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VĀRDS APES NOVADA DOMES          
PRIEKŠSĒDĒTĀJAI  

 
 
 

Ilgtspējīga attīstība ir koncepcija, kam jāsavieno ekonomiska izaugsme ar tādu dabas resursu apsaimniekošanu, 

kas dotu labumu visai sabiedrībai. Tā ir orientēta uz šo un nākamo paaudžu pastāvīgu dzīves kvalitātes 

uzlabošanu un labklājības veicināšanu, tā veicina dinamisku ekonomiku, augstu izglītības līmeni, labu 

medicīnisko aprūpi, sociālo un vides aizsardzību mierīgā un drošā pasaulē, respektējot kultūras daudzveidību. 

Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (turpmāk  Apes novada IAS) konceptuāli ir 

pirmais kopējais teritorijas attīstības plānošanas dokuments visam novadam, kas atspoguļo vienotas idejas, 

stratēģiskus plānus un rada inovatīvu redzējumu uz novada vispārēju attīstību. 

Apes novada IAS izstrāde uzsākta saskaņā ar Apes novada domes 2013.gada 28.marta domes lēmumu nr.106 

(sēdes protokols nr.4, 26.p.). Apes novada IAS nosaka novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), 

stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Telpiskās attīstības perspektīvā tiek noteiktas 

teritorijas attīstības vadlīnijas, attīstības prioritātes, nepieciešamās ilgtspējīgas izmaiņas un grafiski attēlotas 

novada svarīgākās telpiskās struktūras.  

Apes novada IAS izstrādātājs ir Apes novada pašvaldība, izstrādes gaitā tikai izveidota darba grupa, kas veica 

konsultācijas ar novada viedokļu līderiem, ekspertiem, uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Darba grupas 

sapulces tika organizētas reizi mēnesī, tās netika protokolētas.  

Apes novada IAS izstrādāta ievērojot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija  2030.) un Vidzemes 

plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. Kā 

informatīvs ziņojums un pamats IAS izstrādei tikai izmantots Apes novada pašreizējās situācijas raksturojums. 

Citus novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu) izstrādā saskaņā 

ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

 

 

 

 

 
 

 

Astrīda Harju  

Apes novada domes priekšsēdētāja      
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1. APES NOVADA VIZĪTKARTE 

 
1.attēls. Apes novada karte,2012 

 

 NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA  
544.23 km2 

 

 IEDZĪVOTĀJI 
Skaits :4138 iedzīvotāji  
Blīvums: 7,6 iedz./km2   

 

 ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 
Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos.  
Novada teritoriju veido: Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, 
Trapenes pagasts un Virešu pagasts. 
 

 IZGLĪTĪBA 
8 izglītības iestādes - 2 pirmskolas izglītības iestādes ,2 pamatskolas, 2 
vidusskolas, 1 internātpamatskola, 1 mūzikas un mākslas skola un 1 
mūzikas skolas mācību punkts. 
 

 KULTŪRA UN SPORTS 
9 dažādas kultūras iestādes (bibliotēkas, tautas nami, muzeji) 
Nozīmīgākie sporta infrastruktūras resursi – novada sporta komplekss  
Apē, Apes mototrase, BMX trases, Trophy trase, hokeja laukums, āra 
sporta laukumi pagastos. 
 

 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA  
Valsts galvenais autoceļš A2, E77  
Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene). 
Transporta mezgls: A2,E77 krustpunkts ar reģionāliem valsts autoceļiem 
P19 (Ape-Igaunijas robeža) un P39 ( Alūksne –Ape). 
 
 
 

 

 VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
Kapitāldaļu turētājs SIA „Alūksnes slimnīca”. Sociālais dienests, Sociālās 
aprūpes centrs „Trapene”, Bērnu sociālās aprūpes centrs „”Gaujiena”, 
sociālās mājas un dzīvokļi. Ģimenes ārstu pakalpojumi pieejami visos 
pagastos. Feldšeru punkti ir Trapenes un Virešu pagastos, 
zobārstniecības pakalpojumi Trapenē un Gaujienā. Apē – neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests. Novadā ir labs aptieku nodrošinājums. 
 

DABAS RESURSI  
Meži 65%   
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 28,1% 
Ūdens objektu zeme 2,5% 
Divas aizsargājamās dabas teritorijas :Veclaicene un Ziemeļgauja  
14 dolomīta atradnes, divās notiek ieguve 
 

 UZŅĒMĒJDARBĪBA  
Reģistrēti 311 uzņēmumi:  
217 zemnieku saimniecības (ZS),  
61 sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), 
1 akciju sabiedrības (AS) filiāle,  
21 individuālais uzņēmums (IU),  
8 individuālie komersanti (IK),  
3 kooperatīvās sabiedrības.  
 

 GALVENĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES  
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozare (66%).  
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu 
remonts (9%),Apstrādes rūpniecība (8%) Transports un uzglabāšana  
(6%).  
 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ape
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93ta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Apes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaujienas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Trapenes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vire%C5%A1u_pagasts
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA  

2.1. Ilgtermiņa attīstības redzējums (Vīzija) 

2030.GADĀ APES NOVADS LEPOJAS: 

 Novadā ir saglabātas unikālas vērtības – dabas bagātības, tīra vide, ainaviska un kultūrvēsturiska 

teritorija 

 Noris dabas resursu pilnvērtīga izmantošana un investoru piesaiste - dolomīta, māla un kūdras ieguvei, 

to rūpnieciskai izmantošanai, kas dod iespēju radīt produkciju ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot 

videi draudzīgu ieguves procesu  

 Uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību nodrošina pašvaldības atbalsts projektu īstenošanā, sadarbība ar 

kaimiņvalstīm, īpaši Igauniju, kā arī jaunu, motivētu cilvēku iesaistīšanās biznesa parkos un industriālajos 

parkos, atbilstoši uzņēmējdarbības specifikācijai 
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 Būtiskākie uzņēmējdarbības virzieni ir mežizstrāde, kokapstrāde, kravu transporta pārvadājumi, 

lauksaimnieciskā ražošana (t.sk. netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība) un tūrisms 

 Novada iedzīvotājiem ir iespēja celt savu labklājības līmeni, attīstot mājražošanu ar augstu pievienoto 

vērtību, radot atpazīstamus zīmolus un kvalitatīvus produktus 

 Izglītības iestādes nodrošina pirmsskolas izglītību un atbalsta personālu (logopēdu, psihologu) ģimenēm 

un bērniem ar īpašām vajadzībām, konkurētspējīgu vidējo izglītību; interešu izglītību, mūžizglītību, 

profesionālās ievirzes izglītību mākslā un mūzikā, bagātīgu kultūras un sabiedrisko dzīvi novadā  

 Novada lepnums ir atraktīvā un daudzpusīgā sporta un kultūras dzīve – motokross „Vaidavas kauss”, 

