodzīvot…
Tuvojoties Jāņu dienai, kas šogad noteikti būs
savādāka nekā citu gadu, vēlamies visus sveikt
šajos vislatviskākajos svētkos, vēlot katram saglabāt sevī tikai šai dienai vien raksturīgos noslēpumainos burvestības un mīlestības piepildītos mirkļus!
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!
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Ieteikumi SAC “Trapene” karantīnas noteikto ierobežojumu
pakāpeniskai mazināšanai
2020.gada 10.jūnijā spēkā stājies Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (Likums), kura mērķis
ir noteikt vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu. Minētais likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus, tajā skaitā arī pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā arī atbilstošus piesardzības
pasākumus un ierobežojumus privātpersonām, tajā skaitā īpašus nosacījumus izglītības, sporta, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai COVID19 izplatības periodā.
Noteikts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija sniedz pakalpojumus, ja:
l personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar
ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas
veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;
l
personai, kas tiek pārvesta no stacionārās
ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās
institūcijā veikts Covid-19 tests;
l persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas
pašizolācijā;
l atjaunot tuvinieku sūtījumu pieņemšanu, ja sūtījumu
saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu.

Tuvinieks informē sociālos darbiniekus, mediķus vai
aprūpētājus un atstāj sūtījumu. Sūtījumos atļauta atsevišķu
preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var
dezinficēt. Sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā, ja to
ļauj produktu derīguma termiņš;
l
organizēt tuvinieku tikšanos, ciemošanos SAC
“Trapene” teritorijā, ja tiek ievēroti drošības pasākumi –
2 m distance, maskas, roku dezinficēšana. Ciemošanos
iepriekš saskaņo ar administrāciju. Par katru ciemošanās
reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, reģistrējot arī
apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī
norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos
datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams
epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes
pamatojumu.
Apmeklējumus
organizē,
pirms
apmeklējuma - tuvinieks aizpilda veidlapu, ka pēdējo 14
dienu laikā nav uzturējies valstī, kas Slimību profilakses
un kontroles centra mājaslapā publicēta kā valsts, uz
kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie
pasākumi, nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19
infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas
karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo klīnisko
simptomu. Tuvinieku apmeklējumi organizējami darba

dienās darba laikā, kad uz vietas ir institūcijas speciālisti,
lai varētu kontrolēt, kā tiek ievērota distancēšanās un citi
drošības pasākumi;
6) klientiem atļaut svaigā gaisā organizēt sporta pasākumus nelielās grupās (līdz 10 cilvēkiem) atklātā institūcijas teritorijā, piemēram, sporta laukumā, ievērojot distancēšanās pasākumus un nodrošinot inventāra dezinficēšanu pirms un pēc aktivitātēm;
7) atļaut nelielus pārgājienus (piemēram, pastaigas
dabas takās, nūjošana ārpus teritorijas, darbdienās, kad
nav citu apmeklētāju, vietējās pašvaldības teritorijā
mazās grupās (ne vairāk kā 10 cilvēki) darbinieku
pavadībā, ievērojot distancēšanos un citus drošības
pasākumus;
8) atļaut ikmēneša svētbrīžus ar mācītāja dalību. Pirms
apmeklējuma mācītājs aizpilda veidlapu, ka pēdējo 14
dienu laikā nav bijis ārpus Latvijas, nav bijis ciešā
kontaktā ar COVID -19 infekcijas slimnieku vai cilvēku,
kurš atrodas karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo
klīnisko simptomu;
Ieviešot ierobežojumu mazināšanas pasākumus tiek
turpināta un nodrošināta rūpīga klientu veselības
novērošana katru dienu, mērot ķermeņa temperatūru,
nosakot elpošanas ritmu.

Par skolēnu dalību NVA vasaras nodarbinātības pasākumos
Ilze Ērmane, Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Apes novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrai par
nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Nodarbinātības valsts aģentūra izskatīs
Apes novada pašvaldības iesniegto informāciju, kurā ir paredzētas 6 darba vietas – 5
darba vietas palīgstrādnieka profesijā Apes pašvaldības iestādē “Komunālā saimniecība”
un 1 darba vieta palīgstrādnieka profesijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā. Skolēniem galve-

Kultūrvēsturiskais maršruts “Dižgaru ceļš”
2020.gada tūrisma sezonā no
1.jūnija piedāvājam inovatīvā un
nedaudz neierastā veidā iepazīt ar
Apes novadu saistīto dzejnieku un
komponista daiļradi maršrutā
“Dižgaru ceļš”.
Dodoties pa A2 autoceļu Rīga
– Veclaicene virzienā, sekojot norādēm “Dižgaru ceļš”,
Virešos, jaunatklātajā novadpētniecības centrā “Mājvieta” piedāvājam iepazīt dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas daiļradi, aplūkot viņas vaļasprieku – “Pūču”
kolekciju, veikt dažādus izzinošus
uzdevumus.
Tālāk dodamies uz Gaujienu,
apmeklēt komponista Jāzepa Vītola memoriālo muzeju “Anniņas” un noskatīties muzikāli teatralizētu uzvedumu par izcilo komponistu.
Tad turpinām ceļojumu uz Trapenes novadpētniecības centru. Pa
visgarāko lapegļu aleju Latvijā
nonākam dzejnieka Ojāra Vācieša bērnības zemē, kur aicinām iepazīt viņa dzeju un sastapt “Astoņus kustoņus”, izpildīt dažādus uzdevumus.
Apē, Dzirnavu iela – 24, rakstnieces Elīnas Zālītes memoriālajā mājā jūs sagaidīs
aizraujoša Izlaušanās spēle. Vai spēsiet atrisināt spēli un izkļūt no mājas?
Gaidām ciemos, bet – pirms tam - neaizmirsti pieteikties un saskaņot vēlamo apmeklējuma laiku!
Darba laiki “Dižgaru ceļa” maršrutam
VIREŠU
novadpƝtniecƯbas
centrs “MƗjvieta”
TƗlr.: 29489660
Pirmdiena – brƯvs
Otrdiena 9.00 -17.00
Trešdiena 9.00 -17.00
Ceturtdiena 9.00 -17.00
Piektdiena 9.00 -17.00
Sestdiena 10.00 -14.00
SvƝtdiena – brƯvs

JƖZEPA VƮTOLA
memoriƗlais muzejs
“ANNIƻAS”
TƗlr.: 29247772
Pirmdiena - BrƯvs
Otrdiena 9.00 -17.00
Trešdiena 9.00 -17.00
Ceturtdiena 9.00 -17.00
Piektdiena 9.00 -17.00
Sestdiena 9.00-17.00
SvƝtdiena - brƯvs

TRAPENES
novadpƝtniecƯbas centrs
TƗlr.: 25413243
Ɨrpus darba laika 25413403
Pirmdiena – brƯvs
Otrdiena 9.00 -17.00
Trešdiena 9.00 -17.00
Ceturtdiena 9.00 -17.00
Piektdiena 9.00 -17.00
Sestdiena 10.00 -14.00
SvƝtdiena – brƯvs

E.ZƖLƮTES memoriƗlƗ mƗja,
ApƝ, Dzirnavu iela 24, TƗlr.:
26469325
vai 29131404
Pirmdiena - BrƯvs
Otrdiena 10.00 -14.00
Trešdiena 10.00 -14.00
Ceturtdiena 10.00 -14.00
Piektdiena 10.00 -14.00
Sestdiena 10.00 -14.00
SvƝtdiena - BrƯvs

nokārt tiks piedāvāti darbi, kas saistīti ar teritorijas uzkopšanu, dabas
taku labiekārtošanu un sakopšanu, tūrisma objektu apsekošanu un to sakopšanu. Tiklīdz
Nodarbinātības valsts aģentūra akceptēs pašvaldības pieteikumu, informēsim par to mūsu
mājaslapā www.apesnovads.lv
Aicinām skolēnus reģistrēties nodarbinātības pasākumam vasarā – Nodarbinātības
valsts aģentūras mājaslapā, lai iegūtu pirmo darba pieredzi un iemācītos jaunas prasmes
un zināšanas.

