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SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI
Attīstības programma (AP) — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (IAS) — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīva
Funkcionālais zonējums — Teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai
teritorijas izmantošanai un apbūvei
Publiskā infrastruktūra — tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido tehniskā
(transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes un vides objekti) un sociālā (izglītības, zinātnes, veselības
un sociālās aprūpes, valsts pārvaldes, sabiedrisko pakalpojumu, kultūras un rekreācijas objekti)
infrastruktūra
Tematiskais plānojums — teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas
līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta
infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku tematu
(piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas)
Teritorijas plānojums (TP) — vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas
nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai
Lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru
vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku
teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai
grozīšanai
Detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu
prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību
robežas un aprobežojumus.
NAP – Nacionālās attīstības plāns
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
DL – dabas liegums
ML – mikroliegums
DPM – dabas piemineklis
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
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IEVADS
Apes novada teritorijas plānojums uzsākts saskaņā ar Apes novada domes lēmumu 23.09.2010. Nr.279
„Par Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 8.p.).
Apes novada teritorijas plānojums ir izstrādāts ievērojot plānošanas dokumentu hierarhiju Latvijā, Apes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam un vienlaicīgi ar Apes novada attīstības
programmu. Plānojums sākotnēji izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu (22.05.2002.), vēlāk
Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011) un sākotnēji 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.1148), vēlāk
16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.711), MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.), kā arī pamatojoties uz Apes novada
domes pieņemto lēmumu, apstiprināto darba uzdevumu un valsts institūciju (Valsts zemes dienesta
Vidzemes reģionālā nodaļa, Dabas aizsardzības pārvalde, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Valsts vides dienesta
Madonas reģionālā pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļa, Valsts mežā dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecība, Veselības inspekcija, Vidzemes plānošanas reģions), uzņēmumu (VAS „Latvijas Valsts
ceļi”, AS „Latvijas gāze”, AS „Latvenergo”, AS „Latvijas valsts meži”) pašvaldību (Valkas novada dome,
Smiltenes novada dome, Gulbenes novada dome, Alūksnes novada dome) nosacījumiem un Apes novada
Pašreizējās situācijas analīzi, kas ir izstrādāta kā atsevišķs informatīvs dokuments.
Apes novada teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments
nākamajiem 12 gadiem.
Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, kā arī uzsākot
jebkuru zemesgabala sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju
renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas
labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības
teritorijā. Lai reālā saimnieciskā darbība noritētu saskaņā ar reģionālajām īpatnībām un dabas resursu
racionālu izmantošanu un aizsardzību, teritorijas plānojumā iekļauta informācija par teritorijas
ģeoloģisko uzbūvi un derīgo izrakteņu esošajām un potenciālajām atradnēm.
Apes novada teritorijas plānojums sastāv no:
1. Paskaidrojuma raksta (I DAĻA), kas sniedz pašvaldības teritorijas pašreizējās izmantošanas
raksturojumu un pārskatu par pašvaldības teritorijas attīstības mērķiem un nosacījumiem tās
tālākā izmantošanā; situāciju paskaidrojošas tematiskās kartoshēmas, parādot aizsargjoslu, ceļu
un tehniskās infrastruktūras, zemju īpašumu struktūru, meliorēto zemju, īpaši aizsargājamo
dabas objektu un kultūras pieminekļu principiālo izvietojumu;
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (II DAĻA), kas nosaka konkrētas prasības
teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā, teritorijas plānojuma
īstenošanas kārtību, kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu
izvērtējumu, teritorijas īpatnības un specifiku.
3. Grafiskās daļas (III DAĻA) mērogā 1:10 000, kas sagatavota, balstoties uz Latvijas ģeotelpiskās
informācijas aģentūras sniegtās vienkāršotās topogrāfiskās kartes, atbilstoši vienkāršotās valsts
topogrāfiskās kartes saturam un specifikācijai, digitālā (shp* formātā) un izdrukas versijā, kurā
atspoguļota teritorijas esošā izmantošana un teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana;
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4. Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi, kurā ietverts visa plānojuma izstrādes procesa
lietvedības dokumentu apkopojums – lēmumi, izsniegtie nosacījumi, publikācijas, sabiedriskās
apspriešanas, u.c.
Tekstuālās daļas sagatavošanā izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, statistikas dati, valsts
institūciju un uzņēmumu sniegtā informācija, novada teritoriju ietekmējošu plānošanas dokumentu
(Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums,
u.c ), izpētes darbu materiāli, pašvaldības speciālistu sniegtā informācija.
Apes novada teritorijas plānojuma Grafiskā daļā un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir
pašvaldības saistošie noteikumi. Apes novada teritorijas plānojums ir atklāts dokuments, kas pieejams
ikvienam interesentam.
Saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” (13.10.2011.) 12. panta (3) daļu vietējā pašvaldība
koordinē un uzrauga teritorijas plānojuma īstenošanu, kā arī ir atbildīga par teritorijas plānojuma
atbilstību normatīvajiem aktiem, kā tas noteikts likuma „Par pašvaldībām” (19.05.1994.) 41. panta (2)
daļā. Pašvaldības izpilddirektors organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu
izpildi, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (19.05.1994.), 69.panta 1 punktu.
Apes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (TP un AP) ir veikts stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskats.

5

Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam
Paskaidrojuma raksts

1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBA AUGSTĀK STĀVOŠIEM
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Teritorijas attīstības plānošana un izstrāde noris saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu (2011.)
ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un tiek
izstrādāts atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
1. Nacionālais ( Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030, Nacionālais attīstības
plāns)
2. Reģionālais (Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Plānošanas reģiona
attīstības programma)
3. Vietējais (pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija, pašvaldības attīstības programma,
pašvaldības teritorijas plānojums, lokālplānojums, detālplānojums, tematiskais plānojums)

1.1. NACIONĀLAIS KONTEKSTS

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Apes novada teritorijas plānojumā ietvertie risinājumi paredz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2030 izvirzīto sekojošu Prioritāšu un attīstības virzienu sasniegšanu:
 4.Prioritāte Inovatīva un ekoefektīva ekonomika; attīstības virziens Atjaunojama un droša enerģija,
jo teritorijas plānojums paredz alternatīvās energoapgādes attīstības iespējas konkrētās
teritorijās un nosaka prasības šo objektu izveidei.
 5.Prioritāte Daba kā nākotnes kapitāls; attīstības virziens Dabas vērtību un pakalpojumu
ilgtspējīga izmantošana, jo teritorijas plānojumā ir noteiktas sekojošas funkcionālās zonas - Dabas
un apstādījumu teritorijas, Mežu teritorijas, Lauku zemes un Ūdeņu teritorijas, kā arī to
izmantošanas prasības un apbūves parametri. Nosakot prasības, tiek izvērtētas saimnieciskās
vajadzības un tās tiek saskaņotas ar ilglaicīgu un saimniecisku šo teritoriju izmantošanu. Tāpat
plānojumā ir noteiktas īpašas prasības atsevišķām teritorijām – Inženiertehniskās apgādes tīkliem
un objektiem, Prasības publiskai ārtelpai, Riska teritorijām un piesārņotām teritorijām, Īpašām
teritorijām un objektiem, kas risina dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumus
 6.Prioritāte Telpiskās attīstības perspektīva; attīstības virziens Sasniedzamības uzlabošana, jo
teritorijas plānojuma risinājumi paredz saglabāt esošo transporta infrastruktūru, kas ir optimāla
novada vajadzībām.
 Attīstības virziens Apdzīvojums, jo teritorijas plānojums nosaka Apes pilsētas un Gaujienas,
Trapenes, Vidagas un Virešu ciemu robežas un šo teritoriju funkcionālo zonējumu atbilstoši
esošai situācijai un iedzīvotāju vajadzībām.
 Attīstības virziens Nacionālo interešu telpas, jo teritorijas plānojumā ir attēlotas NATURA 2000
teritorijas un noteiktas prasības to izmantošanai.
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Saskaņā ar Latvija 2030 , Apes novads ietilpst Dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko
teritoriju koncentrācijas telpā un ir vērsts uz šī unikālā mantojuma saglabāšanu. Novada teritoriju
šķērso Starptautiskas nozīmes transporta koridors ( A2,E77) ar lielu attīstības potenciālu piegulošajām
teritorijām. ( sk.attēlu)

Attēls. Latvijas nākotnes telpiskā struktūra.

Avots: Latvija 2030, Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Nacionālais attīstības plāns (NAP2020)
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa
vidēja termiņa plānošanas dokuments NAP2020 ir cieši saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija2030) un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES2020"
īstenošanai" (NRP).
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NAP2020 mērķis ir noteikt vidēja termiņa prioritātes, to rīcības, virzienus, mērķus, kā arī to sasniegšanas
rādītājus.
NAP2020 izvirza trīs vidēja termiņa prioritātes:

Tautas saimniecības izaugsme (uzņēmējdarbība, energoefektivitāte, eksports, inovācijas)

Cilvēka drošumspēja (darbs, kompetences, veselība, sadarbība, kultūra, līdzdalība)

Izaugsmi atbalstošas teritorijas (pakalpojumu pieejamība, dabas un kultūras kapitāls, ekonomiskā
aktivitāte reģionos)

1.2. REĢIONĀLAIS LĪMENIS
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-2013.gads
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes vispārīgais mērķis ir veicināt reģiona
stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot
reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Vīzija:
Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar daudzveidīgu dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi
nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un
personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un izglītības iespējas.
Stratēģiskās prioritātes:
 infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
 ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku
 cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības paaugstināšana
 lauku attīstība
Apes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar reģiona attīstības programmu, bet
detalizētāka analīze netiks veikta, jo Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir izstrādāta līdz
2013 gadam.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vīzija ir: Vidzeme ir dinamisks un
konkurētspējīgs reģions, ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību lauku teritorijās, ar
nozīmīgiem transporta koridoriem.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Telpiskās attīstības perspektīvas izvirzītās
prioritātes:

Labi sasniedzams reģions Baltijā (starptautisku sasniedzamību sekmē A2, E77)

Reģiona dabas un kultūrvēsturiskā daudzveidība (Vidzeme –zaļš reģions ar skaistām
ainavām, unikālām dabas teritorijām, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām)

Sadarbība ar kaimiņu reģioniem (Latvijas – Igaunijas pierobežas zona)
Apes novada teritorijas plānojumā ir attēlota ceļu un ielu infrastruktūra, maģistrālās
inženierkomunikācijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, riska teritorijas, apdzīvojums un ciemu
funkcionālais zonējums.
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Apdzīvojuma struktūra nav izstrādāta saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, kas
paredz kā novada nozīmes centrus Apes novadā attīstīt Apes pilsētu un Gaujienas ciemu, kā vietējas
nozīmes Trapenes, Virešu un Vidagas ciemus.
Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam nosaka, ka Trapene attīstās kā novada
nozīmes centrs un Apes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar stratēģiju.