Trophy reida čempionāts, ziemas autorallijs ”Sarma”, upju festivāls, novada dziesmu un deju svētki, 

Jāzepa Vītola mūzikas dienas, daudzpusīgi tūrisma maršruti 

 Apes novads ir starptautiskas nozīmes dabas un ekotūrisma piesaistes centrs 

 Kvalitatīva un sakārtota ceļu infrastruktūra, mūsdienu prasībām atbilstošs sakaru pakalpojumu 

nodrošinājums un droša vide kalpo par pievilcīgu dzīves telpas pamatu novada iedzīvotājiem 

 Loģistikas centra izbūve Apē, transporta koridoru krustojumā, nodrošina ne tikai efektīvu kravu plūsmu 

plānošanu un regulēšanu, bet arī aktivizē izaugsmi dažādās tautsaimniecības nozarēs un ģenerē 

darbavietas ne tikai pašā loģistikas centrā, bet arī ar to saistītajās jomās 

 Efektīva un inovatīva pašvaldības pārvalde nodrošina vienmērīgu un dinamisku novada attīstību 

 

Apes novada attīstības modelis tiek balstīts uz pasaulē atzītu ilgtspējīgas attīstības modeli, kur mijiedarbojas 

trīs dimensijas – SOCIĀLAIS, VIDE, EKONOMIKA. 

 

VIDE

SOCIĀLAIS

EKONOMIKA
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2.2. Ilgtermiņa prioritāte un stratēģiskie mērķi 
 

 
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. 

 

 Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apes novada stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030) 

izvirzītajām prioritātēm : 2. Prioritāte – Ieguldījumi cilvēkkapitālā, 4.Prioritāte – Inovatīva un ekoefektīva 

ekonomika, 5.Prioritāte – Daba kā nākotnes kapitāls, 6. Prioritāte – Telpiskās attīstības perspektīva. 

 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE (IP) 

 
Cilvēkkapitāla vērtības saglabāšana, kas balstīta uz uzņēmējdarbības 

attīstību, daudzveidīgo dabas ainavu saglabāšanu un kvalitatīvu publisko 

pakalpojumu, un infrastruktūras nodrošināšanu. 

SM1 

Izglītota un 
sabiedriski aktīva 

sabiedrība ar 
daudzpusīgām 

personības 
pilnveides 
iespējām 

SM2 

Pilnvērtīga dzīves 
vide novada 

iedzīvotājiem 

 

SM3 

Uz vietējo 
resursu 

izmantošanu 
balstīta 

ekonomika 
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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 dzīves, 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. 

Iedzīvotāji paši piedalās un organizē dažādas atpūtas iespējas novadā. Kultūras pasākumu klāsts ir interesants un 

pieejams visām vecuma grupām. Pašvaldības darbības virzieni šī mērķa īstenošanā galvenokārt tiek vērsti uz 

vidējās izglītības, kultūras un sporta, pakalpojumu pieejamību, veicinot darbavietu radīšanu, kvalitatīvu 

pakalpojumu klāstu un infrastruktūras uzlabošanu.  

Attīstības virzieni: 

 Izglītība  

Izglītības iestāžu saglabāšana, uzturēšana un pilnveidošana ir ļoti būtisks aspekts novada turpmākai attīstībai. 

Skolu specializācija atbilstoši uzņēmējdarbības attīstības virzieniem novadā, kā arī skolu infrastruktūras 

izmantošana nometnēm un mūžizglītības pasākumiem. Mūžizglītības pieejamība visām iedzīvotāju grupām ar 

dažādu piedāvājumu. Pedagogu zināšanu, prasmju pilnveidošana atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām un 

konkurētspējas paaugstināšana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Aktuāla ir bērnu darba prasmju 

attīstība gan veidojot skolas dārzus, siltumnīcas, u.c. darbavietas pie skolām, gan attīstot mazpulku kustību visā 

novadā. Dalība starptautiskos apmaiņas projektos skolniekiem sniedz noderīgu pieredzi un praktiskas iemaņas 

izglītības un komunikācijas pilnveidošanā. Liels uzsvars tiek likts uz skolēna un skolotāja pozitīvu mijiedarbību. 

Svarīga ir savstarpējā tolerance, kā arī vietējā patriotisma veidošana. 

 Kultūra 

Kultūras iestāžu saglabāšana un pilnveidošana ir būtisks uzdevums. Aktuāla ir infrastruktūras tālākā sakārtošana, 

kā arī iestāžu darbības kvalitātes paaugstināšana. Pasākumi dažādām vecuma un interešu grupām, kā arī 

pasākumi ģimenēm. Novada reprezentēšana un tēla veidošana noris caur tradicionālajiem kultūras pasākumiem, 

novadu svētkiem un citām aktivitātēm. Plānots izveidot Jauniešu centru, kas nodrošinātu lietderīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, sekmētu zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot 

dažādus izglītības pasākumus, projektus un programmas. Liela loma ir jaunu ideju attīstīšanai novadā, 
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piemēram: laikmetīgās mākslas pasākumu organizēšana, amatniecības centra izveide, brīvdabas kino un muzeju 

digitalizācija. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir jauno tehnoloģiju izmantošana, lai radītu unikālu un īpašu 

piedāvājumu ar augstu pievienoto vērtību, kurā savienots mūsdienīgais un tradicionālais.  

 Sports 

Sporta infrastruktūra tiek pilnveidota visā novada teritorijā atbilstoši vietējām vajadzībām. Prioritārie sporta 

virzieni reģionālā un nacionālā līmenī, kuru tālākā attīstība ir svarīga saistībā arī ar teritorijas atpazīstamību, ir 

Apes mototrases pilnveidošana un tālāka attīstīšana, kas dod iespēju šo tik būtisko resursu izmantot visa gada 

garumā. Vasarā svarīgākās norises mototrasē ir „Vaidavas kauss”, MTB velomaratons, zirgu konkūrs, ziemā – 

autoralliji, distanču slēpošana un skijorings. Bezceļu rallijreidu norise Apes novadā ir nozīmīgs ikgadējais 

autosporta pasākums, viens no novada tēla un atpazīstamības veidotājiem gan vietējā, gan starptautiskā 

mērogā. Gaujas un Vaidavas upes iezīmējas kā ūdens tūrisma bāzes ar laivu piestātnēm un atbilstošu 

infrastruktūru. Liels akcents tiek likts uz esošo sporta ēku un būvju saglabāšanu un pilnveidošanu. Plānota arī 

jaunu sporta infrastruktūras objektu attīstīšana, piemēram - novada sporta skolas izveide, kas nodrošinātu 

pēctecības principu sporta infrastruktūras un sporta tūrisma attīstībai novadā, baseina izbūve un dažādi 

tematiskie un ģimeņu sporta pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs. 