Nometne
“Gribu un varu
dzīvot zaļi”
Vidagā
Una Reķe, nometnes vadītāja
Biedrība “Pagasta attīstības
grupa “Vireši’” 2020.gada 3. –
7.augustā Apes novada Vidagā
organizēs diennakts vides izglītības nometni “Gribu un varu dzīvot zaļi!”, kurā varēs piedalīties
30 bērni un jaunieši vecumā no 7
līdz 16 gadiem. Dalībnieki dzīvos telšu pilsētiņā.
Nometne tiks organizēta kā
dabas iepazīšanas un izpētes nometne, kurā dalībnieki dosies ekspedīcijās, pārgājienā, nakts trasītē, veiks eksperimentus, apgūs
brīvā laika pavadīšanas iespējas
dabā, veidos vides objektus,
sportos, attīstīs prasmi sadarboties, pašapkalpošanās iemaņas,
mācīsies izstrādāt un ievērot noteikumus, darbosies radoši un atbildīgi pret vidi.
Nometne tiks organizēta ar
Sabiedrības Integrācijas fonda
Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Ģimenei draudzīga
pašvaldība” atklāta projektu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”” finansējumu 3805,53 EUR
un Apes novada domes finansējumu 1268,5 EUR.
Informācija par pieteikšanos
un iesniedzamajiem dokumentiem tiks publicēta jūlijā Apes
novada
domes
mājaslapā
ww.apesnovads.lv
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Par tirdzniecības vietas izmaiņām Apē
Baiba Vadone, Apes novada domes uzņēmējdarbības speciāliste
Paskrējis trīs mēnešu citādas pieredzes laiks mūsu dzīvei un aktīvai darbībai. Pa šo laiku
Apes pilsētas sadzīvē mainījušās arī kādas būtiskas lietas.
Esam pieraduši, ka tirgotāji, piedāvājot savu produkciju, mēdza tirgoties mūsu pilsētiņas
stāvlaukumā pie veikala “Unibode”. Bet, ņemot vērā, ka šī teritorija ir iznomāta uzņēmējam, pašvaldība vairs nav tiesīga šeit ierādīt tirdzniecības vietas. Tāpēc ir rasts jauns risinājums tirgotāju uzņemšanai Apes pilsētā pretim veikala “Unibode” stāvlaukumam, kur
tirgotāju un pircēju ērtībai izvietotas arī tirdzniecības nojumes un mājiņas. Tas radījis arī
mums visiem jaunus apstākļus, kas liek būt elastīgiem un piemēroties, vienlaikus iedzīvinot
teritoriju, kas kādu laiku nav izmantota.
Vēlamies informēt, ka esat laipni aicināti tirgoties Apē!
Pirms tirgošanās, lūdzam elektroniski pieteikt savu tirdzniecības vietas platību un aizpildīt
pieteikuma anketu, kas atrodama Apes novada domes mājaslapas www.apesnovads.lv sadaļā: Pašvaldība - Saistošie noteikumi, nolikumi – Uzņēmējdarbība - “Par ielu tirdzniecību
un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā” 1.pielikums.
Pieteikuma anketu lūdzam sūtīt uz e-pastu: administracija@ape.lv vai tirgus@ape.lv.
Pēc pieteikuma nosūtīšanas, saņemsiet apstiprinājumu iesniegumam un informāciju par
tirdzniecības nodevas apmaksu Apes novada domei.
Pēc apmaksas – saņemsiet tirdzniecības atļauju.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar Apes novada uzņēmējdarbības
speciālisti Baibu Vadoni, mob. tel. 29436225.
Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, esam bijuši spiesti atteikties no plašā pierobežas pavasara gadatirgus, bet priecājamies, ka šajā laikā tomēr esam raduši iespēju produkcijas realizācijai mūsu pilsētā. Ja valstī situācija būs stabila un būs iespēja organizēt Apes
pilsētas svētkus, tad plānosim un domāsim arī par nelielu tirdziņu pasākuma ietvaros. Sekojiet
līdz informācijai Apes novada mājaslapā www.apesnovads.lv un informatīvajā izdevumā
“Apes novada ziņas”. Uz tikšanos Apē!

Izremontētās, skaistās telpās lasītājiem
tiek atvērta Apes bibliotēka
18.maijā Apes bibliotēka vēra durvis saviem apmeklētājiem skaistās, mūsdienīgās
telpās.
Bibliotēka izvietota ēkas pirmajā un otrajā stāvā. Pirmā stāva telpās ierīkots daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements pieaugušajiem, kā arī neliela lasītava, bet otrajā stāvā liela
un koša bērnu literatūras nodaļa
un sabiedriskais interneta pieejas
punkts. Telpās nomainīts grīdas
segums, mēbeles un grāmatu
plaukti piemēroti bērnu grāmatām, ir iegādāti jauni, koši krēsli,
izveidots atpūtas stūrītis, liels TV
ekrāns, kurā, izmantojot flešatmiņā ierakstītus materiālus, var vei-

Bezmaksas konsultācijas
Apes novada NVO
Ilze Zvejniece, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta
centra” projekta vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste
Līdz 31.oktobrim biedrība
“Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” sniedz
konsultācijas par NVO dibināšanu, attīstību, juridiskiem un
grāmatvedības jautājumiem, par brīvprātīgo darbu, projektu
veidošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Par sev interesējošo tēmu iespējams sazināties ar Dzintru Zvejnieci pa tālruni 28642250.
No augusta līdz oktobrim piedāvājam vadīt seminārus par
šādām tēmām: projektu veidošana; radoši finansējuma piesaistes veidi NVO sektorā; brīvprātīgais darbs un tā organizēšana; koučinga pieeja NVO darbībā; kopienas veidošanas
process un tā ietekme uz teritorijas attīstību. Ja vēlaties kādu
no semināriem uzņemt savā pilsētā vai pagastā, sazinieties
ar Dzintru Zvejnieci pa tālruni 28642250.
No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim biedrība
“Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” īsteno
projektu “Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām”, kura mērķos ietilpst nodrošināt kvalitatīvu informāciju
un izglītības pasākumus Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu,
Gulbenes, Rugāju, Smiltenes un Viļakas novadu NVO, pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem.
Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
2020.gadā sniedz atbalstu Apes novada esošām un topošām
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī piedāvā izglītojošus pasākumus NVO pārstāvjiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem
un individuāliem interesentiem. 2020.gadā īpaši uzsveram stipru kopienu attīstību, kā mērķtiecīgi iespējams strādāt ar kopienu
veidošanu un kāds no tā labums visai sabiedrībai.
Projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi biedrības mājas lapā
www.aluksnesnvo.lv un Facebook lapā @AluksnesNVOatbalstacentrs.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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Jaunums - Virešu novadpētniecības centrā
“Mājvieta” - Kornēlijai Apškrūmai veltītā
ekspozīcija
Līga Ozoliņa, Virešu novadpētniecības centra
“Mājvieta” vadītāja
Virešu novadpētniecības centrā “Mājvieta”
no 1. jūnija ir atvērta jaunā, pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai. Ekspozīcija iekārtota divās telpās,
kur savulaik Kornēlija strādājusi par bibliotekāri.
Ekspozīcijā var iepazīties ar dzejnieces
dzīvi, darbu, vaļaspriekiem. Kamīnzālē mūsdienīgās vitrīnās izkārtota Kornēlijas pūču figūriņu kolekcija, vairāk kā 200 priekšmetu.
Otrā ekspozīcijas telpā apskatāmi dokumentu
oriģināli, dažādi personīgi priekšmeti, manuskripti, zīmējumi kurus dzejniece ir atdāvinājusi novadpētniecības centram. Plauktos sarindotas vairāk kā piecdesmit autores izdotās
dzejas grāmatas bērniem un pieaugušajiem.
Dzejniece visu mūžu aizrāvusies ar māksliniecisko noformēšanu zīmējot, veidojot
skaistus apsveikumus, telpu noformējumus, tāpēc arī iekārtojot jauno ekspozīciju tika
realizētas idejas interesantam telpas noformējumam.
Apmeklētājiem ir iespēja ne tikai apskatīt ekspozīciju, bet arī izpildīt dažādus uzdevums, kas saistīti ar Kornēlijas dzeju, noskaidrot kāds ir grāmatas tapšanas process,
apsēsties pie dzejas galda un uz brīdi sajusties, kā dzejniekam.
dot dažādus pasākumus. Ir pieejamas dažādas interesantas spēles,
lielajā ekrānā var skatīties multiplikācijas filmas, izzinošas un izglītojošas filmas, veidot dažādas viktorīnas, konkursus. Mīļi gaidām un
aicinām jauniešus veidot dažādus
izglītojošus pasākumus.
Bibliotēkā lasītājus gaida vairāk
nekā 10 tūkstošus liels grāmatu un
citu materiālu krājums, 30 nosaukumu žurnāli un četri laikraksti. Bibliotēkas apmeklētāji bez maksas varēs lietot piecus
datorus ar interneta pieslēgumu un pieeju autorizētajām tiešsaistes datubāzēm un, protams, bibliotēkā ir pieejams arī bezvadu internets.
Gaišās, plašās un ērtās telpas bibliotēka varēja iekārtot pateicoties Apes novada domes
atbalstam.
Bibliotēkā tiks rīkotas izstādes un dažādas tikšanās, kā arī pasākumi bērnu un pieaugušo auditorijām. Esiet visi mīļi gaidīti mūsu jaunajās telpās!
Apes bibliotēkas kolektīvs