1.3.

VIETĒJĀ LĪMEŅA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Apes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, tajā ietilpst Apes pilsēta – novada administratīvais centrs, Apes,
Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Pirms apvienošanās tie ietilpa bijušā Alūksnes rajona sastāvā.
Sākot no 2009.gada 1.jūlija pēc administratīvi teritoriālās reformas, teritorijas plānošana ir Apes novada
pašvaldības funkcija.
2009.gada 24.septembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu Nr.18 „Par Apes novada domes 24.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.5 „Par Apes novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 18§)
un izdeva Apes novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par Apes novada teritorijas plānojumu”.
Apes novada teritorijas plānojums sastāv no:
 Apes pilsētas ar lauku teritorijas plānojuma;
 Gaujienas pagasta teritorijas plānojuma;
 Trapenes pagasta teritorijas plānojuma;
 Virešu pagasta teritorijas plānojuma.
Spēku zaudējušas ir visu teritoriālo vienību attīstības programmas:
 Apes pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības programma 2000.-2010.;
Pilsētas inženierkomunikācijas tīklu sakārtošana kā pamats tālākai attīstībai; Izglītības iestāžu
pilnveidošana mūsdienīgi kvalificēta darbaspēka radīšanai; Sociālās un veselības aprūpes sfēras
sakārtošana; Uzņēmējdarbības veicināšana, it īpaši projektu veidā; Motosporta un autosporta bāzu
attīstība kā viens no tūrisma un masu pasākumu pamatiem.
 Gaujienas pagasta attīstības programma;
Programmā paredzētie galvenie attīstības virzieni (tika paredzēts izstrādāt 7 apakšprogrammas)- Zeme īpašuma tiesību sakārtošana; Izglītības un kultūras attīstība; Vide-dabas mantojuma kopšana un
saglabāšana; Vietējās tautsaimniecības attīstība; (lauksaimniecība, pārstrādes rūpniecība, amatniecības
attīstība, vietējās enerģētikas attīstība); Iedzīvotāju aprūpe (sociālā aprūpe, komunālā apkalpošana);
Tūrisma un sporta attīstība; Pagasta pārvaldes pilnveidošana. Izstrādātās apakšprogrammas: Zeme un
Vides aizsardzības un rīcības programma.
 Trapenes pagasta attīstības programma 1998.-2010.gadam;
Programmā izvirzīti uzdevumi sekojošās jomās: Izglītība; Medicīna; Kultūra; Tūrisms; Sociālā palīdzība;
Sadzīves pakalpojumu; Vides situācijas saglabāšana un uzlabošana; Autoceļi un Uzņēmējdarbība.
 Virešu pagasta attīstības programma;
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Programmā izvirzīti uzdevumi sekojošās jomās: Izglītība; Uzņēmējdarbība; Tūrisms; Pakalpojumi; Sociālā
pakalpojumi; Kultūra un Veselība.
Balstoties uz esošajiem pagastu teritorijas plānojumiem, tiek veidots kopējs Apes novada
teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam.

1.3.1.

APES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM

Apes novada stratēģiskie uzstādījumi
Apes novada attīstības modelis tiek balstīts uz pasaulē atzītu ilgtermiņa attīstības modeli, kur
mijiedarbojas trīs dimensijas – SOCIĀLĀ, VIDES UN EKONOMIKAS.
Apes novada stratēģiskos uzstādījumus – vīziju, mērķus un prioritātes nosaka Apes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam.

Ilgtermiņa attīstības
redzējums
( vīzija)

Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas
ainavu ielokā, kur augstākā
vērtība ir cilvēks…

1.Ilustrācija. Apes novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija).

Novada vīzijas sasniegšanai tiek izvirzīti 3stratēģiskie ilgtermiņa mērķi un ilgtermiņa prioritāte.
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE (IP) ir vispārēja teritorijas attīstības tendence, kura tiek izvirzīta
priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām.
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS (SM) ir koncentrēts politisko uzstādījumu kopums vēlamajām pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas vērsts uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu.
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ILGTERMIŅA PRIORITĀTE
Cilvēkkapitāla vērtības saglabāšana, kas balstīta uz uzņēmējdarbības attīstību,
daudzveidīgo dabas ainavu saglabāšanu un kvalitatīvu publisko pakalpojumu, un
infrastruktūras nodrošināšanu.

SM1

SM2

SM3

Izglītota un sabiedriski
aktīva sabiedrība ar
daudzpusīgām
personības pilnveides
iespējām

Pilnvērtīga dzīves vide
novada iedzīvotājiem

Uz vietējo resursu
izmantošanu balstīta
ekonomika

2.Ilustrācija. Apes novada Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS (SM1)Izglītota un sabiedriski aktīva
sabiedrība ar daudzpusīgām
personības pilnveides iespējām

Mērķis paredz atbalstīt Apes novada iedzīvotāju daudzpusīgas
izglītības izaugsmes iespējas un labklājību. Novadu veido tā
iedzīvotāji, kas apzinās savu piederību novadam, kurā apvienotas
māju, darba un atpūtas iespējas. Iedzīvotāji ir novada lielākā
vērtība. Iedzīvotāji ir motivēti un aktīvi piedalās sabiedriskos
procesos, kas saistīti ar izglītības attīstību un kultūras dzīves
dažādošanu. Novadu par savu dzīves vietu izvēlas radoši un
uzņēmīgi cilvēki, jaunieši pēc studijām atgriežas novadā, strādā,
uzsāk uzņēmējdarbību un veido ģimeni. Pašvaldības darbības
virzieni šī mērķa īstenošanā galvenokārt tiek vērsti uz vidējās
izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālo pakalpojumu
pieejamību, veicināt darbavietu radīšanu, kvalitatīvu
pakalpojumu klāstu un infrastruktūras uzlabošanu.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS (SM2) Pilnvērtīga dzīves vide novada
iedzīvotājiem

Mērķis nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu,
komfortablu un mājīgu dzīves telpas pamatu, kurā, mācīties,
strādāt, daudzpusīgi pilnveidot zināšanas un iesaistīties
dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Kvalitatīva infrastruktūras
nodrošināšana būtiski sekmē pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS (SM3)- Uz
vietējo resursu izmantošanu
balstīta ekonomika

Mērķis paredz pilnvērtīgu un ilgtspējīgu novada resursu
izmantošanu daudzveidīgai uzņēmējdarbības izaugsmei.
Uzņēmējdarbība ir balstīta uz efektīvu vietējo resursu
pielietojumu, radot augstas pievienotas vērtības, atpazīstamus
un konkurētspējīgus produktus un zīmolus, veicinot produktu
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popularizēšanu vietējā mērogā , kā arī izmantojot pierobežas
sadarbības iespējas.

Telpiskās attīstības perspektīva
Apes novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli parāda vēlamo novada telpisko
attīstību un struktūru, teritorijas attīstības plānošanas virzienus. Vēlamā telpiskās attīstības struktūra ir
veidota, lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriālo
vienību pilnvērtīgu funkcionēšanu, kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem, pievilcīgu investīciju vidi
uzņēmējiem ar mūsdienīgu un videi draudzīgu satiksmes un inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī
saglabātu dabas bagātības un kultūrvēsturisko mantojumu.
Apes novada nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi ir:
 3 novada nozīmes attīstības centri (Apes pilsēta, Trapenes ciems un Gaujienas ciems)
 2 vietējās nozīmes attīstības centri (Vidagas ciems un Virešu ciems )


Lauksaimniecības teritorijas (mežu teritoriju areāli, lauksaimniecības zemju areāli,
aizsargājamās dabas teritorijas,

 Transporta un ražošanas teritorijas (reģionālas un vietējas nozīmes transporta mezgli, derīgo
izrakteņu ieguves areāls, potenciālais loģistikas centrs, ražošanas attīstības centri)
 Tūrisma teritorijas (potenciālās tūrisma un rekreācijas teritorijas, dabas un kultūrvēsturisko
pieminekļu vietas)

1.3.2. SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS PLĀNOJUMU ANALĪZE
Teritorijas
plānojums

Apes pilsētas ar
lauku teritoriju
teritorijas
plānojums 2007.2019.g. (turpmāk
tekstā Apes TP)
Gaujienas pagasta
teritorijas
plānojums 2007.2019.gadam
(turpmāk tekstā
Gaujienas TP)
Trapenes pagasta
teritorijas
plānojums
(turpmāk tekstā
Trapenes TP)

Teritorijas plānojumā noteiktais
Teritorijas plānojuma sadaļas
I daļa – Paskaidrojuma raksts
II daļa – Grafiskā daļa
III daļa – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
IV daļa – Pārskats par pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādi
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
I daļa – Paskaidrojuma raksts
II daļa – Kartogrāfiskais materiāls
III daļa – Apbūves un izmantošanas noteikumi
IV daļa - Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides
pārskats
V daļa – Pārskats par pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādi
Pirmā daļa – Apraksts
Otrā daļa – Trapenes pagasta apbūves noteikumi
Kartogrāfiskais materiāls