 

Indikatori: 

Rādītājs Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamais rezultāts 

2030. gadā 

Datu avots 

Iedzīvotāju skaits 4138 (2012.g.)  PMPL dati 

Demogrāfiskā slodze 531.9 (2012.g.)  PMPL dati 

Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs 523 (2012.g.)  Apes novada dome 

Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits 373 (2012.g.)  Apes novada dome 

Kultūras, sporta pasākumu skaits/apmeklētāju 

skaits 

425/35754 cilv. 

(2012.g.) 

 Apes novada dome 

Pašvaldības atbalsts: kultūras, sporta 

pasākumiem piešķirtie līdzekļi (summa LVL) 

96374 (2012.g.)  Apes novada dome 

Ģimeņu skaits, kurām noteiks trūcīgo statuss 195 (2012.g.)  Apes novada dome 
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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. 

Attīstības virzieni: 

 Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Daudzveidīga, neskarta un tīra dzīves vide, kas bagāta ar reģionālas nozīmes meža zemju areālu. Saglabāti un 

sakopti daudzveidīgi dabas objekti – parki, alejas, koki, klintis, akmeņi, avoti un ūdenskritumi, kas piesaista 

tūristu uzmanību.  

 Medicīnas un sociālo pakalpojumu  infrastruktūra 

Veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu pieejamība visiem novada iedzīvotājiem, ārstu un speciālistu mobilas 

vizītes novada medicīnas iestādēs, veselīga dzīvesveida popularizēšana. Plašas jomas speciālistu pieejamība 

Alūksnes slimnīcā, kur novada dome ir kapitāldaļu turētājs. Turpināma kvalitatīva sociālo pakalpojumu klāsta 

paplašināšana un pilnveidošana, sociālās palīdzības nodrošinājums sociālajā dienestā Apē un pieejamība katrā 

pagastā.  

 Ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra 

Ūdenssaimniecības sakārtošana Apes pilsētā un pagastā, un Virešu pagastā. Pilnveidota atkritumu 

apsaimniekošanas joma, ievērojot un sabalansējot iedzīvotāju vajadzības, izmantojot jaunas, modernas 

tehnoloģijas un jaunas atkritumu pārstrādes iespējas.  

Iedzīvotāju izglītošana sakoptas dzīves vides un atkritumu apsaimniekošanas sfērā. 

 Ceļu infrastruktūra 

Būtisks aspekts  novada attīstībai ir valsts galvenā autoceļa A2, E77 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža) infrastruktūras 

uzlabošana, ne tikai novada robežās, bet arī virzienā uz Rīgu, jo šis autoceļš nodrošina galveno plūsmu uz 

Vidzemes reģiona centriem Smilteni, Gulbeni un nacionālo centru Valmieru, kā arī galvaspilsētu Rīgu.  

Reģionālas nozīmes ceļi nodrošina dažādu pakalpojumu, reģionālo iestāžu un darba vietu pieejamību kaimiņu 

pašvaldībās, ir apzināti rekonstruējamie posmi. 
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Novada teritorijā ceļu infrastruktūras uzlabošana tiek vērsta uz zemes ceļu sakārtošanu pagastos un  Apes 

pilsētas ielu un trotuāru rekonstruēšanu. Kā arī tiek uzlaboti citi ceļu un ielu posmi, kuru sakārtošana 

iedzīvotājiem ir ļoti svarīga. Plānota Trapenes pievedceļa P44 (Ilzene – Līzespasts) noklāšana ar asfaltbetona 

segumu posmā Līzespasts-Zeltiņi (km 17.2-21.7). Uzņēmējiem un tūristiem ir svarīga vietējās nozīmes valsts 

autoceļa V372 (Gaujiena – Lejaskrogs) rekonstrukcija. 

Veloceliņa izbūve posmā no valsts galvenā autoceļa A2,E77 līdz Igaunijas robežai, gar reģionālo ceļu P19 

(ietverot Skolas un Dzirnavu ielas Apes pilsētā). 

 Sabiedriskais transports 

Primārais transporta nodrošinājums un galvenie iedzīvotāju mobilitātes virzieni ir Alūksne, Smiltene, Gulbene, 

Rīga. 

Īpaša nozīme tiek vērsta uz sabiedriskā transporta savienojumu ar novada centru un pārvietošanos starp 

pagastiem.  

Perspektīvs virziens un liela loma novada attīstībā ir efektīvam transporta savienojumam ar Igaunijas 

kaimiņpilsētām. 

 Sadzīves pakalpojumu infrastruktūra 

Jauno tehnoloģiju nozīme ar katru brīdi pieaug, un nākotnē teritorijas attīstībā būs vēl lielāka, līdz ar to novada 

lauku teritoriju digitalizācija un mobilo sakaru pārklājums ir svarīgs jautājums. Aktuāli ir novada nozīmes centru 

Apes pilsētu un pagastu  nodrošināt ar kvalitatīviem interneta pakalpojumiem. 

Pakalpojumu sfēras objektu attīstība noris vietējo iedzīvotāju, tūristu un tranzīta interesēs (viesu izmitināšanas 

pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, bankomāti, sabiedriskās tualetes, DUS, citi sadzīves pakalpojumi). 

Indikatori: 

Rādītājs Vērtība bāzes 

gadā 

Sasniedzamais 

rezultāts 

2030.gadā 

Datu avots 

Pašvaldības ceļi un ielas ar asfaltbetona segumu (%) 9.6 % (2012.g.)  Apes novada dome 

Pašvaldības ceļi un ielas ar grunts/grants/šķembu segumu 

(%) 

90.4% (2012.g.)  Apes novada dome 

Grunts ceļu rekonstrukcija (km, %) 6.43 km,(3%) 

(2012.g) 

 Apes novada dome 

Centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

pakalpojumu pieejamība apdzīvotajās vietās (% iedzīvotāju) 

~60% (2012.g.)  Apes novada dome 
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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 popularizēšanu vietējā mērogā , kā 

arī izmantojot pierobežas sadarbības iespējas.  

Attīstības virzieni: 

 Lauksaimnieciskā ražošana 

Apes novada klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi ir piemēroti lopbarības kultūraugu audzēšanai un lopkopības 
attīstīšanai. 

 Netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība  

Videi draudzīga lauksaimnieciskās ražošanas attīstība piemērotās teritorijās (lielogu dzērveņu audzēšana, 
biškopība, vīngliemežu audzēšana, zivju audzēšana, u.c.). 

 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

Pilnvērtīga mežu resursu izmantošana: mežu audzēšana un kopšana, mežistrāde un kokapstrāde novada 
teritorijā. 

 Dolomīta ieguve un pārstrāde 

Dolomīta ieguve un pārstrāde novada teritorijā rada produkciju ar augstu pievienoto vērtību. 

 Māla ieguve un pārstrāde 

Apes novadā māla resursi ir piemēroti tieši keramikas izstrādājumu ražošanai (saimniecības keramika, māla 
figūriņas, dažādi suvenīri). 