“Mazās pilsētas – Lielais sports!”
Liene Ābolkalne, Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja
vietniece
Ar šādu moto biedrība “Motoklubs “Ape”” 2019.
gada vasarā piedalījās un guva atbalstu biedrības “Alūksnes
lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursā, kas tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskā mērķa SM1 “Uz
vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais
laiks” ietvaros.
Apes mototrases pašreizējā centrālā “tehniskā bāzes”
vieta, kura kalpo kā galvenā mītnes vieta pasākuma organizatoriem, tiesnešiem, tehniskajiem darbiniekiem, bija
novecojušas koka ēkas, kas tika būvētas pirms 35 gadiem.
Projekta galvenā iecere ir izbūvēt jaunu, ar plašām un gaišām telpām, mototrases centrālo ēku un blakus atrodošo

ekskluzīvo, uz balstiem veidoto, ēku, plānots atjaunot.
Jāmin, ka šī vēsturiskā finiša ēka ir raksturīga tieši mūsu
mototrasei, no kuras, uzkāpjot uz otro stāvu, var izjust īstu
“motokrosa garšu”, jo braucēji izbrauc cauri pa ēkas apakšu. Pilnveidojot un atjaunojot Apes mototrases tehniskās
bāzes vietu, mēs radīsim modernāku un saistošāku piedāvājumu visiem mototrases apmeklētājiem.
Kopējās projekta Nr. 19-07-AL26-A019.2202-000003
izmaksas sastāda EUR 14 905,90, no tā publiskais finansējums EUR 13 415,31 un “Motoklubs “Ape”” līdzfinansējums EUR 1490.59.
Patreiz mototrasē notiek aktīvi būvniecības darbi, kurus
plānots pabeigt līdz jūlija beigām, lai sagaidot Arvīda Levana vārdā nosauktajā Apes mototrasē 47. ”Vaidavas
kausa” izcīņu motokrosā, kas šogad notiks 30.augustā,
mūs visus - gan pasākuma organizatorus, sportistus, gan
motosporta fanus iepriecinātu trasē veiktie uzlabojumi.

Turpinās pilsētvides sakārtošanas projekts Apes Svētā
Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē
Zita Prazņicāne
Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes
īpašumos Pasta ielā 9 un 11 šovasar sāksies vērienīgi pagalma labiekārtošanas darbi. Starp baznīcas ēku, kas atrodas Pasta ielā 11, un draudzes namu, kas ir turpat blakus Pasta ielā 9, taps bruģēts stāvlaukums, savienojot
abus īpašumus ar taciņām un veidojot vienotu ansambli.
Darbus veiks projekta Nr.19-07-AL26-A019.2204000001 “Laikmetu, cilvēku un vides satikšanās krustojumā uz Pasta ielas” ietvaros, kam finansiāls atbalsts
gūts Eiropas Savienības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmā, iesniedzot projektu biedrībā “Alūksnes

lauku partnerība”. Projekta kopējās izmaksas ir 23
455,67 EUR, tostarp 2 400 EUR Apes novada domes
piešķirtais līdzfinansējums.
Šobrīd ir sagatavota tehniskā dokumentācija – izstrādāts tehniskais projekts, veikta saskaņošana ar institūcijām, veikta tirgus izpēte darbu veikšanai, sagatavots un
noslēgts līgums ar darbu veicēju.
Labiekārtošanas darbus paredzēts veikt līdz
2020.gada augustam.
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Domē pieņemto lēmumu apskats
28.maijā notika kārtējā Apes novada
domes sēde
Par komunālo maksājumu nokavējuma naudas nepiemērošanu valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, Apes novada domes kase, kā arī Apes novada domes pagastu
pārvalžu kases tika slēgtas apmeklētājiem, līdz ar to iedzīvotāji nevarēja norēķināties
skaidrā naudā.
Lai rastu iespēju atbalstīt iedzīvotājus, kurus ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā
situācija un noteiktie ierobežojumi vīrusa “Covid-19” dēļ, Dome pieņēma lēmumu atļaut
Apes novada pašvaldības iestādei “Komunālā saimniecība” nepiemērot nokavējuma
naudu par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu komunālajiem maksājumiem ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Atļaut Apes novada pašvaldības iestādei “Komunālā saimniecība” nepiemērot nokavējuma naudu par maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu telpu nomas un īres maksas maksājumiem ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Nokavējuma naudas neaprēķināšana no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas
beigām neatbrīvo no komunālo maksājumu pamatsummas apmaksas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas nepiemērošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem
sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.panta pirmā daļa nosaka, ka nodokļu maksātājam, kuru
skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem
nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu.
Dome pieņēma lēmumu nepiemērot nokavējuma naudu par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu nekustamā īpašuma nodoklim valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā. Noteiktais attiecināms arī uz spēkā esošo pašvaldības zemes nomas līgumu noteiktajam par nekustamā īpašuma nodokļa maksas nokavējuma maksājuma samaksas
termiņiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Nokavējuma naudas neaprēķināšana no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām neatbrīvo no nekustamā
īpašuma nodokļa pamatsummas apmaksas.

Par materiāla pabalsta piešķiršanu Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
Pamatojoties uz trīs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku iesniegumiem un Apes novada Sociālā dienesta ierosinājumu sniegt materiālu atbalstu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu EUR 150,00 apmērā katram Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kurš
savu dzīves vietu deklarējis Apes novadā. Finansējuma avots - Apes novada Sociālā dienesta budžets.

Par pirmsskolas grupu darba organizāciju vasaras periodā
Izskatot izglītības iestāžu vadītāju Ilutas APINES, Unas REĶES un Ievas ZARIŅAS
priekšlikumus un Gaujienas pamatskolas direktores Vitas ANDERSONES 12.05.2020.
iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei un nodrošināt dežūrgrupu darbu un bērnu
uzraudzības pakalpojumu Apes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”, Ojāra
Vācieša Gaujienas pamatskolā, Gaujienas pamatskolā, Trapenes sākumskolā un Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas mācību programmu realizācijas vietā Vidagā - 2020.gada jūnijā, jūlijā un augustā.
Uzdot izglītības iestāžu vadītājām: nodrošināt lēmuma izpildi un noteikto sociālās
distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu attiecīgo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās; informēt audzēkņu likumiskos pārstāvjus par iestāžu darba organizāciju augstāk minētajā periodā.

Par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Alūksnes novada
pašvaldību
Dome pieņēma lēmumu slēgt sadarbības līgumus ar Alūksnes novada pašvaldību par
Apes novada pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi, kas saistītas ar izglītības
jomu.
Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Alūksnes pilsētas Bērnu
un jaunatnes sporta skola, Alūksnes Mūzikas skola veic sadarbības līgumos noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas izglītības jomā.
Līgumos paredzamais termiņš līdz 2021.gada 31.augustam (ieskaitot).

Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Lauku apgāds un meliorācija”
Apes novada pašvaldībā 2020.gada 19.maijā saņemts SIA “Lauku apgāds un meliorācija” iesniegums ar lūgumu noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu saskaņā
ar Zemes nomas līgumu Nr.158/2016.
Apes novada dome 2016.gada 28.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu “Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0644 iznomāšanu ar apbūves
tiesībām”. 2016.gada 15.jūnijā starp Apes novada pašvaldību un SIA “Lauku apgāds un
meliorācija” noslēgts Zemes nomas līgums Nr.158/2016 par pašvaldības nekustamā īpašuma Apē, Apes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0644 un platību 1787 m2, nomu. 2016.gada 15.jūnija Zemes nomas līguma Nr.158/2016, darbības

termiņš ir līdz 2038.gada 15.jūnijam. Zemes vienības nomas lietošanas mērķis: automātiskās degvielas uzpildes stacijas un zemes vienības labiekārtošanas darbu izveide. Zemes
vienība nodota nomā ar apbūves tiesībām.
2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā. Ar
minētajiem grozījumiem Latvijas Republikas Civillikuma trešā daļa “Lietu tiesības”
papildināta ar jaunu trešo nodaļu “Apbūves tiesība”, kur 11291.pantā ir noteikts, ka
apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojuma un atsavināma lietu tiesība celt un
lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Piešķirot apbūves tiesību, ir jānosaka zemes gabals, uz
kuru attiecas apbūves tiesība, apbūves termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit
gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Apbūves tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves
tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Dome pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, vienotais reģistrācijas numurs 44103005426, juridiskā adrese Dzirnavu iela 18, Smiltene, Smiltenes
novads, LV-4729, apbūves tiesību - degvielas uzpildes stacijas un zemes vienības labiekārtošanas darbu izveide un uzturēšana Apes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0644, 1787 m2 platībā. Noslēgt Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu ar SIA “Lauku apgāds un meliorācija” ar šādiem
nosacījumiem: Apes novada pašvaldība piešķir šī lēmuma noteiktā zemes īpašuma apbūves tiesību; zemes vienības lietošanas mērķis: degvielas uzpildes stacijas un zemes
vienības labiekārtošanas darbu izveide un uzturēšana; zemes vienības lietošanas termiņš:
līdz 2050.gada 30.jūnijam (ieskaitot).
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” veic: visus darbus, kas saistīti ar degvielas uzpildes stacijas un zemes vienības labiekārtošanas darbu izveidi un uzturēšanu, ievērojot līguma nosacījumus; bez atsevišķa pilnvarojuma reģistrē apbūves tiesību zemesgrāmatā
uz līguma darbības laiku.

Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Aronijas” reģistrāciju
zemesgrāmatā
Izvērtējot pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Aronijas”, Trapenes pagasts,
Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 021 0133, tiesisko pamatu tā
reģistrācijai zemesgrāmatā, Dome pieņēma lēmumu noteikt, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 3684 002 0133 ar platību 0,7633 ha ir piekritīga Apes novada pašvaldībai.
Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Apes novada domes personā zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0133 ar platību 0,7633 ha nekustamā īpašuma “Aronijas”, Trapenes pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 002
0133, sastāvā.

Par pašvaldībai piekrītoša zemes īpašuma “Vilkzemnieki” reģistrāciju
zemesgrāmatā
Izvērtējot pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Vilkzemnieki”, Virešu pagasts,
Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3690 001 0040, tiesisko pamatu,
Dome pieņēma lēmumu mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3690 001
0040 nosaukumu no “Vilkzemnieki” uz “Meža Vilkzemnieki”, Virešu pagasts, Apes novads. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 ar platību 1,66
ha ir piekritīga Apes novada pašvaldībai. Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Apes novada domes personā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 001 0040 ar
platību 1,66 ha nekustamā īpašuma “Meža Vilkzemnieki”, nekustamā īpašuma kadastra
numurs 3690 001 0040, sastāvā.

Par nekustamā īpašuma “Jaunrota” pārdošanu izsolē un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā SIA “Vindeks”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003562948, sagatavoto Nekustamā īpašuma – zemes gabala Apes novada Trapenes pagasta “Jaunrotā” (kad.
apz. 3684 003 0553) novērtējumu uz 2020.gada 15.aprīli, izdevumus par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas izdevumus, Dome pieņēma lēmumu
apstiprināt izsolē atsavināmā objekta - nekustamā īpašuma “Jaunrota”, Trapenes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3684 003 0557, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3684 003 0553 ar platību 1,9292 ha, nosacīto cenu jeb sākumcenu - EUR
4 800,00. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma “Jaunrota”, Trapenes
pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3684 003 0553, izsoles noteikumus. Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/domes-sedes/
vai http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/

Par nekustamā īpašuma “Vilki” pārdošanu izsolē un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ņemot vērā SIA “Vindeks”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003562948, sagatavoto atskaiti par nekustamā īpašuma “Vilki”, Apes novada Apes pagasta novērtēšanu uz
2020.gada 13.maiju, izdevumus par īpašuma iemērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā,
atsavināšanas izdevumus, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt izsolē atsavināmā objekta
- nekustamā īpašuma “Vilki”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 007
0097, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0097 ar platību
5,43 ha, un uz tās esošās mežaudzes ar aprēķina koksnes krāju 1401 m3, nosacīto cenu
jeb sākumcenu - EUR 23 200,00. Apstiprināt atsavināmā objekta – nekustamā īpašuma
“Vilki”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra numurs 3625 007 0097, izsoles noteikumus. Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/domes-sedes/ vai
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/
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Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Luksta ezerā
Izskatot vienas personas 12.05.2020. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas nomu Luksta
ezerā (ar tīklu garumu 30 metri vai murdu), Dome pieņēma lēmumu iznomāt vienai personai rūpnieciskās zvejas tiesības Luksta ezerā ar zvejas tīklu garumu 30 metri vai vienu
murdu uz kalendāro gadu līdz 2020.gada 31.decembrim, noslēdzot zvejas nomas līgumu
ar Apes novada domi. Noteikt nomas maksu par zvejas tiesībām izejot no aprēķina –
zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos) EUR 2,85 apmērā gadā; kopā par 30 metriem – EUR 17,10 gadā. Uzdot Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam DANDENAM noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un informēt par to atbildīgās
institūcijas.

Par grozījumiem Apes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.45
Pamatojoties uz Apes novada domes izpilddirektora Viestura Dandena 2020.gada
3.aprīļa rīkojumu Nr.A/3-07/24 “Par transporta līdzekļu degvielas normas noteikšanu”,
ar kuru noteikta degvielas norma diviem transportlīdzekļiem, kas iegādāti un reģistrēti
kā Apes novada domes kustamā manta, Dome pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada
domes 2020.gada 27.februāra lēmuma Nr.45 “Par saziņas līdzekļu izmaksu limitu un
degvielas patēriņa normu un limitu noteikšanu transportlīdzekļiem un tehnikai
2020.gadam Apes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” 4.pielikumā “Degvielas patēriņa normas un limiti Apes novada pašvaldības transportlīdzekļiem
2020.gadam” šādus grozījumus:
Papildināt lēmuma 4.pielikumu ar 16.un 17.punktu šādā redakcijā:

Par Apes novada domes 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu
Nr.8/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā”
apstiprināšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes 2020.gada 28.maija saistošos
noteikumus Nr.8/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novadā” un to
paskaidrojuma rakstu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta: Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana;
Minimālais atkritumu izvešanas biežums; Atkritumu radītāja tiesības un pienākumi; Atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi; Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi;
Atkritumu dalītās savākšanas un šķirošanas noteikumi; Prasības sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu apsaimniekošanai; Kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumiem;
Atbildība par noteikumu pārkāpšanu. Saistošie noteikumi pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
un stāsies spēkā, ar projektu iespējams iepazīties: http://www.apesnovads.lv/domes-sedes/