Apes novada
teritorijas
plānojums
I daļa –
Paskaidrojuma
raksts
II daļa –Grafiskā daļa
III daļa – Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumi
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Virešu pagasta
teritorijas
plānojums 2003.2015.gadam
(turpmāk tekstā
Virešu TP)

Apes TP

Gaujienas TP

Trapenes TP

Virešu TP

I daļa – Paskaidrojuma raksts
II daļa – Apbūves un izmantošanas noteikumi III daļa –
Kartogrāfiskais materiāls
IV daļa - Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides
pārskats
V daļa – Pārskats par Virešu pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādi
Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi
 Ilgtspējības attīstības princips
 Konkurētspējīgas attīstības princips
 Interešu saskaņotības princips
 Atklātības un sabiedrības līdzdalības princips
 Nepārtrauktības un pēctecības princips
 Pēctecības princips
 Kopsakarības princips
 Atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips
 Ilgtspējīgas attīstības princips
 Interešu saskaņotības princips
 Ilgtspējīgas attīstības princips
 Interešu saskaņotības princips
 Nepārtrauktības un pētniecības princips
 Atklātības un sabiedriskās līdzdalības princips
 Ilgtspējīgas attīstības princips
 Interešu saskaņotības princips
 Nepārtrauktības un pētniecības princips
 Atklātības un sabiedriskās līdzdalības princips

Ilgtspējīgas attīstības
princips
Pēctecības princips
Vienlīdzīgu iespēju
princips
Nepārtrauktības
princips –
Atklātības princips
Integrētas pieejas
princips
Daudzveidības
princips
Savstarpējās
saskaņotības
princips

Apes TP

Gaujienas TP

Trapenes TP

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis
Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums:
 nosaka teritorijas attīstības tendences;
 veicina teritorijas racionālu izmantošanu;
 veicina kvalitatīvas dzīves vides izveidi cilvēkam un
sabiedrībai;
 apstiprina zemes īpašnieku tiesības izmantot un
attīstīt savu īpašumu un paredz zemes izmantošanu
saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem;
 nodrošina iespēju sabiedrībai iegūt informāciju,
izteikt savu viedokli un piedalīties teritorijas
plānojuma izstrādē.
 Veicināt teritorijas atpazīstamību un paaugstināt
esošo un potenciālo uzņēmēju interesi par
teritoriju.
 Lauku teritorijas attīstības dažādošana
(netradicionālā lauksaimniecība, tūrisms,
alternatīvas lauku darbības formas,
lauksaimniecības pakalpojumi.
 Veicināt teritorijas attīstību un veidot pievilcīgu
investīciju vidi.
 Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem.
Veicināt Trapenes pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību,

Apes novada
teritorijas plānojuma
izstrādes mērķis ir
nodrošināt Apes
novada teritorijas
racionālu
izmantošanu, lai
veicinātu
ekonomisko attīstību
un vienlaikus
saglabātu dabu,
sociālo un kultūrvidi,
lai nodrošinātu
kvalitatīvu dzīves
vidi ikvienam
indivīdam un
sabiedrībai kopumā,
lai garantētu zemes
īpašnieku un
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Virešu TP

Apes TP
Gaujienas TP
Trapenes TP

Virešu TP

Apes TP

Gaujienas TP

resursu racionālu izmantošanu, vides aizsardzības un
ekonomisko interešu sabalansētību, nodrošinot kvalitatīvu
dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā,
vienlaicīgi garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības
izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi
saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.
Veicināt Virešu pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību,
resursu racionālu izmantošanu, vides aizsardzības un
ekonomisko interešu sabalansētību, nodrošinot kvalitatīvu
dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā,
vienlaicīgi garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības
izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi
saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.
Teritorijas attīstības vīzija
Ape – vēsturisks, mūsdienīgs un dinamisks pārrobežu
centrs.
Nākotnē Gaujienas pagasta teritorija skatāma kā
sabalansēta kontrastu un ilgtspējīgas attīstības (ražošanas,
dabas aizsardzības un pievilcīgas dzīves telpas) teritorija.
Trapenes pagasts ir pazīstams kā reģionāls kultūras,
izglītības un uzņēmējdarbības centrs ar attīstītu
uzņēmējdarbības, sociālo un inženiertehnisko
infrastruktūru. Pagasts, kur ir radīti nepieciešamie apstākļi
veselīgam dzīvesveidam, iedzīvotāju līdzdalībai
uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.
Virešu pagasta teritorija attīstās, līdzsvarojot sociālās un
ekonomiskās attīstības procesus. Ekoloģiski tīra vide,
sakopta un neaizaugusi ainava, daudz dabīgo pļavu un
ganību. Pagasts ir pazīstams kā tūrisma un izglītības centrs.
Attīstās lauksaimniecība, arī netradicionālā un
mežsaimniecība, tūrisms un apkalpojošā sfēra. Ir izveidota
kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā un tūrismā.
Daudzveidīgs darba piedāvājums.
Teritorijas esošās situācijas raksturojums
1. Dabas apstākļi, resursi, vides situācija
– Teritorijas ģeogrāfiskais raksturojums; Vēsturiskais
apskats; Reljefs; Klimats; Derīgie izrakteņi; Meža resursi
2. Vides situācija
– Gaisa kvalitāte; Virszemes ūdeņi; Pazemes ūdeņi;
Ūdensapgāde; Kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana
3. Kultūrvēsturiskās un īpaši aizsargājamās dabas
vērtības
–Kultūras pieminekļi; Aizsargājamās dabas teritorijas
4. Iedzīvotāji un teritorijas apdzīvojuma struktūra,
demogrāfiskā situācija
5. Teritorijas struktūra un izmantošana
– Teritorijas daļu raksturojums un īpašumi, to
izmantošana; Teritoriju pašreizējā izmantošana; Teritoriju
nodrošinājums pašvaldības funkciju veikšanai
6. Infrastruktūra
– Ceļi un transports; Elektroapgāde; Telekomunikācijas;
Siltumapgāde; Maģistrālais gāzes vads; Mājokļi
7. Pierobežas josla
1. Gaujienas pagasta administratīvās teritorijas
iedalīšana ciemos un viensētās

lietotāju tiesības
izmantot un attīstīt
savu īpašumu vai
lietošanā nodoto
zemi.

Turpmāk esošās
situācijas
raksturojums ir kā
atsevišķs dokuments,
kas ir pamats visu
Apes novada
attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei
un netiek
apstiprināts ar
saistošajiem
noteikumiem.
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Trapenes TP

Virešu TP

2. Dabas apstākļu raksturojums, vides situācija,
resursi
– Reljefs; Klimatiskie apstākļi; Ģeoloģija; Derīgie izrakteņi
3. Mežu resursi
4. Vide
– Pazemes ūdens resursi un to izmantošana; Virszemes
ūdeņi; Gaiss; Notekūdeņi un kanalizācija; Atkritumu
apsaimniekošana; Piesārņotās teritorijas; Kapsētas
5. Kultūrvēsturiskās un īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas
– Gaujienas dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas; Valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi
6. Apdzīvojuma struktūra un demogrāfiskie procesi
7. Teritorijas struktūra un izmantošana
– Teritorijas daļu raksturojums; Lauksaimniecības zemju
izmantošana un lauku saimniecību attīstība; Īpašumi un to
izmantošana; Teritoriju nodrošinājums pašvaldības
funkciju veikšanai; Riska objektu teritorijas
8. Nekustamo īpašumu tirgus aktivitātes
– Zemju vērtību zonējums
9. Infrastruktūra
– Ceļi; Sakari un elektroapgāde; Mājoklis; Ūdensapgāde un
kanalizācija; Siltumapgāde; Maģistrālais gāzes vads;
Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas
1. Dabas apstākļu un resursu raksturojums
– Pagasta ģeoloģiskā uzbūve un reljefs; Klimats; Virszemes
ūdeņi; Derīgie izrakteņi; Augsnes; Mežu resursi; Pazemes
ūdens resursi
2. Vides situācija
– Gaisa kvalitāte; Ūdens kvalitāte, Ūdensapgāde,
kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana, Atkritumu
apsaimniekošana, Piesārņotās teritorijas; Galvenie
uzdevumi vides situācijas saglabāšanā un uzlabošanā
3. Kultūras un dabas mantojums
4. Zemes izmantošanas struktūra
5. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra
6. Demogrāfiskā situācija
7. Ceļi un transports
8. Inženiertehniskās apgādes tīkli un komunikācijas
9. Mājoklis
10. Pierobežas josla
1. Dabas apstākļu un resursu raksturojums
– Pagasta ģeoloģiskā uzbūve un reljefs; Klimats; Virszemes
ūdeņi; Derīgie izrakteņi; Augsnes; Mežu resursi; Pazemes
ūdens resursi
2. Vides situācija
– Gaisa kvalitāte; Ūdens kvalitāte; Kanalizācija un
notekūdeņu attīrīšana; Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; Potenciāli piesārņotas teritorijas;
Galvenie uzdevumi vides situācijas saglabāšanā un
uzlabošanā; Riska objektu teritorijas
3. Kultūras un dabas mantojums
4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
5. Zemes īpašumu struktūra
6. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra
7. Demogrāfiskā situācija
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Apes TP