 Mājražošana un sīkražošana 

Tiek radīti priekšnosacījumi reģiona mājražotāju un sīkražotāju uzņēmēju spēju palielināšanai, lai vecinātu 

saražotās produkcijas (pārtikas produkti, amatniecības izstrādājumi, suvenīri) vērtības pieaugumu un vietējo 

dabas resursu izmantošanu. 

 Tūrisma resursu pilnveidošana un attīstība 

Novadā noris reģionāli un valstiski nozīmīgi sporta pasākumi, skaistā daba un kultūrvēsturiskais mantojums vilina 
tūristus. Tiek attīstīti jauni tūrisma virzieni, kas veicina Apes novada atpazīstamību Latvijas un arī Eiropas līmenī. 
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 Loģistikas centra izbūve transporta koridoru krustojumā pie starptautiskas nozīmes autoceļa A2,E77 ar 
reģionālas nozīmes ceļiem P19,P39. 

Loģistikas attīstība veicina jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu sfēras pilnveidošanos un nodokļu ieņēmumu 
pieaugumu pašvaldības budžetā. 

 Vietējo kooperatīvu, apvienību veidošanās novadā 

Ilgtspējīgas plāni un kopīgu mērķu īstenošana dod iespēju uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem sadarboties 
izejvielu iepirkšanas, apstrādes, uzglabāšanas, iesaiņošanas, pārdošanas un citās jomās, sekmējot reģiona 
attīstību. 

 Nevalstisko organizāciju (NVO) darbība 

NVO loma ir nozīmīga un būtiska sabiedrības vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecības izaugsmes 
veicināšanā, aktīvas NVO novadā sniedz savu ieguldījumu un atbalstu ļoti dažādās sfērās: izglītībā, sportā, 
kultūras, sociālajā, uzņēmējdarbības, u.c. 

 Starptautisko tirgu apgūšana 

Sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar kaimiņvalstīm ir būtisks uzņēmējdarbības attīstības virziens, kas 
rada priekšnoteikumus izejmateriālu iegādes un ražojumu pārdošanas nolūkā. 

 Sava zīmola izveide un attīstība 

Novadā saražotās produkcijas realizācija ar savu zīmolu paver iespējas vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem 
virzīt savu preci vai pakalpojumu vietējos un starptautiskos tirgos, kā arī nodrošina  novada atpazīstamību un 
plašas nākotnes attīstības iespējas. 

 

Indikatori: 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 

rezultāts 

2030.gadā 

Datu avots 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 

iedzīvotāju 

160LVL (2011.g.)  Valsts kase 

Bezdarba līmenis 9.2%(2012.g.)  NVA 

Nodarbināto skaits 1393 iedz., 34% 

(2011.g.) 

 VID 

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 340 LVL (2012)  CSP 

Uzņēmumu skaits 311 (2012.g.)  LR UR 

Teritorijas attīstības indekss -0.442 (2011.g.)  VRAA 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz 1 iedz. 827 LVL (2012.g.)  Apes novada dome 

Mežsaimniecības un mežistrādes uzņēmumu 

īpatsvars (%) 

7.9% (2010.g.)  CSP 

Kravu transporta apgrozījuma īpatsvars (%) 6% (2012.g.)  CSP 
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LIZ platību pilnvērtīga izmantošana 72%(2010.g.)  CSP 

Bioloģiskā lauksaimniecība (% no LIZ platībām) 1650 ha,10.8% 

(2012.g.) 

 Apes novada dome 

Dolomīta atradņu izmantošanas potenciāls 17.9% (2011.g.)  Latvijas vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

Tūrisma mītņu skaits ( gultasvietas) 164 (2012g.)  Apes novada dome 

TIC darbības vērtējums ( līdzekļi LVL, apmeklētāju 

skaits) 

30035 LVL/3584 cilv. 

(2012.g.) 

 Apes novada dome 

Kooperatīvu skaits 3 (2012.g.)  LR UR 

 
 

2.3. Apes novada specializācija 
 

Apes novada specializāciju lielā mērā nosaka tās dabas bagātības- meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 

ūdeņu sistēma, derīgie izrakteņi un purvi. Apes novada ģeogrāfiskais novietojums savukārt ir liels potenciāls 

starprobežu sadarbībai ar Igauniju, transporta mezgls - autoceļš A2, E77 (Rīga-Sigulda- Igaunijas robeža) un 

autoceļš P19, kas šķērso novada teritoriju, ir liels potenciāls tranzīta kravu pārvadājumu un loģistikas nozares 

attīstībai.  

Mežsaimniecība un kokapstrāde 

 
 
Apes novads Vidzemes reģiona novadu vidū 
pieskaitāms pie mežiem bagātiem novadiem un ir 
piektais mežainākais novads visā Vidzemes reģionā, 
meža zeme (tajā skaitā zeme zem purviem un 
krūmājiem) sastāda 65% no kopējās novada 
teritorijas. Apes novadā 2012.gadā valsts mežu 
kopplatība ir 71,7% no kopējās mežu platības, 
pašvaldības mežu kopplatība ir 1% no kopējās mežu 
platības un privāto mežu kopplatība ir 27,8% no  
 

Attīstības potenciāls: 

 Plaši mežu masīvi 

 Koksnes resursi (priede, egle) 

 Bāzes potenciāls – kailciršu celmu 
pārstrādāšana šķeldās, darvā un pernicā 

 Novadā ir 5 kokapstrādes uzņēmumi 
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kopējās mežu platības. (Avots: valsts meža dienesta dati, valsts 

zemes dienest dati,2012 

Apes novads pieder pie reģionālas nozīmes mežu 
zemju areāla un šī teritorija tiek dēvēta par 
„Vidzemes plaušām”. 

 

 Perspektīva koksnes atkritumu pārstrāde 
siltumenerģijas ieguvei  

 Skuju ekstrakta ražošana 

 Kokapstrādes inkubatora centra izveide un 
attīstība  

 

 

Loģistikas un transporta mezgls 

 

 

Saskaņā ar Latvija 2030 Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas telpiskās attīstības koncepciju, 
starptautisku sasniedzamību sekmēs valsts 
galvenais autoceļš A2,E77 (Rīga-Veclaicene-
Pleskava) uz Sanktpēterburgu. 

Apes novada ģeogrāfiskais novietojums, potenciāli 
brīvās ražošanas teritorijas un pieejamais ceļu tīkls 
ir iespēja autotransporta kravu pārvadājumu 
nozares attīstībai. Svarīgs priekšnoteikums ir novada 
ceļu infrastruktūras uzlabošana un rekonstruēšana, 
jo pieaugot satiksmes intensitātei, to stāvoklis 
turpinātu pasliktināties, samazinātos satiksmes 
drošība, degvielas patēriņš un transportlīdzekļu 
ekspluatācijas izdevumi. 

 Būtisks priekšnosacījums nozares attīstībai ir kravu 
pārvadājumiem nepieciešamo sadzīves 
pakalpojumu tīkla attīstība. 