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu
Dome pieņēma lēmumu apstiprināt šādus Apes novada domes rīkoto izsoļu rezultātus:
Pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala (starpgabala) Pasta iela 4A, Ape, Apes
novads, ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653, izsoli, kas rīkota saskaņā ar Apes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 55 - atsavināšanu vienai personai, par pirkuma
summu EUR 700,00;
Pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala (starpgabala) “Vosukalni 5”, Apes pagasts Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153, izsoli, kas rīkota saskaņā
ar Apes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 67 – atsavināšanu vienai personai, par
pirkuma summu EUR 1 508,00.
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Eglīškalni”, Apes pagasts, Apes novads, kadastra
numurs 3625 008 0040, izsoli, kas rīkota saskaņā ar Apes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 69 - atsavināšanu SIA “APIŅI AGRO”, reģistrācijas numurs 44103077918,
par pirkuma summu EUR 18 650,00.
Slēgt Pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala (starpgabala)
Pasta iela 4A, Ape, Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0653, pārdošanu
par pirkuma summu EUR 700,00;
Slēgt Pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala (starpgabala)
“Vosukalni 5”, Apes pagasts Apes novads, ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0153,
pārdošanu par pirkuma summu EUR 1 508,00.
Slēgt Pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Eglīškalni”, Apes pagasts,
Apes novads, kadastra numurs 3625 008 0040, pārdošanu ar SIA “APIŅI AGRO”, reģistrācijas numurs 44103077918, par pirkuma summu EUR 18 650,00.

Par dalību projekta 2. kārtas īstenošanā
Dome pieņēma lēmumu atbalstīt Apes novada domes dalību darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” vienošanās
grozījumus par projekta pagarinājumu un papildus finansējumu nākamajiem trīs gadiem,
(turpmāk – projekts). Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2020.gada
1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim. Noteikt Apes novada domes kopējās indikatīvās izmaksas EUR 30 484.00, no kurām:
Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb EUR 25 911.40;
Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb EUR 4 572.60.
Nodrošināt priekšfinansējumu 10% apmērā no kopējām izmaksām jeb EUR 3 048.40
apmērā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” īstenošanai. Finansējumu segt no Apes novada domes budžeta
līdzekļiem.
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Priekšfinansējuma summu ieskaitīt projekta kontā pa daļām pēc projekta vadītāja pieprasījuma, saskaņā ar finansēšanas un aktivitāšu plānu. Pēc projekta īstenošanas un līdzekļu
saņemšanas no projekta finansētāja, piešķirto priekšfinansējumu atgriezt pašvaldības budžetā. Uzdot Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļai iesniegt projekta priekšlikumus par grozījumiem projekta iesniegumā, paredzot pasākumus 2020. – 2023.gadam.

Par telpu grupu adrešu piešķiršanu
Pamatojoties uz Apes novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr. 243 “Par
būvju ar kadastra apzīmējumiem 3648 005 0181 001, 3648 005 0181 007 un 3648 005
0181 008 adreses maiņu” tika mainīta lēmumā norādīto būvju adrese, nenorādot noteiktas
telpu grupu adreses. Lai vienā ēkā darbojošās vairāku juridiski pastāvīgu pašvaldības iestāžu adreses būtu korektas, nepieciešams piešķirt adreses atsevišķām telpu grupām.
Dome pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības īpašumā “Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas
pagasts, Apes novads, šādas telpu grupu adreses:
l “Gaismas” -1, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 – telpu grupām
ar kadastra apzīmējumiem 36480050181001004 (skolas ēkas 1.stāvs) un kadastra apzīmējumu 36480050181001006 (skolas ēkas 3.stāvs).
l “Gaismas” - 2, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 – telpu grupai
ar kadastra apzīmējumu 36480050181001005 (skolas ēkas 2. stāvs).
l “Gaismas” - 3, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 – telpu grupai
ar kadastra apzīmējumu 36480050181001003 (zobārsta pakalpojumu sniegšanas vieta).
l “Gaismas” - 4, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339 – ēkai ar kadastra apzīmējumu 36480050181007.
Precizēt pašvaldības izglītības iestāžu juridiskās adreses:
l Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, juridiskā adrese: ”Gaismas” - 1, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339;
l Gaujienas pamatskola, juridiskā adrese: ”Gaismas” - 2, Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV-4339;
l Gaujienas mūzikas un mākslas skola, juridiskā adrese: “Gaismas” - 4, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339.
Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.augustā.

Par medību tiesību nomu
2019.gada 15.novembrī Apes novada domē (turpmāk - Pašvaldība) saņemts
13.11.2019. Mednieku kluba “Seski” iesniegums par medību platību nomu. 07.11.2019.
pašvaldībā saņemts iesniegums par medību tiesību nomu, ko iesniegusi biedrība “Mednieku klubs “Vidagas Pūces””. Iesniedzēji saņēmuši papildus informāciju par iesniegumu
izskatīšanas gaitu, kas 2019.gada 5.decembrī biedrībai “Mednieku klubs “Vidagas
Pūces”” un Mednieku klubs “Seski” nosūtīts zināšanai. Lai pieņemtu lēmumu atbilstoši
spēkā esošajam nolikumam “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada
pašvaldības īpašumos” (turpmāk - Nolikums) iesniedzējiem 11.02.2020. pieprasīta papildus informācija, ko paredz iepriekš minētais Nolikums.
2020.gada 2.aprīlī Pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku klubs “Vidagas Pūces””
2020.gada 2.aprīļa pieteikums ar pievienotu papildus informāciju par medību tiesību
nomu, kurā biedrība lūdz Pašvaldībai piešķirt Mednieku klubam medību tiesību nomu
uz Pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrunāti Mednieku kluba
pieteikumā, no otra Pieteicēja, medību kluba “Seski”, papildus pieprasītā informācija
nav saņemta, un pamatojoties uz Nolikumu, pieteikums netiek vērtēts.
Dome pieņēma lēmumu slēgt līgumu par medību tiesību nomu ar biedrību “Mednieku
klubs “Vidagas Pūces”” Reģ.Nr.40008073727, juridiskā adrese: “Liepas”, Vidaga, Virešu
pagasts, Apes novads, LV-4355, lēmuma pielikumā uzskatītajos Apes novada pašvaldības īpašumos, līdz 2025.gada 30.maijam. Noteikt minimālo medību tiesību nomas
maksa gadā ir EUR 0.25 par 1ha bez PVN, kura pēc domes ierosinājuma var tikt pārskatīta, ja normatīvajos aktos tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar
nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar
dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos; Medību tiesību nomas ieguvējam
pirms jebkādu darbību uzsākšanas medību tiesību nomas līgumā noteiktajā kārtībā ir jāpaziņo vismaz piecas dienas iepriekš nekustamo īpašumu nomniekiem, ja uz attiecīgajiem zemes gabaliem ir noslēgti un spēkā esoši zemes nomas līgumi. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Apes novada domes izpilddirektors.

Par Apes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinības raksts”
piešķiršanu
Ņemot vērā Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas Ilutas Apines
20.05.2020. iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu apbalvot Lienīti ZVEJNIECI ar Apes
novada domes Atzinības rakstu par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” attīstībā un darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Apbalvojumu pasniegt Apes novada domes deputātei Ilutai APINEI 2020.gada 28.maijā.

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Apes
novada domes priekšsēdētāja vietniecei Astrīdai HARJU
Ņemot vērā Domes priekšsēdētāja vietnieces Astrīdas Harju 2020.gada 20.maija iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada domes priekšsēdētāja vietniecei
Astrīdai HARJU ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 01.06.2020. līdz 07.06.2020.
(ieskaitot).

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Apes novada
bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI
Pamatojoties uz Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES
14.05.2020. iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu piešķirt Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei SILAUNIECEI ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, pirmo daļu, no
13.07.2020. līdz 26.07.2020. (ieskaitot), otro daļu, no 03.08.2020. līdz 19.08.2020. (ieskaitot). Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces SILAUNIECES atvaļinājuma
laikā Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus uzdot veikt bāriņtiesas loceklei
Līvijai KARRO.
Domes lēmumu apskatu sagatavoja Ilze Ērmane. Ar pilnu lēmumu tekstu variet iepazīties Apes novada domē, Stacijas ielā 2, kā arī mājaslapā www.apesnovads.lv , vietnē
ir pieejams arī sēdes audio ieraksts.