8. Ceļi un transports
9. Inženiertehniskās apgādes tīkli un komunikācijas
– Elektroapgāde; Telekomunikācijas; Siltumapgāde;
Maģistrālais gāzes vads
Sadarbības un kopējo interešu jautājumi
1. Apes novada izveides projekts. Kopīgs turpmākās
plānošanas projekts Apes pilsētas ar lauku
teritoriju, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastiem.
2. Reģionālās attīstības projekts „Ziemeļu Stīga” –
Apes pilsētas ar lauku teritoriju, Trapenes,
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemeru, Mārkalnes,
Jaunalūksnes un Pededzes pagastu teritorijās.
3. Aizsargājamo ainavu apvidus Veclaicene un tajā
ietilpstošo dabas liegumu kvalitatīva un ilglaicīga
saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Apes pilsētai,
Jaunlaicenes, Mārkalnes, Veclaicenes un Ziemeru
pagastiem.
4. Vaidavas upes un apkārtnes ilglaicīga saglabāšana,
aizsardzība un attīstīšana, īpaši – tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība.
Kopīgs visām pašvaldībām, caur kurām tek Vaidava.
5. Latvijas Republikas pierobežas reģiona ilgtspējīga
attīstība Apes pilsētas, Veclaicenes, Ziemeru,
Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijās. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Apes pilsētai,
Veclaicenes, Ziemeru, Mārkalnes un Pededzes
pagastiem.
6. Velotūrisma maršruts „Vēsturiskais Kornetu
lielceļš” – izveidošana, tālāka attīstīšana. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Apes pilsētai,
Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastiem.
7. Apes pilsētā un lauku teritorijā esošie
infrastruktūras objekti - robežpārejas punkts,
izglītības un medicīnas iestādes, citi pakalpojumu
sniedzēji. Kopējo interešu objekti Apes pilsētai,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemeru pagastiem.
8. Lopu kapsēta Apes lauku teritorijā – iekārtošana
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
un izmantošana. Kopīgs turpmākās plānošanas
objekts Apes pilsētai, Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemeru pagastiem.
9. Citi projekti, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstību,
tai skaitā ar pieaugušo izglītību. Kopīgi turpmākās
plānošanas projekti visām Alūksnes rajona
pašvaldībām.
10. Pārrobežu sadarbības projekti – infrastruktūras
uzlabošanas, tūrisma, vides saglabāšanas, izglītības,
vēstures, kultūras u.c. jomās. Kopīgi turpmākās
plānošanas projekti Alūksnes un Apes pilsētai ar
lauku
teritoriju,
Jaunlaicenes,
Veclaicenes,
Trapenes, Gaujienas.
11. Projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbības, tai skaitā
tūrisma attīstību. Kopīgi turpmākās plānošanas
projekti visām Alūksnes rajona pašvaldībām.
12. Autoceļa A2 Rīga – Veclaicene attīstības zona

Novadā arī turpmāk
tiek izvirzīti sekojoši
Apes TP sadarbības
un kopējo interešu
objekti – 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 12. un 13.
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Gaujienas TP

Trapenes TP

Alūksnes rajonā. Kopīgs turpmākās plānošanas
objekts Apes pilsētai, Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemeru pagastiem.
13. Autoceļa P39 – Alūksne – Igaunijas robeža (Ape) –
noklāšana ar asfaltbetonu.
14. Esošās skolas internāta ēkas „Jaunrozes”
rekonstrukcija un pārveide par sociālo māju. Kopīgs
turpmākās plānošanas visām Alūksnes rajona
pašvaldībām.
15. Velotakas izbūve. Apes Meža kapi – Igaunijas
robežpārejas punkts; Lūša krogs – Apes pilsētas
centrs. Kopīgs turpmākās plānošanas objekts
Vidzemes pašvaldībām.
1. Autoceļa Rīga- Veclaicene attīstības zona (kopējs
perspektīvās plānošanas objekts Trapenes, Virešu
pagastiem)
2. Reģionālās attīstības projekts „Ziemeļu stīga” un tai
pieguļošās infrastruktūras attīstība (kopējs
perspektīvās plānošanas objekts Trapenes, Virešu,
Zvārtavas pagastiem)
3. Ūdenssaimniecības attīstības projekti (kopējs
perspektīvās plānošanas objekts ar Trapenes,
Virešu, Apes pilsētai ar lauku teritoriju
4. Melderīša ezera apkārtnes saglabāšana, aizsardzība
un apsaimniekošana (tūrisms, vides aizsardzība,
uzņēmējdarbība) (kopējs perspektīvās plānošanas
objekts Virešu un Gaujienas pagastiem)
5. Gaujas upes apkārtnes saglabāšana, aizsardzība un
apsaimniekošana kopējs perspektīvās plānošanas
objekts Virešu un Gaujienas pagastiem
6. Latvijas Republikas pierobežas attīstība (kopējs
perspektīvās plānošanas objekts Trapenes, Virešu,
Apes pilsētai ar lauku teritorijai)
7. Projekti, kas saistīti ar cilvēkresursu attīstību
(kopējs perspektīvās plānošanas objekts ar
Trapenes, Virešu, Zvārtavas, Grundzāles pagastiem)
8. Projekti, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību
(kopējs perspektīvās plānošanas objekts ar
Trapenes, Virešu, Zvārtavas pagastiem)
9. Pārrobežu sadarbības projekti (kopējs perspektīvās
plānošanas objekts ar Trapenes, Virešu, Apes
pilsētai ar lauku teritoriju)
Kopējie infrastruktūras objekti:
10. Gaujienā esošie infrastruktūras objekti (izglītības
iestādes, doktorāts, u.c. pakalpojumu sniedzēji) –
kopējs perspektīvās plānošanas objekts Trapenes,
Virešu, Gaujienas pagastiem
11. Valsts nozīmes pašvaldību un privāto ceļu
apsaimniekošana un uzturēšana – kopējs Gaujienas,
Virešu, Trapenes, Apes, Grundzāles un Zvārtavas
pašvaldībām
1. Autoceļa A2 Rīga – Veclaicene attīstības zona
Alūksnes rajonā. Kopīgs turpmākās plānošanas
objekts Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagastiem;
2. Reģionālās attīstības projekts „Ziemeļu Stīga” Apes

Novadā arī turpmāk
tiek izvirzīti sekojoši
Gaujienas TP
sadarbības un kopējo
interešu objekti –1.,
2., 5., 6. un 11

Novadā arī turpmāk
tiek izvirzīti sekojoši
Gaujienas TP
sadarbības un kopējo
interešu objekti –1.,
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Apes TP

Gaujienas TP

pilsētas ar lauku teritoriju, Gaujienas un Trapenes
pagastu teritorijās. Kopīgs turpmākās plānošanas
objekts Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagastiem;
3. Dzērves upes un apkārtnes kvalitatīva un ilglaicīga
saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – ar
vides aizsardzību saistītie jautājumi. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Trapenes un Virešu
pagastiem;
4. Melnupes un apkārtnes kvalitatīva un ilglaicīga
saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – ar
vides aizsardzību saistītie jautājumi. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Apes pilsētai un
Trapenes pagastam;
5. Latvijas Republikas pierobežas reģiona ilgtspējīga
attīstība Apes pilsētas, Gaujienas un Trapenes
pagastu teritorijās. Kopīgs turpmākās plānošanas
objekts Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagastiem.
Kopīga infrastruktūras objektu izmantošana:
6. Gaujienā esošie infrastruktūras objekti – izglītības
iestādes, citi pakalpojumu sniedzēji. Kopējo
interešu objekti Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagastiem;
7. Apes pilsētā un lauku teritorijā esošie
infrastruktūras objekti - robežpārejas punkts,
izglītības un medicīnas iestādes, citi pakalpojumu
sniedzēji. Kopējo interešu objekti Apes pilsētai,
Gaujienas, Virešu un Trapenes pagastiem.
Citi projekti, kam nepieciešama kopīga plānošana:
8. novada izveides projekts. Kopīgs turpmākās
plānošanas projekts Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu
un Trapenes pagastiem;
9. projekti, saistīti ar cilvēkresursu attīstību, tai skaitā
ar pieaugušo izglītību. Kopīgi turpmākās
plānošanas projekti Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu
un Trapenes pagastiem;
10. projekti, saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, tai
skaitā tūrismu. Kopīgi turpmākās plānošanas
projekti Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu un
Trapenes pagastiem;
11. pārrobežu sadarbības projekti. Kopīgi turpmākās
plānošanas projekti Apes pilsētai, Gaujienas, Virešu
un Trapenes pagastiem.
Grafiskā daļa
Atļautās (plānotās) teritorijas izmantošanas karte
Aizsargjoslu karte
Satiksmes infrastruktūras karte
Elektroapgādes tīklu karte
Sakaru tīklu karte
Gaujienas pagasta aizsargjoslu karte
Iespējamās aplūstošās teritorijas karte
Gaujienas ciema teritorijas karte
Gaujienas pagasta teritorijas karte
Gaujienas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas
karte

2. un 5.