Attīstības potenciāls: 

 Starptautiskas nozīmes transporta koridors 
(A2, E77)  

 Transporta mezgls (A2,E77 un P19, P39 
krustpunkti) 

 Brīvas ražošanas teritorijas autoceļa A2,E77 
un P19 apkārtnē 

 Plašs, pieejams autoceļu tīkls 

 Loģistikas centra izbūve Apē 

 Novada autoceļu tīkla infrastruktūras 
attīstība 
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Lauksaimnieciskā ražošana 

 

 

Vadošā lauksaimniecības nozare novadā ir 
augkopība un lopkopība, dažas saimniecības 
nodarbojas arī ar netradicionālo un bioloģisko 
lauksaimniecību.  

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. No 311 Apes novadā reģistrētajiem 
uzņēmumiem, 217 ir zemnieku saimniecības (ZS). 

Saskaņā ar Igauņu-latviešu kopprojekta „BUY 
LOCAL” 2010.gads, pētījumu, nozīmīgākie ražošanas 
sektori un attīstības priekšnoteikumi 
lauksaimniecības sektorā, Apes novadā ir: 

 Dārzkopība (kartupeļi, kāposti, gurķi, sīpoli, 
dārza zemenes, avenes) 

 Aitkopība, kazkopība (aitas un kazas gaļa, 
kazas siers, vilna, aitādas, dzīvi dzīvnieki)  

Attīstības potenciāls: 

 Neizmantotās lauksaimniecības zemes 

 Apes novadā ir zems nekustamā īpašuma  
nodoklis 

 Pierobežas zona ar Igauniju – jaunu tirgu 
apgūšana, pieredzes apmaiņas iespējas 

 Neizmantotas lauksaimniecības būves 

 Pieejami darbaspēka resursi 

 Lauksaimnieciskās darbības dažādošana – 
netradicionālās un bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstīšana 
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Tūrisms 

 

 
Tūrisms uzskatāms par vienu no būtiskiem 
segmentiem novada attīstības nodrošināšanai.  
Svarīgi ir ne tikai attīstīt jaunus tūrisma virzienus 
novadā, bet arī saglabāt un uzturēt jau esošos 
objektus, dabas takas un citu tūrisma infrastruktūru 
pieejamā līmenī. 
Apes novada vērtība ir skaistā un daudzveidīgā 
daba: Alūksnes augstienes stāvie pauguri mijas ar 
līdzenumiem, upes – Gauja, Vaidava, Melnupe tek 
līkločos un vietām atsedz klintis, bet Apes „pelēkais 
dārgakmens” – dolomīts vērīgajiem un 
zinātkārajiem rāda savus īpašos noslēpumus. 
 Novads bagāts arī ar kultūrvēsturisko mantojumu. 
Čaklu roku un bagātas fantāzijas darināti, novadā 
top dažādi gan skatāmi, gan nogaršojami un mājās 
vedami labumi, kas tiek piedāvāti tradicionālajos 
gadatirgos un tūrisma maršrutā „Apes novada lauku 
labumi”. Tūristus uz Api vilina arī kultūras un sporta 
pasākumi, kā būtiskākos var minēt: 
”Vaidavas kausa” izcīņas sacensības motokrosā un 
MTB velomaratonā, ziemas autorallijs „Sarma”, Apes 
Pilsētas svētki, Jāzepa Vītola mūzikas dienas, Trophy 
reids - apvidus automašīnu sacensības, Upju 
festivāls. Stratēģisks tūrisma mērķis Apes novadā ir 
sporta tūrisma attīstība, īpaši uzsverot Apes 
mototrases, kā unikāla objekta Latvijā, attīstību. 
Novadā attīstās velotūrisms, kas  ir viens no videi 
draudzīgākajiem tūrisma veidiem. Pārdomāti un 
pareizi saplānoti maršruti veicina dabas izziņu videi 
draudzīgā veidā. 
Novadā tūrisma potenciāls ir pietiekošs, lai to 
attīstītu un virzītu kā vienu no novada teritorijas 
attīstības prioritātēm.  

Perspektīvie tūrisma attīstības virzieni : 

 Dabas tūrisms (pārgājieni, sēņošana, 

ogošana, dabas takas, dabas vērošana, 

izziņa ) 
 

 Aktīvais tūrisms (velotūrisms, 

makšķerēšana, medības, slēpošana) 
 

 Sporta tūrisms (BMX un motosporta veidu 

un to pasākumu attīstība, ūdens tūrisma 

bāzes izveide (Gaujas, Vaidavas upes), 

tematisko sporta pasākumu attīstīšana) 
 

 Lauku tūrisms (etniskais tūrisms, brīvdienu 

lauku māju izveide, lauku sētas tūrisms, 

Apes lauku labumu takas paplašināšana) 
 

 Kultūras tūrisms (kultūrvēsturiskais 

mantojums, kultūras pasākumu 

stiprināšana un pilnveide, muzeju attīstība, 

tradīciju saglabāšana) 
 

 Ārvalstu tūristu piesaiste (Igaunijas 

Republika, Krievijas federācija) 
 

 Jaunu tūrisma maršrutu un objektu  izveide 
 

 Globālās pozicionēšanas koordināšu (GPS) 

pielietojums tūrisma taku tīklojuma un upju 

maršrutu izstrādei 

 

 
 

Apes novada ekonomiskā specializācija noteikta, balstoties uz pašreizējo situāciju, pētījumiem, pieejamajiem 

resursiem, kā arī  izvērtējot Vidzemes plānošanas reģiona ekonomikas profilu. 

http://www.apesnovads.lv/apes-novads/turisms/apes-novada-lauku-labumi/
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/turisms/apes-novada-lauku-labumi/
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/foto-galerija/motokross-vaidavas-kauss-2012/motokross-vaidavas-kauss-2012-pirma-diena/
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3. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS  PERSPEKTĪVA  

3.1. Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās 
ilgtermiņa pārmaiņas, galvenās funkcionālās telpas 

 

Apes novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli parāda vēlamo novada telpisko attīstību un 

telpisko struktūru, plānotos teritorijas attīstības virzienus un prioritātes. 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 telpiskās attīstības perspektīvie virzieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apes novada nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi ir:  

 3 novada nozīmes attīstības centri (Apes pilsēta, Gaujienas ciems un Trapenes ciems)  

Apdzīvojuma 

struktūra 

Kopīgo 

interešu teritorijas 

Kvalitatīvu 
pakalpojumu 
pieejamība 

Daba un 
kultūrvēsturiskais 

mantojums 

Uzņēmējdarbības 

 attīstība 

Transporta 
infrastruktūras 

attīstība 

Inženier-
komunikāciju 

plānošana 

TELPISKĀS                   
ATTĪSTĪBAS 

PERSPEKTĪVA 
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 2 vietējās nozīmes attīstības centri (Virešu ciems un Vidagas ciems ) 

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

teritorijas) 