Nr. 6/2020 jǌnijs

Izglītība novadā
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas
bagātais gads
Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā
Maija beigās varam atskatīties uz paveikto šajā mācību gadā. Gada beigas bija
neparastas, ko diktēja situācija valstī, taču, neskatoties uz to, gads bija bagāts ar
aktivitātēm – mācību olimpiādēm, konkursiem, sacensībām, pasākumiem, gatavošanos
Dziesmu un deju svētkiem un ikdienas darbu.
Kā mums veicās šajā mācību gadā?
Esam piedalījušies ar labiem rezultātiem Alūksnes – Apes novadu mācību olimpiādēs.
Veiksmīga dalība olimpiādēs bija Rinaldam Kigitovičam: 1.vieta matemātikas olimpiādē
(sk. S.Granta), piedalījās arī valsts matemātikas olimpiādē, 2.vieta fizikas olimpiādē (sk.
S.Granta), 3.vieta latviešu valodas olimpiādē (sk. I.Zilbere). Ģeogrāfijas olimpiādē (sk.
I.Zariņa) komandā piedalījās Arta Zālīte un Kristers Lārmanis, iegūstot atzinību.
Apes novada sākumskolas kombinētajā olimpiādē 1.vietu ieguva Kārlis Kalniņš un
Anete Ronimois, 2.vietu - Agnete Esmeralda Lauce, 3.vietu – Egija Auziņa, atzinību Valters Gustavs Pakalns. Skolēnus sagatavoja skolotājas V.Jaukule, S.Bauska,
A.Palmbaha, I.Baumane.
Skatuves runas konkursā Alūksnes – Apes novadā Augstāko pakāpi ieguva Rauls
Pakalns, Niks Judenkovs (I.Zilbere), 1.vietas Kārlis Kalniņš, Liliāna Bernarte (sk.
A.Palmbaha), Samanta Skuja, Emīlija Krecele (sk. I.Baumane), Rodrigo Saharovs (sk.
S.Bauska), Marta Kalniņa, Miks Andersons, Karīna Zirdziņa un Alise Lūse (sk.
I.Zilbere). Lepojamies, ka Niks Judenkovs ieguva Pirmās pakāpes diplomu Latgales
reģiona skatuves runas konkursā.
Priecājamies, ka Alise Lūse un Ēriks Strazdiņš (sk. G.Ķelpa) veiksmīgi piedalījās
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas “Atklātā konkursa svešvalodās” neklātienes kārtā un saņēma uzaicinājumu piedalīties konkursa klātienes kārtā. Arī Rinalds Kigitovičs (sk.
S.Granta) pēc veiksmīgas RTU inženierzinātņu vidusskolas organizētās 6. atklātās inženierzinātņu olimpiādes neklātienes kārtas, piedalījās klātienē Rīgā. Arta Korobova (sk.
I.Zilbere) ieguva atzinību Latviešu valodas aģentūras konkursā “Izstāsti man savu
sapni!”. Raula Pakalna (sk. V.Jaukule) vizuālās mākslas darbs ievietots Satversmes tiesas
rīkotā konkursa grāmatā. Karīna Zirdziņa, Arta Zālīte, Emīls Jāņkalns un Kristers Lārmanis (sk. G.Briede) ieguva 3.vietu Alūksnes - Apes novada matemātikas konkursā
“Matemātika – zinātņu karaliene”. Megija Lukjanoviča (sk. L.Bukovska) ieguva fonda

Megija Lukjanoviča Valsts prezidenta pilī
14.jūnijā
Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vēstures skolotāja
Fonds “Sibīrijas bērni” arī šopavasar izsludināja sacerējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944”, lai rosinātu skolēnu interesi par Latvijas
vēsturi, par deportācijām un bēgļu gaitām uz rietumiem.
Savu darbu “Kad atdzīvojas grāmatas lappuses” nosūtīja arī Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolas 9.klases skolniece Megija Lukjanoviča. Megija rakstīja par savām bērnības
sarunām ar vecvecmāmiņu Mariju par tālo zemi Sibīriju, par izsūtīšanu 1949.gadā, par
viņas dzīvi tur. Savā darbā Megija atzina, ka vecvecmāmiņas dzīvesstāsts atdzīvināja arī
mācību grāmatu Latvijas vēsturē.
Sacerējumu konkursa žūriju vadīja filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Liveta Sprūde, bet žūrijas locekļi bija filoloģe, profesore Ina Druviete, žurnāliste Elita
Veidemane, žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore Ligita Kovtuna, aktieris,
rakstnieks Kaspars Pūce, žurnāliste, žurnāla “Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele, žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena, žurnāliste Inese Lūsiņa.

“Sibīrijas bērni” sacerējumu konkursā 2.vietu.
Svarīgs un grūts ir ikdienas mācību darbs. Īpaši lielu skolēnu, vecāku un skolotāju
neatlaidību un pacietību prasīja attālinātās mācības. Taču neskatoties uz to, Agnete
Esmeralda Lauce un Egija Auziņa pabeidza mācību gadu augstā līmenī. Mācību gadu
optimālā līmenī beidza Rodrigo Saharovs, Adrians Antonovs, Beate Ketija Pilmane,
Loreta Saharova, Ralfs Lukjanovičs, Megija Ziemiņa, Džeida Ruta Alsvika, Miks
Andersons, Marta Kalniņa, Rauls Pakalns, Emīls Elvis Krasnojarskis, Arta Korobova,
Emīls Jāņkalns, Karīna Zirdziņa, Alise Lūse, Kristers Skrastiņš, Kristers Elmanis,
Kristers Lārmanis, Uvis Sproģis, Arta Zālīte, Jūlija Katrīna Celenberga, Žanete Jāņkalne,
Rinalds Kigitovičs, Megija Lukjanoviča un Bella Agnija Vāciete. Divdesmit skolēni par
savu ikdienas mācību darbu saņēma arī Apes novada domes naudas balvas.
Arī šogad čakli vācām makulatūru, PET pudeles un baterijas ZAAO gada akcijā
“Dabai labu darīt!”. Savācām 12043 kg makulatūras, 1138 kg PET pudeles, 304 kg
bateriju. Čaklākie makulatūras vācēji bija Vendija Saldaka (3021 kg), Marta Kalniņa
(2046 kg) un Megija Ziemiņa (945 kg). Visvairāk PET pudeļu nodeva Marta Kalniņa
(203 kg), Egija Auziņa (117 kg), un bateriju visvairāk savāca Rauls Pakalns (173,5 kg).
Visa mācību gada garumā aktīvi darbojās Skolēnu pašpārvalde, kas ir organizējusi un
vadījusi skolas pasākumus. Aktīvākie ārpusstundu darbā bija Bella Agnija Vāciete, Niks
Judenkovs un Rauls Pakalns.
Daudz laika skolēni pavadīja kora un deju kolektīva “Kastanītis” mēģinājumos,
gatavojoties pirmajām skatēm, lai tiktu uz Dziesmu un deju svētkiem, taču ārkārtas
situācija valstī izmainīja arī šos plānus. Gatavosimies nākamajai vasarai, kas, cerēsim,
būs labvēlīgāka skolu jaunatnei.
PALDIES VISIEM –
skolēniem, par ikdienas darbu, it īpaši attālināto mācību laikā, par dalību aktivitātēs
visa mācību gada garumā;
skolotājiem, kas mācīja, konsultēja, uzklausīja, palīdzēja un mudināja skolēnus
neapstāties, noticēt sev un gūt panākumus gan ikdienas mācību darbā klātienē, gan
neklātienē, olimpiādēs, konkursos un sacensībās;
skolēnu vecākiem par LIELO atbalstu saviem bērniem, it īpaši attālināto mācību
laikā, par līdzdalību mūsu skolas kopējās aktivitātēs!
Ir jūnijs. Tuvojas vasaras saulgrieži. Nākamais mācību gads sāksies ar lielām
izmaiņām. Novēlu visiem – izbaudīt nesteidzīgumu vasarā, sasmelties spēku, nostiprināt
veselību, atpūsties un ar jaunu enerģiju septembrī šķirsim vaļā mūsu skolas dzīves
grāmatas jauno lappusi!
Megija šajā konkursā savā vecuma grupā
ieguva 2.vietu, un 14.jūnijā kopā ar māmiņu
Diānu, devās uz konkursa noslēguma pasākumu Valsts prezidenta pilī. Pasākumā piedalījās
Valsts prezidents Egils Levits, fonda “Sibīrijas bērni” vadītāja Dzintra Geka, komponists
Pēteris Vasks, bijušais Valsts prezidents (un
arī izsūtītais) Guntis Ulmanis, Rafaels Rozentāls, žūrijas locekļi, represēto pārstāvji, skolēni - sacerējumu un zīmējumu konkursu uzvarētāji. Megija balvā par iegūto 2.vietu saņēma grāmatu “Sibīrijas bērni” 2 sējumos,
naudas balvu un nelielu dāvaniņu no Valsts
prezidenta Egila Levita. Pēc pasākuma sekoja
gājiens līdz Brīvības piemineklim.
Šī diena tika ierakstīta Megijas dzīves vēstures grāmatā, kura ir kā saite starp viņu un
vecvecmāmiņu Mariju.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 9.klases
izlaidums “Mūs sagaida raibā un krāsainā
pasaule...”