Apes novada
plānotās (atļautās)
teritorijas
izmantošanas
zonējuma pārskata
karte
Apes pilsētas plānotā
(atļautā) teritorijas
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Trapenes TP

Virešu TP

Gaujienas pagasta teritorijas pašreizējās izmantošanas
karte
Gaujienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošanas karte
Gaujienas pagasta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju karte
Gaujienas pagasta NATURA 2000 dabas teritoriju karte
Gaujienas pagasta esošā maģistrālo inženiertehnisko
komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojuma
karte
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Aizsargjoslas
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Plānotā (atļautā)
izmantošana
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Autoceļi un apdzīvojuma
struktūra
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Dabas resursi, kultūras
pieminekļi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Teritorijas esošā
izmantošana
Alūksnes rajons Trapenes pagasts Nekustamā īpašuma
kadastra karte
Apes novada Virešu pagasta teritorijas aizsargājamo ainavu
apvidus „Ziemeļgauja” funkcionālais zonējums
Apes novada Virešu pagasta teritorijas aizsargjoslas
Apes novada Virešu pagasta teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana, aizsargjoslas
Apes novada Virešu pagasta teritorijas autoceļi
Apes novada Virešu pagasta teritorijas pašreizējā
izmantošana, aizsargjoslas
Apes novada Virešu pagasta Vidagas un Virešu ciemu
teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas
Apes novada Virešu pagasta teritorijas vienkāršotā
topogrāfiskā karte

izmantošana
Apes novada ciemu
plānotā (atļautā)
teritorijas
izmantošana
Apes pagasta plānotā
(atļautā) teritorijas
izmantošana
Gaujienas pagasta
plānotā (atļautā)
teritorijas
izmantošana
Trapenes pagasta
plānotā (atļautā)
teritorijas
izmantošana
Virešu pagasta
plānotā (atļautā)
teritorijas
izmantošana
Apes novada
aizsargājamās dabas
teritorijas un Valsts
aizsargājamie
kultūras pieminekļi
Apes novada
apdzīvojuma
struktūra, sociālā un
pakalpojumu
infrastruktūra
Apes novada riska
objekti un teritorijas
Apes pilsētas
satiksmes
infrastruktūra
Apes novada
satiksmes
infrastruktūra
Apes novada
maģistrālie
inženiertehniskās
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apgādes tīkli un
objekti
Apes TP

Gaujienas TP

Trapenes TP

Virešu TP

Apes pilsētas ar
lauku teritoriju
TP

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
1.Nodaļa Pamatnostādnes un skaidrojumi
2.Nodaļa Teritoriju atļautā izmantošana un apzīmējumi
3.Nodaļa Noteikumi visām teritorijām
4.Nodaļa Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi
5.Nodaļa Kultūras pieminekļu aizsardzība
6.Nodaļa Būvtiesību īstenošanas kārtība Apes pilsētā ar
lauku teritoriju
7.Nodaļa Prasības detālplānojumiem
8.Nodaļa Atbildība par Apes pilsētas ar lauku teritoriju
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
neievērošanu
9.Nodaļa Nobeiguma noteikumi
1.Nodaļa Pamatnostādnes un skaidrojumi
2.Nodaļa Teritoriju atļautā izmantošana un apzīmējumi
3.Nodaļa Noteikumi visām teritorijām
4.Nodaļa Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi
5. Nodaļa Kultūras pieminekļu aizsardzība
6. Nodaļa Būvtiesību īstenošanas kārtība Gaujienas pagasta
padomes teritorijā
7.Nodaļa prasības detalplānojumiem
8. Nodaļa Atbildība par Gaujienas pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu neievērošanu
II. Noteikumi visā Trapenes pagasta teritorijā
III. Prasības Trapenes pagasta teritorijas plānojumā
noteiktajām pagasta teritorijas daļām ar atšķirīgu plānoto
(atļauto) izmantošanu
V. Būvniecības pieteikuma iesniegšana
IV. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts
II. Noteikumi visā Virešu pagasta teritorijā
III. Prasības Virešu pagasta teritorijas plānojuma
noteiktajam pagasta teritorijas daļām ar atšķirīgu plānoto
(atļauto) izmantošanu
IV. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts
V. Būvniecības pieteikuma iesniegšana būvtiesību
īstenošanas kārtība
VI. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai
VII. Atbildība par Virešu pagasta teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu neievērošanu
Teritorijas funkcionālais zonējums
Lauksaimniecības zemes lauku teritorijā
Rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības teritorijas
Mežsaimniecības zeme lauku teritorijā
Ūdensobjektu teritorijas
Ieguves rūpniecības un karjeru teritorijas
Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas
Daudzdzīvokļu māju mazstāvu dzīvojamās apbūves zona
Sabiedrisko iestāžu izbūves teritorija
Rūpnieciskās apbūves teritorija
Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas
Rekreācijas un dabas pamatnes teritorijas
Komercapbūves teritorijas

3. Teritorijas
funkcionālais
zonējums
4. Noteikumi
teritoriju
izmantošanai
5. Prasības apbūvei
6. Inženiertehniskās
apgādes tīkli un
objekti
7. Prasības publiskai
ārtelpai
8. Prasības satiksmes
infrastruktūrai un
transportlīdzekļu
novietošanai
9. Riska teritorijas un
piesārņotās
teritorijas
10. Īpašas teritorijas
un objekti
11. Aizsargjoslas un
tauvas joslas
12. Teritorijas
plānojuma
īstenošanas kārtība

Savrupmāju apbūves
teritorijas (DzS)
Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijas
(DzM)
Jauktas apbūves
teritorijas (J)
Publiskās apbūves
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Gaujienas pagasta
TP

Trapenes pagasta
TP

Virešu TP

Personīgo palīgsaimniecību teritorijas
Teritorijas, kurās atļauta zemes transformācija
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Virszemes ūdensobjektu teritorijas
Derīgo izrakteņu teritorijas
Savrupmāju apbūves teritorijas
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas
Jauktās un sabiedriskās apbūves teritorijas
Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas
Rekreācijas un atpūtas teritorijas
Iespējamās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
 Īpaši augstvērtīgās lauksaimnieciski izmantojamās
zemes
 Lauksaimnieciski izmantojamās zemes ciemu robežās
 Lauksaimnieciski izmantojamās zemes
 Meliorētās lauksaimnieciski izmantojamās zemes
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
Rekultivējamās teritorijas (antropogēnā piesārņojuma
avoti)
Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas
Plānotās teritorijas rekreācijai un atpūtai
Plānotās transformējamās zemes
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas
Savrupmāju apbūves teritorijas
Darījumu iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu apbūves
teritorijas
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
 Lauksaimniecības zeme
 Meliorētās lauksaimniecības zemes
Mežu teritorijas
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Virszemes ūdeņu teritorijas
Sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas
Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas
Darījumu un ražošanas objektu apbūves teritorijas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas
Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas

teritorijas (P)
Rūpniecības
teritorijas (R)
Transporta
infrastruktūras
teritorijas (Tr)
Tehniskās apbūves
teritorijas (Ta)
Dabas un
apstādījumu
teritorijas (DA)
Mežu teritorijas (M)
Lauku zemes (L)
Ūdeņu teritorijas (Ū)
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2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI
2.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶI, PIELIETOJUMS,
RISINĀJUMI
Mērķis
Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt Apes novada teritorijas racionālu
izmantošanu, lai veicinātu ekonomisko attīstību un vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un kultūrvidi, lai
nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, lai garantētu zemes
īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi.
Apes novada teritorijas plānojums atspoguļo Apes novada teritorijas attīstību turpmākajiem 12 gadiem,
nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā nosakot funkcionālo zonējumu katram
zemes gabalam, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus
teritorijas izmantošanas nosacījumus.
Teritorijas plānojuma izstrādē ir ievēroti sekojoši attīstības plānošanas pamatprincipi:
Ilgtspējīgas attīstības princips – šī principa ievērošana nodrošina tagadnes vajadzību īstenošanu,
nemazinot iespējas nākotnes paaudzēm realizēt savas vajadzības, bet paredzot tām atbilstošus
risinājumus, veidojot pievilcīgu novada teritoriju un dzīves vidi. Šim nolūkam pilsētas, ciemu un lauku
teritorijas tiek plānotas atbilstoši pašreizējai situācijai un modelējot iespējamos attīstības virzienus. Īpaša
vērība tiek pievērsta racionālai dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanai, dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanai un attīstībai.
Pēctecības princips – teritorijas plānojums izstrādāts, izvērtējot spēkā esošo Apes novada teritorijas
plānojumu, kas sastāv no četriem bijušo pašvaldību teritoriju plānojumiem un to īstenošanas praksi, lai
radītu maksimāli elastīgu un viegli lietojamu dokumentu.
Nepārtrauktības princips – teritorijas attīstības plānošanā tiek ievērots nepārtrauktības princips, tās
plānošana tiek veikta iespējami elastīgi un cikliski, ko ietekmē normatīvo aktu izdošanas un grozījumu
savlaicīgums un to radītie noteikumi. Šajā procesā tiek izvērtēta jaunākā informācija, zināšanas un
vajadzības un paredzēti iespējamie risinājumi.
Atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē tiek iesaistīta Apes novada
sabiedrība, papildus izmantojot jaunas iesaistes formas- iedzīvotāju forumus katrā teritoriālā vienībā,
fokusgrupas. Ar teritorijas plānojumu saistītā informācija tiek publicēta pašvaldības mājas lapā, vietējā
izdevumā „Apes Novada Ziņas” un vietējos laikrakstos „Malienas Ziņas” un „Alūksnes ziņas”, savukārt
lēmumu pieņemšana ir atklāts process, kas notiek ievērojot sabiedrības izteikto viedokli.
Integrētas pieejas princips – teritorijas plānojums izstrādāts, saskaņojot ekonomiskos, kultūras, sociālos
un vides aspektus un ievērojot teritorijas attīstības prioritātes visos plānošanas līmeņos un izvēloties
novadam piemērotāko. Lai novērtētu plānoto risinājumu ietekmi uz apkārtējām teritorijām un vidi, ir
izstrādāts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums.
Daudzveidības princips – teritorijas attīstības plānošana tiek veikta, ņemot vērā Apes novada dabas,
kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību, kā arī paredzot šo
resursu izmantošanas iespējas un vajadzības.
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Savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas plānojumu izstrādājot, tiek izvērtēti blakus esošo
pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģiona un nacionālā līmeņa spēkā esošie un izstrādājamie plānošanas
dokumenti un saskaņotas Apes novada intereses.
Pielietojums
Apes novada teritorijas plānojuma galvenie lietošanas mērķi:
 Projektu atbilstības izvērtēšana līdzsvarotai novada attīstībai
 Novada saimnieciskās darbības saskaņošana ar teritorijas atļauto (plānoto) izmantošanu
 Pašvaldības tiesiski pamatotu lēmumu pieņemšana par teritorijas izmantošanu
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai
 Kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšana novadā
 Investīciju piesaiste novada attīstībai
Teritorijas plānojuma prasības saskaņā ar apbūves noteikumiem ir saistošas, izstrādājot, detālplānojumus, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus un uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu
un robežu pārkārtošanu, būvprojektēšanu un būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, rekultivāciju, zemes
transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību Apes novadā.
Apes novada teritorijas plānojums tiek pārskatīts zemāk minētajos gadījumos, ja:
 ir stājušies spēkā jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju saistīti
normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku;
 ir stājies spēkā jauns augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments;
 ir pamatota nepieciešamība veikt izmaiņas teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma
vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;
 beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks.
Lokālplānojuma izstrāde - Teritorijas plānojuma daļas (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas
daļa) izmaiņas, kas saistītas ar kāda plānošanas uzdevuma risināšanu vai teritorijas plānojuma
detalizēšanu vai grozīšanu, var veikt izstrādājot lokālplānojumu.
Detālplānojuma izstrāde - Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes
vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
Tematisko plānojumu izstrāde - Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos
plānojumus, kuru darbības termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina attiecīgo tematisko plānojumu.
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Risinājumi
Apdzīvojuma
struktūra