 Transporta un ražošanas teritorijas (reģionālas un vietējas nozīmes transporta mezgli, potenciālais 

loģistikas centrs, derīgo izrakteņu ieguves areāls, ražošanas attīstības centri) 

 Tūrisma teritorijas (potenciālās tūrisma un rekreācijas teritorijas, dabas un  kultūrvēsturisko pieminekļu 

vietas)(sk.2.attēlu) 
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Telpiskās attīstības perspektīva ir izstrādāta saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 

Telpiskās attīstības perspektīvas vīziju : 

 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) 

 

Funkcionālās saites  

Apes novada funkcionālās saites telpiskajā struktūrā 

ir saistītas ar kaimiņu novadiem un pilsētām - 

Alūksni, Gulbeni, Smilteni un Valku, nozīmīgs 

virziens ir arī reģionālais centrs Valmiera un 

galvaspilsēta Rīga. Ģeogrāfiskais novietojums 

paredz sadarbības iespējas ar Igaunijas pilsētām 

(Valgu un Veru), kā potenciāli perspektīvs attīstības 

virziens iezīmējas Krievijas Federācija (Pleskava, 

Sanktpēterburga), kur ved starptautiskas nozīmes 

autoceļš A2,E77. 

 

 

 

 

 

 

 

Apes novada funkcionālās saites: 

 Alūksnes novads - darba tirgus, izglītības 
pakalpojumi, reģionālās iestādes, tūrisms 

 Gulbenes novads - darba tirgus, , reģionālās 
iestādes, pakalpojumi 

 Smiltenes novads - darba tirgus, izglītības 
pakalpojumi, reģionālās iestādes, 
pakalpojumi, tirdzniecība 

 Valkas novads - tūrisms, uzņēmējdarbība, 
darba tirgus 

 Valmiera - darba tirgus, izglītības 
pakalpojumi, reģionālās iestādes, valsts 
institūcijas, pakalpojumi, tirdzniecība, 
medicīnas pakalpojumi, kultūra 

 Igaunijas Republika (Valka, Valga) - 
transporta koridors, darba tirgus, 
uzņēmējdarbība, tūrisms 

 Krievijas Federācija (Pleskava, 
Sanktpēterburga) - transporta koridors, 
uzņēmējdarbība, tūrisms
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Prioritāri attīstāmas 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 
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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. 

Gaujiena Apes novadā attīstās kā kultūrvēsturiska tūrisma teritorija. 
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3.2. Apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts 
 
Apes novadā jāveido ilgtspējīga un līdzsvarota telpiskā struktūra, kas attīstīs dzīves vidi, radot pievilcīgus dzīves 

un darba apstākļus policentriska apdzīvojuma struktūrā. 

Izvērtējot iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā, apdzīvoto vietu nodrošinājumu ar infrastruktūras pieejamību 

(autoceļi, sakari, energoresursi, centralizētās komunikācijas u.c.), pakalpojumu pieejamību (pašvaldības, privāto) 

un uzņēmējdarbības attīstības potenciālu, Apes novadā tiek noteikti  divu līmeņu attīstības centri (sk.3.attēlu):  

 3 novada nozīmes attīstības centri (Apes pilsēta, Gaujienas ciems un Trapenes ciems) 

 2 vietējās nozīmes attīstības centrs (Virešu ciems un Vidagas ciems) 

 kur iedzīvotājiem tiek nodrošināti regulāri un epizodiski nepieciešami pakalpojumi. Attīstības centru līmeņi nav 

izstrādāti saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā noteiktajiem, jo Apes novada redzējums 

ir, ka Trapenes ciems nākotnē attīstīsies kā novada nozīmes centrs ar nepieciešamo infrastruktūru un 

pakalpojumiem, un tādejādi tiks veicināta policentriska un vienmērīga novada attīstība.  

Apē atrodas Apes novada administratīvais centrs.  

Saskaņā ar Latvija 2030 (Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija), novadu nozīmes attīstības centru sekmīgai 

attīstībai nepieciešams nodrošināt visa veida infrastruktūras  attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata  

pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī 

uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram piegulošajās lauku 

teritorijās. 

 

Lauku telpas attīstība 

Lielu Apes novada teritoriju aizņem meži (65%) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes (28.1%), kā arī 

aizsargājamās dabas teritorijas, tādēļ novads ir samērā mazapdzīvots (7.6 iedz/km2). 

Lauku teritorijas un tajās ietilpstošie dabas resursi – zeme, meži, ūdeņi, purvi, derīgie izrakteņi – ir novada 

vietējās ekonomikas attīstības nenovērtējams pamats. Radošas un inovatīvas  resursu izmantošanas rezultātā, 

tiek nodrošināta uzņēmējdarbības attīstība, novada iedzīvotāju dzīves līmeņa un ieņēmumu  pieaugums. Lauku 

teritorijās tiek saglabāta lauku ainava un ir nodrošināma pamata infrastruktūras pieejamība. Novadā tiek 

atbalstīta daudzveidīga saimnieciskā darbība – lauksaimniecība, tūrisms un rekreācija, ražošana, 

mežsaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar pašvaldības 

plānošanas dokumentiem. Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas nostādnēm, lai 

novērstu situāciju, ka apbūvei tiek transformētas vērtīgas lauksaimniecībā izmantojamas zemes, novada dome 

stratēģiski plāno radīt priekšnoteikumus lauksaimniecībā vērtīgo zemju saglabāšanai, veicinot lauksaimniecisko 

ražošanu un attīstot bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību. 
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Dzīvošana un ražošana laukos nodrošina konkurētspējīgas ekonomikas attīstību un nodarbinātības izaugsmi. Uz 

kvalitāti vērstas lauksaimniecības daudzfunkcionalitātes izmantošana, ar jaunajām informācijas tehnoloģijām 

saistītas darbības izvēršana un pieredzes apmaiņa ļautu lauku teritorijās labāk izmantot to attīstības potenciālu. 

 

 

Pakalpojumu ”grozs” atspoguļo: 

 pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) atkarībā no 

apdzīvojuma līmeņa 
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 pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, kas ietver 

arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu 

 gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu 

Novada nozīmes attīstības centri 

1.Tabula. Pieejamo pakalpojumu „grozs” novada nozīmes centros 
 

 Pakalpojumu nodrošinājums 2012.gads 

  Apes novada administratīvais centrs 
  Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība 

Apes pilsēta  Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības pakalpojums 
  Neformālā, interešu izglītība, mūžizglītība 
  Kultūras iestādes: tautas nams, brīvdabas estrāde, bibliotēka, muzejs 
  sporta infrastruktūra: sporta komplekss, āra hokeja laukums, stadions, mototrase, 