Noskaidroti makulatūras un PET pudeļu
vākšanas akcijas “Dabai labu darīt” laureāti

Gunita Ķelpa, Klases audzinātāja

Arī 2019./2020. mācību gadā Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” vides izglītības
pedagogi aicināja izglītības iestādes iesaistīties akcijā “Dabai labu darīt”, lai pārstrādē
nonāktu pēc iespējas vairāk otrreiz izmantojamu izejvielu un tiktu taupīti dabas resursi.
Kopā izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un viņu atbalstītāji savāca 227 tonnas makulatūras un 255,60 m3 PET pudeļu. Akcijā piedalījās 74 izglītības iestādes – 44 skolas
un 29 pirmsskolas un pirmsskolas grupas, 1 interešu izglītības iestāde no Apes, Amatas,
Alojas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Limbažu, Pārgaujas, Priekuļu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Smiltenes, Strenču, Valkas, Viļakas, Vecpiebalgas novadiem un Valmieras pilsētas.
Laureāti no Apes novada:
Skolu kategorijā:
Pēc savāktā apjoma:
3.vieta Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola – savāktas 12,04t makulatūras un 40
m3 PET pudeļu
Pēc apjoma uz vienu izglītojamo:
1.vieta Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - savāktas 12,04t makulatūras un 40
m3 PET pudeļu (200,65 kg uz 1 skolēnu)
2.vieta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vieta
Vidagā – savāktas 4,2t makulatūras un 53m3 PET pudeļu (118,16 kg uz 1 skolēnu)
3.vieta Trapenes sākumskola – savāktas 4,2t makulatūras (68,85 kg uz 1 skolēnu)
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu un laiku vides saudzēšanā!
Kopējais konkursa balvu fonds sastāda vairāk nekā 6500 eiro. Balvās dāvanu kartes
kancelejas preču veikalos, kā arī segtas transporta pakalpojumu izmaksas uzvarētāju izvēlētam izpētes braucienam.

13. jūnijā virs Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas mākoņi bija tik balti, pils zālē pīpenes tik smaidīgas, bet maijrozītes tik smaržīgas... 13. jūnijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas zālē septiņas sirdis pukstēja straujāk, septiņi acu pāri mirdzēja spožāk... Septiņi
jaunieši, kuriem deviņi gadi Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā nu jau aiz muguras, svinēja savu 9.klases izlaidumu – šoreiz tādu citādāku, tādu mīļāku un sirsnīgāku...
Pasākuma laikā atmiņu kamols tika tīts par klasi, kas lika gan smaidīt un bēdāties,
gan smieties un dusmoties, par klasi, kas ar savu klātbūtni kuplināja gan skolas ikdienu,
gan svētkus. Par jauniešiem, kuri izauguši mūsu acu priekšā un guvuši zināšanas skolā
Gaujas krastā. Par jauniešiem, kas tika novērtēti kā sportiski, izpalīdzīgi, smaidīgi, pieklājīgi, čakli, pozitīvi un interesanti.
Svinīgā pasākuma laikā jaunieši pateicās vecākiem ar savu īpašo ‘paldies’ vēstuli, pateicās skolotājiem ar katram īpaši piemeklētām dzejas rindām. Īpaši jautrs pārsteigums
bija skolēnu veidotās memes par skolotājiem. Arī paši skolēni saņēma sveicienus no skolas direktores, vecākiem, audzinātājām, Apes novada domes un Gaujienas pagasta pārvaldes, 8.klases un skolēnu pašpārvaldes.
Zīmīgi, ka absolventi kopā iestādīja ceriņkrūmu un ozolu, kā reiz to bija darījuši skolas
1.izlaiduma absolventi.
No sirds Jums, devītie, novēlam, lai tās atmiņas un dvēseles stīgas, ko paņemsiet līdzi
no mūsu skolas, skanētu dzidri Jūsu dzīvēs, kā arī dotu spēku un drosmi doties uz priekšu
– pasaule gaida drošos un atvērtos! Un atcerieties - tikai no Jums pašiem atkarīgs, cik
Jūsu dzīve būs koša, piepildīta ar veiksmi, labsirdību, mīlestību, gudrību, mieru un ticību!
Lai izdodas visi jūsu plāni un piepildās visneprātīgākie sapņi!

Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Nr. 6/2020 jǌnijs

Apes novada kultūras notikumi jūnijā / 2020
Datums

Laiks

Norise

Vieta

APES PILSƜTA
01.06. 30.06.
15.06.

10:00 –
18:00

16.06.
17.06.
18.06.

22.06.

4:05

19:00 22:30

Ivara VecƗna un Antras Lielmanes
gleznu izstƗde
“JƗnƯts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiƼu;
Še saujiƼa, te saujiƼa
Lai zied visa pasaulƯte.”
“Dzejniekam, publicistam MƗrim ýaklajam - 80”
“Vasaras saulgrieži klƗt!”

Apes t/n
Apes bibliotƝka

Apes bibliotƝka
Apes bibliotƝkas
BƝrnu lit. nodaƺa

“Gaismas ceƺš”
Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkƗrt Latvijai pa
1836 ceƺu, kas vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas
Gaismas lƗpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un
100gades
laukums
mƯlestƯbas ceƺu. Gaismas ceƺš - dod spƝku, attƯra, vieno un
RǌpniecƯbas un
iedvesmo!
GanƯbu ielas
AicinƗm pievienoties Gaismas skrƝjienƗ no Apes uz
krustojumƗ, ApƝ
Gaujienu!
SƯkƗka informƗcija pa tƗlr. 27823322 (Ilva), 26348705
(Aija) Gaismas skrƝjienam bǌs iespƝja sekot lƯdzi
sociƗlajos tƯklos - vairƗk informƗcijas www.1836.lv
“Saulgriežu vakars Vaidavas krastƗ”
Vainagu pƯšanas meistarklase
Augu iepazƯšana un pielietošana
Vaidavas krastƗ,
ZƗƺu pirtsslotiƼu siešana
ApƝ
Kokƺu mǌzikas koncerts “LƯgo”
Uguns rituƗls
Nakts pelde VaidavƗ
DalƯbas maksa pasƗkumƗ enerƧijas apmaiƼai EUR 3.00.
DalƯbniekiem iepriekšƝja pieteikšanƗs pa tƗlruni 27823322
(Ilva), pƝc pieteikšanƗs tiks norƗdƯta precƯza pasƗkuma
norises vieta.

GAUJIENAS PAGASTS
01.06 –
30.06.
15.06.19.16
21.06.