Apes pilsētas
apbūve

Apes pilsētas
vēsturiskā centra
apbūve

Ciemu apbūve

Iedzīvotāju skaita samazināšanās dabīgo procesu un migrācijas rezultātā ir
būtiski ietekmējušas Apes novada dzīvi un attīstību.
Apes novadā 2012. gadā dzīvo 4138 iedzīvotāji, bet tā kā lielas platības aizņem
mežu un purvu teritorijas (65%), tad pagasts ir samērā mazapdzīvots. Vidējais
iedzīvotāju blīvums Apes novadā ir 7.6 iedzīvotāji/km2.
Teritorijas plānojumā ietvertie risinājumi ir vērsti uz to, lai saglabātu līdzšinējo
apdzīvojuma struktūru – koncentrēti apdzīvotas Apes novada teritorijas ir Apes
pilsēta, Gaujienas, Trapenes, Vidagas un Virešu ciemi. Pārējā teritorijā ir lauku
telpai raksturīga apdzīvojuma struktūra – viensētas.
Apes pilsēta, saskaņā ar Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2030.gadam, ir novada nozīmes attīstības centrs.
Apes pilsētas apbūvē tiek saglabāta pilsētai raksturīgā struktūra ar daudzveidīgo
dabas pamatni un arī turpmāk noteikti sekojoši pilsētbūvnieciskie mērķi:
 Saglabāt un attīstīt vēsturisko centru, lai Ape veidotos kā novada centrs ar
tās ekonomikas, kultūras, sociālajām aktivitātēm;
 Sasaistīt sabiedriskās iestādes, pakalpojumus ar dzīvojamo vidi;
 Attīstīt mazpilsētas mērogam atbilstošu būvniecību;
 Radīt kvalitatīvu brīvo telpu ar apkalpes objektiem un labiekārtojuma
elementiem;
 Atslogot centru no kravas transporta;
 Izveidot veloceliņu tīklu teritorijā;
 Nodrošināt apbūves iekļaušanos ainavā;
 Labot pastāvošos pilsētbūvnieciskos un funkcionālos konfliktus.
Apes pilsētai raksturīgs izteikts vēsturiskais centrs un labi saglabājies
vēsturiskais ielu tīkls. Lai saglabātu esošās kultūrainavas un būvvides kvalitāti,
Apes pilsētā tiek noteikts novada nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis „Apes
pilsētas vēsturiskais centrs” un izstrādāti speciāli apbūves nosacījumi (sk.TIAN
sadaļa 4.10), tādejādi saglabājot un aizsargājot vēsturiskās ēkas, respektējot
plānojuma struktūru un apbūves mērogu, tradicionālās būvformas un materiālus.
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un TIAN ir noteiktas „Apes pilsētas
vēsturiskā centra” (TIN4) teritorijas robežas un ēkas uz kurām attiecas īpašie
apbūves noteikumi.

Teritorijas plānojumā tiek noteikti 4 ciemi – Gaujienas, Virešu, Trapenes un
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Publiskās
teritorijas kvalitāte

Lauksaimniecības
teritorija

Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas

Vidagas ciems. Trapenes un Gaujienas ciemi, saskaņā ar Apes novada Ilgtermiņa
attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam, ir novada nozīmes attīstības centri.
Ciemu teritorijas tiek veidotas un attīstītas atbilstoši ciema vajadzībām, un tiek
noteikti sekojoši ciemu būvnieciskie mērķi:
 Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskās teritorijas, nodrošinot to publisko
pieejamību;
 Saglabāt esošo dzīvojamās zonas izvietojumu atbilstoši esošai apbūvei un
paredzēt attīstības iespējas;
 Veidot vajadzībām atbilstošu esošo inženiertehnisko tīklu un būvju
izvietojumu;
 Plānot rūpniecības teritorijas izvietojumu un paredzēt to attīstības
iespējas;
 Veidot vajadzībām atbilstošu sabiedrisko iestāžu izvietojumu un paredzēt
to attīstības iespējas.
Katrai Apes publiskajai teritorijai ir savas individuālās nepieciešamības, tomēr
visām ir arī kopējas intereses:
 teritoriju tālāka labiekārtošana un sakopšana;
 ielu un ceļu segumu atjaunošana, uzturēšana;
 sabiedrisko tualešu ierīkošana un esošo remonts;
 atkritumu savākšana;
 uzlabot vides drošību, kas sevī ietver plašu spektru – hidranti, droši ceļu
segumi u.c.;
 sabiedrības izglītošana;
 institūciju pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 veloceliņu ierīkošana pašvaldības teritorijā.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) novadā aizņem nepilnus 29% no
kopējās novada teritorijas. No šīm zemēm 49% ir aramzeme un 49% pļavas un
ganības. Apes novads ir piemērots lopbarības kultūru audzēšanai un lopkopības
attīstībai. Apes novads ir viena no Vidzemes reģiona teritorijām. kur palielinās
lauksaimniecības zemju dabiskā transformācija – aizaugšana un pārpurvošanās.
Lai saglabātu lauksaimniecības zemju izmantošanu zemkopības attīstībai
teritorijas plānojumā iestrādāti lauksaimniecībā izmantojamo zemju areāli.
Lauksaimniecības teritorijās tiek saglabāta lauku ainava, nodrošināma pamata
infrastruktūras pieejamība, tiek atbalstīta daudzveidīga saimnieciskā darbība –
lauksaimniecība, tūrisms un rekreācija, ražošana, mežsaimniecība, kā arī dažādu
pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentiem.
Apes novadā sastopamas būvmateriālu izejvielu atradnes. Dominē dolomīta
atradnes (14 atradnes, 2 no tām aktīvas), kas atrodas Apes, Gaujienas un
Trapenes pagastu teritorijā, tomēr būtiskas ir arī divas māla atradnes, kas atrodas
Trapenes pagasta teritorijā. Apes novadā atrodas arī smilts (5 atradnes Apes un
Gaujienas pagasta teritorijā), smilts-grants, kvarca smilts un ģipšakmens
atradnes. No visām šīm atradnēm tikai 17,9% atradnes tiek izmantotas, iegūstot
dolomītu un smilti. Īpaša vērība tiek pievērsta dolomīta ieguves iespējām novada
teritorijā. Šīs teritorijas tiek attēlotas, izvērtējot to attīstības iespējas. Šis ir vērtīgs
novada dabas resurss, tomēr tā ieguve ir saistīta ar nopietnu ietekmi uz apkārtējo
vidi. Teritorijas plānojumam papildus tiek izstrādāts Vides pārskats.
Derīgo izrakteņu ieguvei TIAN ir izstrādāti īpaši izmantošanas noteikumi.

derīgo izrakteņu ieguve veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

dolomīta ieguve atļauta tikai teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
norādītajās teritorijās (Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1);
perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1); valsts nozīmes dolomīta
25

Apes novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam
Paskaidrojuma raksts








atradne „Dārzciems” teritorija).
derīgo izrakteņu (izņemot dolomīta) ieguve Mežu teritorijās (M) un
Lauksaimniecības zemēs (L) atļauta tikai pamatojot to ar ģeoloģiskās
izpētes datiem un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
derīgo izrakteņu ieguvi aizliegts veikt Apes pilsētas un novada ciemu
teritorijās.
plānojot derīgo izrakteņu ieguvi, jāizstrādā transporta kustības shēma,
novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskās
apbūves teritorijām.
pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, derīgo izrakteņu ieguves vieta
ir jārekultivē.

Teritorijas plānojumā tiek paredzētas jaunas perspektīvās dolomīta ieguves
teritorijas. Perspektīvām atradnēm plānojumā tiek dota iespēja zemes
transformācijai no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz dolomīta ieguves
teritoriju.
Perspektīvās dolomīta atradnes paredzētas īpašumos:
 Laurenes 3, Apes pagastā, kadastra Nr. 36250030041,
 Dzērvenes , Apes pagastā, kadastra nr. 36250050089
 Markuzi, Gaujienas pagasts, kadastra nr. 36480030001

Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas

Dolomīta ieguves pārrobežu ietekmes.
Dolomīta ieguves teritorijas atrodas tuvu Igaunijas Republikas robežai, tādēļ
būtiski ir novērtēt pārrobežu ietekmes pirms karjeru izstrādes procesa
uzsākšanas. Ņemot vērā, ka Apes novada teritorijā jau ir karjeri, kuriem veikts
pilns ietekmes uz vidi novērtējums, tad atbilstoši šiem vērtējumiem pārrobežu
ietekme ir tikai depresijas piltuvei gadījumos, ja dolomīts tiek iegūts no dziļākiem
slāņiem, intensīvi atsūknējot gruntsūdeni. Tā kā īpašums „Laurenes 3” atrodas ap
1,5 km, īpašums „Dzērvenes” atrodas 1.3 km, un īpašums „Markuzi” atrodas 1.3
km attālumā no Igaunijas Republikas robežas, tad iespējamā ietekme varētu būt
tikai depresijas piltuvei. Konkrētās pārrobežu ietekmes tiks noteiktas tajā
gadījumā, kad teritorijai tiks izstrādāts pilns ietekmes un vidi novērtējums, kurā
tiks izvērtēti konkrētās dolomīta ieguves metodes un izstrādes dziļumi. Tikai tad
būs pamatojums veikt/neveikt atbilstošu saskaņojumu ar Igaunijas Republiku.
Apes novadā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) kopumā aizņem
aptuveni 3343 ha lielu teritoriju, kas ir 6,15% no visas novada teritorijas.
Novadā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

2 aizsargājamo ainavu apvidi (AAA)

8 dabas liegumi (DL)

10 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (DPM)

2 mikroliegumi (ML)

18 dižkoki (DAP dati uz 01.01.2014.)
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā iekļautas
sekojošas novada teritorijas:
 DL Ašu purvs
 DL Gaujienas priedes
 DL Korneti-Peļļi
 DL Lepuru purvs
 DL Melnsalas purvs
 DL Melnupes meži
 DL Sloku purvs
 DL Tetersalas purvs
 AAA „Veclaicene”
 AAA „Ziemeļgauja”
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Teritorijas plānojumā ir attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
mikroliegumi, dabas pieminekļi un dižkoki, kas arī nākotnē būs nozīmīgs
rekreācijas faktors un dzīves kvalitātes rādītājs, tai pat laikā netieši veicinot ar
tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstību. Taču katrai no šīm teritorijām ir savi
specifiski nosacījumi, tādēļ atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides
aizsardzības prasībām un teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem, katrā
konkrētā gadījumā atļautā izmantošana tajā veicama saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu reglamentē gan vispārējie, gan
individuālie aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā
arī dabas aizsardzības plāni.
Novada attīstībai nozīmīgas teritorijas


Biznesa parku izveide

Biznesa parku attīstība Apē un Gaujienā ir nozīmīga pašvaldības iecere un atbalsts vietējās
uzņēmējdarbības attīstībai. Biznesa parka ideja – izmantojot pašvaldības rīcībā esošās ēkas, uz ievērojami
atvieglotiem nosacījumiem piedāvāt uzņēmējiem biroju un vieglās ražošanas telpas, kur veidot un attīstīt
savu uzņēmējdarbību.


Starptautiskas nozīmes autoceļš A2,E77

Starptautiskas nozīmes autotransporta plūsmu krustpunkts A2, E77 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža)
ar P19 ( Ape - Igaunijas robeža) un P39 (Alūksne - Ape) ar lielu loģistikas un kravu transporta nozares
attīstības potenciālu.


Apes mototrase

Apes mototrase ir vienīgā dabīgā reljefā veidota mototrase Latvijā, šeit norisinās galvenie ikgadējie
motosporta pasākumi. „Vaidavas kauss” ir viens no gada notikumiem, kas Apes novadu dara atpazīstamu
gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mototrases pilnveidošanas mērķis ir izmantošanas iespējas visa gada
garumā. Paredzēts attīstīt ziemas sporta veidus - distanču slēpošanu un skijoringu.


Throphy trase

Trophy reida sacensības ( 4x4) Apes novadā ir galvenais ikgadējais autosporta pasākums. Šī pasākuma
norisei tiek izvēlētas plašas lauku teritorijas pamatā Trapenes pagastā. Arī šis pasākums ir Apes novada
tēla un atpazīstamības veidotājs gan Latvijā, gan ārvalstīs.


Gaujiena

Gaujienas pagasta tēlu veido sena un bagāta kultūrvide. Lielākā daļa novada kultūrvēsturisko objektu
atrodas tieši Gaujienā, sauktā par Atzeli (Gaujienas senākais nosaukums). Ievērojamākās vietas ir
Gaujienas muižas ansamblis, Zvārtavas muižas komplekss, Mācītājmāja, Palšu muižas dzīvojamā māja,
Gaujienas jaunā pils, Zvārtavas pils, Livonijas ordeņa pilsdrupas, senkapi un pilskalns. Gaujienas
kultūrvēsturiskā ainava ir iekļauta Eiropas Kultūras mantojuma sarakstā.
Gaujienas parkā atrodas ievērojamā latviešu komponista, profesora Jāzepa Vītola māja „Anniņas”,
tradicionāli jūlijā notiek Jāzepam Vītolam veltītas Mūzikas dienas un bērnu radošā nometne „Vītolēni”,
kas ir viens no nozīmīgākajiem gada kultūras pasākumiem novadā un reģionā.
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2.1.

TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

Teritorijas plānošanā, nosakot nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu, ar zonējuma palīdzību tiek
parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī
vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas.
Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem mērķiem.
Teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu
izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida telpiskās
struktūras elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums, pieejamība.
Tabulā apkopotas Apes novada teritorijā noteiktās funkcionālās zonas un atbilstoši krāsu, burtu un ciparu
indeksi, kas tiek lietoti teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos. (sk. 1.tabulu).

Nr.p.k.
1.

1.tabula. Novada teritorijas funkcionālo zonu klasifikācija
Nosaukums
Indekss
Krāsa
Savrupmāju apbūves teritorija
DzS

2.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija

DzM

3.

Jauktas centra apbūves teritorija

JC

4.

Publiskās apbūves teritorija

P

5.

Rūpnieciskās apbūves teritorija

R
R1

6.

Transporta infrastruktūras
teritorija

TR

7.

Tehniskās apbūves teritorija

TA

8.

Dabas un apstādījumu teritorija

DA

9.

Mežu teritorija

M

10.

Lauksaimniecības teritorija

L

11.

Ūdeņu teritorija

Ū

Funkcionālais zonējums
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
Situācija:
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Vēsturiski ir izveidojies, ka Apes pilsētā un Gaujienas, Trapenes, Vidagas un Virešu ciemu teritoriju
galvenokārt aizņem individuālo māju apbūve. Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves teritorijas, Gaujienas TP kā Savrupmāju apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Savrupmāju
apbūves teritorijas un Virešu TP kā Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas.
Risinājums:
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas pilsētā un ciemos, kurām noteikts
izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas
organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru, ietverot pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams
pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Daudzdzīvokļu māju mazstāvu dzīvojamās apbūves zona, Gaujienas
TP kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves
teritorijas un Virešu TP kā Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas pilsētā un ciemos,
kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt mājokļa funkciju ar mazstāvu dzīvojamai
apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru un pakalpojumu
klāstu, kas nepieciešams pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai.

Publiskās apbūves teritorija (P)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Sabiedrisko iestāžu izbūves teritorija, Gaujienas TP kā Jauktās un
sabiedriskās apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Darījumu iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu apbūves
teritorijas un Virešu TP kā Sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Publiskās apbūves teritorijas pilsētā un ciemos, kurām noteikts
izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt komerciālu, nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu
izvietošanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un transporta
infrastruktūru.
Pamatojums
Nodrošināt daudzveidīgu valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.

Jauktas centra apbūves teritorija (JC)
Situācija
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Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Komercapbūves teritorijas, Gaujienas TP kā Jauktās un sabiedriskās
apbūves teritorijas, Trapenes TP kā Darījumu iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas
un Virešu TP kā Sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Jauktas apbūves teritorija pilsētā un ciemos, kurām noteikts plašs
jauktu izmantošanu spektrs, kas nodrošina ne tikai mājokļa funkcijas, bet arī sadzīves pakalpojumu
pieejamību.

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R, R1)
R - Rūpnieciskā apbūve un izmantošana
R1 - Derīgo izrakteņu ieguves teritorija
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas un Ieguves rūpniecības un karjeru
teritorijas, Gaujienas TP kā Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas un Derīgo izrakteņu teritorijas,
Trapenes TP kā Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas un Virešu TP kā Darījumu un ražošanas objektu
apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas pilsētā, ciemos un lauku
teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt rūpniecības uzņēmumu darbībai un
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā
arī mazināt varbūtējo negatīvo ietekmi uz citām teritorijām. Šim zonējumam noteikta divu veidu atļautā
izmantošana: R paredz rūpnieciskās ražošanas vajadzībām nepieciešamās apbūves attīstību, R1 paredz
derīgo izrakteņu ieguvi un ar to saistītas apbūves attīstību. Ražošanas apbūves teritorijas arī turpmāk nav
paredzēts veidot pilsētas teritorijā, taču tiešā pilsētas robežas tuvumā, tāpat tās nav paredzēts veidot
ciemu centrālā daļā, bet gan ciemu nomalēs. Par pamatu šo teritoriju plānošanai ir ņemts vērā esošais
rūpnieciska rakstura objektu izvietojums. Lielākā izmaiņa šo teritoriju izvietojumā ir saistīta Apes
arodskolas kompleksa teritoriju, kuru turpmāk paredzēts izmantot rūpniecības attīstībai.

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Gaujienas TP kā
Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Trapenes TP šīs teritorijas attēlotas kā pagasta teritorijas
ceļu tīkls un Virešu TP kā Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Transporta infrastruktūras teritorijas pilsētā, ciemos un lauku
teritorijās, kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt transporta infrastruktūras tīklu un
objektu izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko
nodrošinājumu.
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Papildus esošajām teritorijām netiek plānota jaunu teritoriju izveide, jo Apes novada ceļu tīkls ir
pietiekami attīstīts un būtiski ir uzlabot tā kvalitāti.
Pamatojums
Pieejamības uzlabošana un iekšējās mobilitātes paaugstināšana pilsētas robežās, kā arī apkalpes objektu
sasniedzamībā no apdzīvotām vietām.