19:00

Jaunumi grƗmatu plauktƗ.
Gaujienas
JaunƗ “BƝrnu, Jauniešu un VecƗku žǌrija 2020” grƗmatu
bibliotƝkƗ
kolekcija ir klƗt!
Literatǌras izstƗde MƗrim ýaklajam – 80 “Es esmu
Gaujienas
bibliotƝkƗ
bagƗts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis”.
GrundzƗles amatierteƗtris “Cik jaudas’’ aicina uz izrƗdi
Gaujienas
pƝc Ɯrika HƗnberga stƗstu motƯviem “PIRMƖ GRƜKA
muižas ansamblƯ
LƮCIS”
pie PilsdrupƗm
SvinƝsim vasaras Saulgriežus, suminƗsim Gaujienas
JƗƼus un LƯgas.
Ieeja uz izrƗdi EUR 3.00

TRAPENES PAGASTS
01.06. –
30.06.
01.06. –
30.06.
12.06.

“Latvijas 2020 gada kukainis”
“LasƯt ir stilƯgi!” (BJV žǌrija 2020)
“Starp lappusƝm… Laura Dreiže”. (Rakstniecei
L.Dreižei – 30)
Sent- EkziperƯ pƗrdomas raisošu citƗtu izstƗde no grƗmatas
“Mazais princis” (Rakstniekam Sent – EkziperƯ – 120)
“Es esmu bagƗts, man pieder viss”.
(Dzejniekam M.ýaklajam – 80)
“Savijam vainadziƼu trejdeviƼi ziediƼiem”.
(LƯgo diena)
“BJV žǌrijas 2020” atklƗšana

15.06.
16.06
23.06.
29.06.

Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka
Trapenes
bibliotƝka

VIREŠU PAGASTS
19.06.

19:00

MeditatƯvs vakars LƯgo svƝtku noskaƼƗs
“Visa zemes zƗle zied”
MuzikƗlais noformƝjums, koklƝtƗja Zane SniƷere.
Dabas gleznas iemǌžinƗšana fotogrƗfijƗ kopƗ ar skatƯtƗju,
fotogrƗfe Laura StrautiƼa.
Ieeja: 3,- EUR
PasƗkuma apmeklƝjums tikai ar iepriekšƝju pieteikšanos pa
telefonu 28397575, lƯdz 17.jǌnijam.

Lai gaiši kuras ugunskurs Līgo vakarā un sirdis
un prātus piepilda īsti latviskās garšas buķete. Lai
galdā Jāņu siera ritulis un galvu reibina veselīgo
dabas velšu un ziedu aromāts, lai saimnieks darina
alu un saimei labs prāts!
Lustīgus Līgo svētkus!
Baiba Vadone, Uzņēmējdarbības speciāliste

Virešu pagasta
teritorijƗ
/Par konkrƝtu
vietu tiks
informƝti tikai
pasƗkuma
apmeklƝtƗji/

Apes novada dome pārdod atklātā rakstiskā
izsolē ar augšupejošu soli:
Ʈpašuma nosaukums, atrašanƗs
vieta, Ưss raksturojums
Nekustamais Ưpašums “Jaunrota”,
Trapenes pagastƗ, Apes novadƗ,
Ưpašuma kadastra Nr. 3684 003 0557,
kas sastƗv no viena zemes gabala
1,9292 ha platƯbƗ ar kadastra
apzƯmƝjumu 3684 003 0553.
Nekustamais Ưpašums “Vilki”,
Apes pagastƗ, Apes novadƗ,
Ưpašuma kadastra Nr. 3625 007 0097,
kas sastƗv no viena zemes gabala
5,43 ha platƯbƗ ar kadastra
apzƯmƝjumu 3625 007 0097, un uz tƗs
esoša mežaudze ar aprƝƷina koksnes
krƗju 1401 m3.

NosacƯtƗ cena
EUR
4 800,00

EUR
23 200,00

EUR
2 320,00

15.07.2020.
plkst. 09.30,
Stacijas iela 2, Ape

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja; norādītā kontā līdz 2020.gada 15.jūlija plkst. 9.00; samaksas kārtība – atbilstoši
izsoles noteikumiem; vienojoties pa tālruni 26521637.
Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.

21.jūnijā plkst. 19:00 Gaujienas muižas ansamblī pie Pilsdrupām
svinēsim vasaras Saulgriežus, sumināsim Gaujienas Jāņus un Līgas.
Grundzāles amatierteātris “Cik jaudas” aicina uz izrādi pēc Ērika Hānberga
stāstu motīviem “PIRMĀ GRĒKA LĪCIS”.
Notikumi risinās 70-gados, kad laukos notika meliorācija, māju īpašniekiem izmaksāja
kompensācijas un pārcēla dzīvot uz centru. Kuru neskāra meliorācija, tas palika laukos.
Satiekoties, pirms pārcelšanās uz centru, mūsu varoņi vecumā no 60 līdz 90 gadiem atcerēsies jaunības notikumus, atmiņas par mīlestību - senu un esošu. Uzzināsiet visu varoņu
dzīves stāstus. Liks izvērtēt to, ka ik mirklis ir zelta vērts - mainot turpmāko dzīvi...
Režisore: Dzintra Medne, lomās: Aija Freimane, Ērika Trifanova, Dzintra Medne,
Skaidrīte Rence, Gunta Dzedone, Andris Vīksna, Ivars Strazdiņš.
Ieeja uz izrādi 3,00 EUR, Atzīmējot Medicīnas darbinieku dienu, Apes novada
medicīnas darbiniekiem uz izrādi ieeja brīva!
Liekam galvā ziedu un ozolu vainagus, līdzi sega sēdēšanai! Pasākuma laikā aicinām ievērot sociālo distancēšanos!!!
Laima Poševa, Gaujienas tautas nama vadītāja

Par atvaļinājumu “Apes ārsta praksē”
No 6.jūlija līdz 2.augustam SIA “Apes ārsta prakse” darbiniekiem būs ikgadējais atvaļinājums.
Lūgums pacientiem: līdz 3.jūlijam saņemt receptes pastāvīgi lietojamiem medikamentiem, izziņas par veselības stāvokli skolu beidzējiem, darbam un uz vasaras nometnēm, kā arī nosūtījumus plānveida medicīnas pakalpojumu saņemšanai.
Atvaļinājuma laikā ārsta pakalpojumus sniegs ģimenes ārste Daina Ozola Alūksnē.
Dr. Ozola strādā Alūksnes primārās veselības aprūpes centrā (poliklīnikā) 4.kabinetā.
Uz pieņemšanu OBLIGĀTI jāpiesakās iepriekš pa tālruni 64322689.
Ārsta pieņemšanas laiki: pirmdien 14.00-19.00; otrdien, trešdien, ceturtdien
9.00-14.00; piektdien 8.00-12.00.

Pateicība
Sakām lielu paldies
Ņinai Kalekaurei, Dzintrai Metuzālei par košumu
un ziediem pilsētas puķu dobēs,
Ciprusu ģimenei par rūpēm un gādību Elīnas Zālītes mājas apkārtnē, pateicībā, daiļdārzniece Anita

Pludmales volejbola sacensības
Juris Ozoliņš, sporta darba organizators novadā
27.jūnijā ir paredzēts pirmais posms Pludmales volejbola sacensībās Apē.
Sacensības notiks jauniešu (līdz 18.g. ieskaitot jaunietes, jaunieši), sieviešu, vīriešu
vērtējumā. Visos posmos iebraukšana un pieteikumi jāiesniedz līdz plkst. 10.00 pie pludmales volejbola laukumiem.
Sacensības norisināsies pēc starptautiskajiem pludmales volejbola spēļu noteikumiem,
spēļu sistēmu un kārtību katrā posmā noteiks tiesneši (atkarībā no spēlētāju skaita).
2.posms tiek plānots 25.jūlijā un 3.posms 8.augustā.
Skatītājus aicinām ievērot drošu distanci no citiem, kā arī atgādinām par roku dezinfekciju.
Pludmales volejbola sacensību galvenais tiesnesis Juris Ozoliņš, sekretāre Aija Latika, atbalsta Apes novada dome.

NƗkamƗ izdevuma informƗciju lǌdzu saskaƼot lƯdz 30.jǌlijam
Apes novada domes bezmaksas informatƯvais izdevums „APES NOVADA ZIƻAS”, 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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NodrošinƗjums Izsoles laiks un
vieta
EUR 480,00
15.07.2020.
plkst. 09.30,
Stacijas iela 2, Ape