Tehniskās apbūves teritorija (TA)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Gaujienas TP kā
Transporta un inženierkomunikāciju teritorijas, Trapenes TP šīs teritorijas attēlotas kā maģistrālie
inženierkomunikāciju tīkli un Virešu TP kā Tehnisko un saimniecisko objektu apbūves teritorijas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Tehniskās apbūves teritorijas pilsētā, ciemos un lauku teritorijās,
kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu
izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta
infrastruktūru.

Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Rekreācijas un dabas pamatnes teritorijas, Gaujienas TP kā
Rekreācijas un atpūtas teritorijas, Trapenes TP kā Plānotās teritorijas rekreācijai un atpūtai un Virešu TP
šādas teritorijas netika noteiktas.
Risinājums
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Dabas un apstādījumu teritorija, kas ir sabiedrībai brīvi
pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas zemes vienības pilsētā un ciemos, kuru izmantošana
saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides nodrošināšanu. Šo teritoriju
galvenais izmantošanas veids nav apbūve.
Mežu teritorija (M)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Mežsaimniecības zeme lauku teritorijā, Gaujienas TP kā
Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, Trapenes TP kā Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas un
Virešu TP kā Mežu teritorijas.
Risinājums
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Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Mežu teritorijas, kurām noteikta funkcija - mežsaimnieciskā
darbība, rekreācija un dabas aizsardzība. Teritorija paredz derīgo izrakteņu (izņemot dolomīta) ieguvi. Šo
teritoriju galvenais izmantošanas veids nav apbūve.

Lauksaimniecības teritorija (L)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas ir noteiktas kā Lauksaimniecības zemes lauku teritorijā un Rajona nozīmes īpaši
vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, Gaujienas TP kā Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un Rajona
nozīmes lauksaimniecības teritorijas, Trapenes TP kā Īpaši augstvērtīgās lauksaimnieciski izmantojamās
zemes, Lauksaimnieciski izmantojamās zemes ciemu robežās, Lauksaimnieciski izmantojamās zemes un
Meliorētās lauksaimnieciski izmantojamās zemes un Virešu TP kā Lauksaimniecības zeme un Meliorētās
lauksaimniecības zemes.
Risinājumi
Turpmāk šīs teritorijas tiek noteiktas kā Lauksaimniecības teritorijas pilsētā, ciemos un lauku teritorijās,
kurām noteikts izmantošanas veids ar mērķi nodrošināt lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un
daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem..
Teritorijas paredz arī racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu, derīgo izrakteņu (izņemot dolomītu) resursu
izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai.. Šo teritoriju
galvenais izmantošanas veids nav apbūve.

Ūdeņu teritorija (Ū)
Situācija
Apes TP šīs teritorijas noteiktas kā Ūdensobjektu teritorijas, Gaujienas TP kā Virszemes ūdensobjektu
teritorijas, Trapenes TP kā Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas, Virešu TP kā Virszemes ūdeņu
teritorijas.
Risinājumi
Ūdeņu teritorijas tiek noteiktas kā funkcionālā zona pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, ko nosaka, lai
izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai,
transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. Nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un ūdenstilpju
krasta joslu. Derīgo izrakteņu (izņemot dolomītu) ieguve noris saskaņā ar apbūves noteikumos
noteiktajām prasībām un nosacījumiem „Prasības derīgo izrakteņu ieguvei”( 4.14. nodaļa).
Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu (jaunveidojamo zemes vienību minimālās
platības, un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo intensitāti, minimālo brīvo
teritoriju, atļauto stāvu skaitu un maksimālo atļauto būvju augstumu) skatīt Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos.
Apes novada kopējā teritorijas platība ir 544.23 km2. Plānotā mežu teritorijas platība ir 358,1 km2,
lauksaimniecības teritoriju platība 165.4 km2, rūpnieciskās apbūves teritorijas platība 0.73 km2. Pārējā
teritorija ir paredzēta dažāda tipa apbūvei (jaukta tipa, savrupmāju, mazstāvu, publiskai, tehniskai),
ūdeņu un dabas teritorijām, un transporta infrastruktūrai.
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Liela loma nākotnē novada attīstībā ir investīciju piesaistei rūpniecisko teritoriju attīstībā. 2.tabulā ir
raksturotas plānotās rūpnieciskās teritorijas Apes novadā.

2.tabula. Potenciālās rūpnieciskās apbūves
teritorijas
Adrese
(t.sk. kadastra nummurs)

Teritorijas platība
(ha)

36250010046 - Tiltacikuži
36250010047
36250030047 - Druvas
36250030048 - Kaļķuceplis
36250030049 - Liepulejas (daļa)
36250030176 (daļa)
36250030157 (daļa)
36250030074 - Graudiņi
36250030076 - Jaši 2
36250030077
36250030078 (daļa)
36250030082 - Sprīdīši
36250030108
36250030114 - -Egles
36250030117 - Graudiņi 2
36250030118 - Graudiņi 1
36250030177 - Ceplis
36250050016 - Kalpaki 2
36250050025 - Augšas
36250050053 - Silikāti
36250050123
36250050124
36250050142 - Tele 2 tornis
36250070013
36250070030 - Vuškalni
36480050169 - Darbnīcas
36480050206 - Alejas 3
36480050207 - Sanesas
36480050208
36480070003
36480050242
36480070094 (daļa)
36840010030 - Dārzāji
36840030048 - Annurijas
36840030097 - Bitītes
36840030269
36840030270 - Anka
36840030422 - Depo
36900020193 - Augšgaujas 1
36900040017 - Ezerkrasti (daļa)

3,6
2,4
0,4
6,3
0,6
0,5
0,4
3,7
1,4
0,1
15.1
0,4
0,04
0,3
0,2
0,2
0,2
1,1
1,8
2,5
0,3
2,2
1,3
1,1
1,2
2,3
0,6
0,6
2,8
2,1
0,8
2,2
1,8
1,9
0,2
3,6
0,8
0,1
3,5
1,7
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36900040079 - Vidagas bērzi (daļa)
36900040311 - Vizlas 1
Kopā

2.2.

1,9
0,3
74,84

KOPĪGO INTEREŠU TERITORIJAS

Kopīgās intereses, teritoriju attīstības plānošanā, izpaužas kopīgu projektu izstrādē un īstenošanā, kā
potenciālais darba tirgus un uzņēmējdarbības attīstības virziens, tūrisma veicināšanas un dabas bagātību
saglabāšanas kontekstā.
Ar Apes novada un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām tiek saprastas ar novadu funkcionāli
saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus novada robežas. Faktiski dabā, lielākoties to robežas
nav nosakāmas. Blakus esošās teritorijas ietekmē viena otru, un plānošanas procesā apkārtējās teritorijas
konteksts ir ļoti svarīgs
Balstoties uz pašvaldību specializāciju noteiktu pakalpojumu, atsevišķu resursu sniegšanā bieži
pašvaldībai trūkst atbilstošu teritoriju ar likumu noteikto funkciju veikšanai un tādejādi tiek izmantota
blakus esošo pašvaldību teritorija un pakalpojumi, par to savstarpēji vienojoties.
Apes novada administratīvā teritorija robežojas ar Alūksnes novadu, Gulbenes novadu, Smiltenes novadu,
Valkas novadu un Igaunijas Republiku.
Kopīgās intereses:


Nozīmīgāko transporta plūsmu virzība un attīstības zona – Rīga-Sigulda-Veclaicene-Pleskava
(autoceļš A2,E77), Ape-Alūksne (autoceļš P39).



Autoceļa P39 – Alūksne – Igaunijas robeža (Ape) – noklāšana ar asfaltbetonu.



Valsts vietējās nozīmes autoceļa V411 (Velēna-Vireši) infrastruktūras sakārtošana sadarbībā ar
Gulbenes novadu.



Transporta mezglu attīstība un sadarbība ar Smiltenes novadu Vidzemes šosejas virzienā.



Valsts nozīmes pašvaldību un privāto ceļu apsaimniekošana un uzturēšana – kopējs Apes,
Smiltenes, Valkas un Alūksnes novadiem.



Izglītības un potenciāli nozīmīgākie darba vietu centri ir Alūksnes un Smiltenes novads, arī
Igaunijas Republika.



Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” un tajā ietilpstošo dabas liegumu kvalitatīva un
ilglaicīga saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana. Kopīgs turpmākās plānošanas objekts Apes un
Alūksnes novadam.



Kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar kaimiņu pašvaldībām, iekļaujot dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības, aktīvās atpūtas un nakšņošanas iespējas (Valkas, Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes novadi).



Sadarbība sporta, kultūras un rekreācijas attīstības jomā ar kaimiņus pašvaldībām, kopīgu
pasākumu organizēšana.
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Līdzdalība ūdenstūrisma infrastruktūras attīstīšanā ar Gulbenes, Valkas (Gaujas upe) un Alūksnes
(Vaidavas upe) novada pašvaldībām.



Vaidavas upes un apkārtnes ilglaicīga saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība. Kopīga visām pašvaldībām, caur kurām tek Vaidava.



Gaujas upes un apkārtnes ilglaicīga saglabāšana, aizsardzība un attīstīšana, īpaši – tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstība, vides aizsardzība. Kopīga visām pašvaldībām, caur kurām tek Gauja.
(Gulbenes un Valkas novadi).



Velo tūrisma maršruts „Vēsturiskais Kornetu lielceļš” – izveidošana, tālāka attīstīšana. Kopīgs
turpmākās plānošanas objekts Apes un Alūksnes novadam.



Reģionālās attīstības projekts autoceļš „Ziemeļu stīga” un tai pieguļošās infrastruktūras attīstība kopējs perspektīvās plānošanas objekts ar Alūksnes, Valkas un Smiltenes novadiem.



Daudzveidīgu sabiedrisko pakalpojumu un reģionālo iestāžu pieejamība blakus esošajos novados
un pilsētās.
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