BMX trase, pludmales volejbola laukumi 
  Tūrisma informācijas centrs 
  Sociālā dienesta pakalpojumi, sociālā māja 
  Primāro medicīnas pakalpojumu nodrošinājums (ģimenes ārstu prakses, neatliekamā 

medicīniskā palīdzība) 
  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
  Pasts 
  Pašvaldības policists 
  Sabiedriskais transports 
  Daļēji centralizētā ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma 
  Ielu, ceļu tīkls 
  Atkritumu, t.sk. šķirotu atkritumu savākšana 
  Finanšu pakalpojumu pieejamība (bankomāts) 
  Publisks interneta pieejas punkts 
  Tirdzniecības un pakalpojumu objekti 
  Tūrisma, rekreācijas un atpūtas iespējas 

 
Attīstības perspektīva: 

 Esošo pakalpojumu pilnveidošana 

 Biznesa parka attīstība uz bijušās arodskolas bāzes 

 Uzņēmējdarbības eksperta pieejamība 

 Amatniecības mājas izveide 

 Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu attīstība 

 
2.Tabula. Pieejamo pakalpojumu „grozs” novada nozīmes centros 

 
 Pakalpojumu nodrošinājums 2012.gads 

  Pagasta pārvalde 
  Pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība, speciālā izglītība 

Gaujienas ciems  Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītība, neformālā izglītība, mūžizglītība, 
interešu izglītība 

  Novada un reģionālās nozīmes sporta infrastruktūra –BMX trase, volejbola laukumi, 
futbola laukums 
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  Kultūras iestādes: tautas nams, brīvdabas estrāde, bibliotēka, muzeji 
  Tūrisma informācijas centrs 
  Sociālā darba veicējs - sociālais darbs un pakalpojumu nodrošināšana, bērnu sociālās 

aprūpes centrs  
  Ģimenes ārstu prakse, zobārstniecība 
  Pasts 
  Pašvaldības policists 
  Sabiedriskais transports 
  Daļēji centralizētā ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma 
  Ceļu tīkls 
  Tūrisma, rekreācijas un atpūtas iespējas 
  Vetārsta privātprakse 
  Finanšu pakalpojumi (bankomāts) 
  Centralizētās apkures pakalpojumi 
   Atkritumu, t.sk. šķirotu atkritumu savākšana 
  Publisks interneta pieejas punkts 

 
Attīstības perspektīva: 

 Esošo pakalpojumu pilnveidošana 

 Viesnīcu un viesu māju pakalpojumi 

 Dienas centra izveide un pakalpojumi 

 Rūpniecisko teritoriju attīstība 

 

3.Tabula. Pieejamo/plānoto pakalpojumu „grozs” novada nozīmes centros 
 

 Pakalpojumu nodrošinājums 2012.gads 

  Pagasta pārvalde 
  Pirmsskolas, pamata izglītība 
Trapenes 
ciems 

 Interešu, neformālā izglītība, mūžizglītība  

  Sporta infrastruktūra: sporta zāle ar nestandarta laukumiem, 2 pludmales volejbola 
laukumi, ielu basketbola laukums 

  Kultūras resursi: kultūras nams, brīvdabas estrāde, bibliotēka, 2 muzeji 
  Sociālā darba veicējs un sociālo pakalpojumu nodrošināšana  
  Sociālās aprūpes centrs 
  Feldšeru punkts  
  Pasts 
  Pašvaldības policists 
  Sabiedriskais transports 
  Centralizētā ūdensapgāde, daļēji centralizēta notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma 
  Pieejams sakārtots ielu tīkls; daļēji sakārtots pagasta ceļu tīkls 
  Tirdzniecības objekti 
  Atkritumu, t.sk. šķirotu atkritumu savākšana 
  Tūrisma, rekreācijas un atpūtas iespējas 

  Publisks interneta pieejas punkts 

 
Attīstības perspektīva: 

 Esošo pakalpojumu pilnveidošana 
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 Pilnveidota ciemata centra un parka infrastruktūra, rekreācija un atpūtas iespējas 

 O.Vācieša skvēra pilnveidošana, uzturēšana, rekreācija un atpūtas iespēju paplašināšana 

 Atpūtas bāzes un rekreācijas zonas attīstīšana pie pagasta ezeriem 

 Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu attīstība 

 Finanšu pakalpojumi (bankomāts) 

 Tūrisma informācijas centrs/punkts 

 Rūpniecisko teritoriju attīstība 

 
Vietējas nozīmes attīstības centri 

4.Tabula. Pieejamo pakalpojumu „grozs” vietējas nozīmes centros 
 

 Pakalpojumu nodrošinājums 2012.gads 

  Pirmsskolas, pamata izglītība 
  Neformālā, interešu izglītība, mūžizglītība 

Vidagas ciems  Sporta infrastruktūra: volejbola laukumi, futbola laukums 
  Kultūras resursi: brīvdabas estrāde, bibliotēka 
  Sociālā darba veicējs un sociālo pakalpojumu nodrošināšana  
  Feldšeru punkts  
  Pašvaldības policists 
  Sabiedriskais transports 
  Ceļu tīkls 
  Atkritumu, t.sk. šķirotu atkritumu savākšana 
  Tūrisma, rekreācija un atpūtas iespējas 

 
Attīstības perspektīva: 

 Esošo pakalpojumu saglabāšana 

 Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu attīstība 

 Rūpniecisko teritoriju attīstība 

 Finanšu pakalpojumi (bankomāts) 

 Publisks interneta pieejas punkts 

 

5.Tabula. Pieejamo pakalpojumu „grozs” vietējas nozīmes centros 
 

 Pakalpojumu nodrošinājums 2012.gads 

  Sporta infrastruktūra – saieta nams, volejbola laukums 
  Kultūras resursi: saieta nams, novadpētniecības istaba 

Virešu ciems  Tūrisma informācijas centra pakalpojumi 
  Sociālā darba veicējs un pakalpojumu nodrošināšana 
  Pasts 
  Pašvaldības policists 
  Sabiedriskais transports 
  Ceļu tīkls 
  Atkritumu, t.sk. šķirotu atkritumu savākšana 
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  Tūrisma, rekreācijas un atpūtas iespējas 
 

Attīstības perspektīva: 

 Esošo pakalpojumu saglabāšana 

 Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu attīstība 

 Finanšu pakalpojumi (bankomāts) 

 Publisks interneta pieejas punkts 

 

Attīstības vadlīnijas: 

 Apbūves funkcionālo zonu ievērošana, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem  

pilsētā, ciemos  un lauku teritorijās.   

 Saglabāt 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. 

 Saglabāt un attīstīt visas teritorijas vēsturiskos centrus ar tās ekonomikas, izglītības, kultūras, sociālajām 

aktivitātēm, radīt kvalitatīvu brīvo telpu ar apkalpes objektiem un labiekārtojuma elementiem, 

nodrošinot apbūves iekļaušanos ainavā. 

 Ciemu teritorijās veidot vajadzībām atbilstošu sabiedrisko iestāžu izvietojumu un paredzēt to attīstības 

iespējas, veidot vajadzībām atbilstošu esošo inženiertehnisko tīklu un būvju izvietojumu, kā arī plānot 

rūpniecības teritoriju izvietojumu un paredzēt to attīstības iespējas. 

 Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskās teritorijas, nodrošinot to publisko pieejamību. 

 Publiskās infrastruktūras un dzīves vides sakārtošana, centralizēti inženierkomunikāciju risinājumi, to 

kvalitātes uzlabošana ar  Eiropas Savienības fondu un dažādu programmu starpniecību. 

 Sadzīves pakalpojumu sfēras attīstība (veikali, pakalpojumi).  

 Nodrošināt un saglabāt izglītības (vidējā izglītība) un medicīnas pakalpojumu pieejamību esošajā līmenī 

(pirmā līmeņa medicīnas pakalpojumi). 

 Uzņēmējdarbības atbalsta centru izveide, uzņēmējdarbības konsultantu piesaiste un biznesa parku 

attīstīšana. 

 Pārrobežu sadarbības veicināšana uzņēmējdarbības, darba tirgus, tūrisma un pakalpojumu attīstības 

sfērā. 
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3.3. Galvenie transporta koridori un infrastruktūra 
 

Viens no galvenajiem novada attīstības priekšnoteikumiem ir iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšana. 

Tādēļ jāizveido sabalansēts un integrēts transporta infrastruktūras modelis, kā arī jānodrošina kvalitatīvs 

autoceļu stāvoklis. 

 Starptautiskas nozīmes transporta koridors 

Apes novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A2, E77 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), kas, 

saskaņā ar Latvija 2030 Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir starptautiskas nozīmes transporta koridors uz 

Sanktpēterburgu. Autoceļš nodrošina transporta plūsmu uz Smilteni, Valmieru un Rīgu. Pretējā virzienā Apes 

novadam tas sniedz plašas sadarbības iespējas  tranzīta un loģistikas jomā ar kaimiņvalstīm ilgtermiņā. Apes 

novads atrodas transporta koridoru krustpunktā (A2,E77 un P19,P39), kas perspektīvā paver iespēju loģistikas 

nozares attīstībai. 

 Reģionālas nozīmes transporta koridori 

Reģionālās nozīmes autoceļš P19  (Ape – Igaunijas robeža) savieno autoceļu A2,E77 caur Api ar Igaunijas robežu. 

Reģionālās nozīmes autoceļš P39 ( Ape – Alūksne) šķērso autoceļu A2,E77 un savieno novada nozīmes centru 

Apes pilsētu ar Alūksnes novadu. 

Reģionālās nozīmes autoceļš P44 (Trapene- Gulbene) savieno autoceļu A2,E77 ar Gulbenes novadu, iet caur 

novada nozīmes centru Trapeni. 

Reģionālās nozīmes autoceļš P23 (Gaujiena - Valka) savieno autoceļu A2,E77 ar Valkas novadu, iet caur novada 

nozīmes centru Gaujienu. 

 Vietējas nozīmes transporta saites 

Vietējas nozīmes autoceļi nodrošina novada teritorijas sasniedzamību, pašvaldības teritorijas līdzsvarotu 

attīstību un  sasaisti ar augstāka līmeņa transporta asīm. Apes novadā vietējas nozīmes autoceļi ir arī būtiski 

tūrisma plūsmas transporta koridori, ir apzināti rekonstruējamie ceļu posmi.  

Apes novada teritoriju šķērso marķētais starptautiskais velomaršruts Tour de LatEst nr.6. Plānots attīstīt vietējo 

velomaršrutu lomu kopējā transporta sistēmā. 

Rekonstruējamo valsts ceļu posmi Apes novadā ir apzināti un grafiski attēloti.(sk. 4.attēlu) 
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Inženierkomunikāciju nodrošinājums 

Inženierkomunikāciju sistēma Apes novadā jāveido moderna, visām kvalitātes normām un vides aizsardzības 

prasībām atbilstoša. Pašvaldībai jānodrošina centralizēta ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas 

sistēma, kā arī kanalizācijas un siltumapgādes  sistēmu attīstība blīvi apdzīvotās vietās (ciemos). 

Novadā sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra starp teritoriālām vienībām ļoti atšķiras. Centralizēti 

ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami Apes pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos. Centrālās apkures sistēma 

ir izveidota tikai Gaujienas ciemā un ir labā tehniskā stāvoklī. Sadzīves atkritumus ir iespēja izvest visiem Apes 

novada iedzīvotājiem, vienīgie ierobežojumi ir atrašanās vieta un pakalpojuma izmaksas pilsētas un lauku 

teritoriju iedzīvotājiem (sk.5 attēlu). 
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Attīstības vadlīnijas: 

 Jāatbalsta transporta un loģistikas pakalpojumu attīstība, veicinot transporta apkalpes infrastruktūras 

tīkla izveidošanu un attīstīšanu pie galvenajiem transporta koridoriem (autoceļš A2,E77, reģionālie 

autoceļi), radot uzņēmējdarbības attīstībai atbalstošu vidi un pakalpojumu nodrošinājumu. 

 Jārekonstruē reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu tīkls, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu 

sasniedzamību un labu satiksmi ar blakus novadiem, apdzīvotām vietām un kaimiņvalstīm. Novada 

teritorijā plānota ceļu P44, P19, P39 un P23 rekonstrukcijas, kā arī vietējas nozīmes autoceļa V372 

(Gaujiena- Lejaskrogs) rekonstrukcija no Gaujienas līdz Igaunijas robežai un V373 (Gaujiena-Verasskola) 

asfalta seguma izbūve, kas ir novadam nozīmīgs autoceļš rūpniecības nozares attīstības veicināšanā. 

 Velotūrisma attīstība Apes novadā - jauna veloceliņa izbūve gar valsts autoceļu P19, ieskaitot Apes 

pilsētas teritoriju, arī esošā velomaršruta Tour de LatEst Nr.6 saglabāšana. 
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 Jāveicina novada nozīmes un vietējas nozīmes attīstības centru sasniedzamība pa melnā seguma ceļiem. 

 Integrēt tūrisma infrastruktūras pakalpojumu tīklā ( novadu, reģionu, kaimiņvalstu) jaunu velo maršrutu 

izstrādi. 

 Inženiertehnisko komunikāciju - ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumtrases rekonstrukciju turpināšana 

un modernizācija, infrastruktūras pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamība. 

 Jānodrošina atbilstošas energoapgādes jaudas gan ražošanas, gan sabiedriskā un publiskā sektora, gan 

mājsaimniecību vajadzībām. Plānota 110 kV jaudas elektrolīnijas „Valka-Vireši” rekonstrukcija Virešu 

pagastā, palielinot jaudas no esošajiem 20 kV uz plānotajiem 110 kV. 

 Jāparedz mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu izveide, nodrošinot augstas kvalitātes 

infrastruktūru - telekomunikācijas un datu pārraides tīklus. Valsts līmeņa projekta ieviešanas rezultātā 

plānots optiskā tīkla savienojums no Alūksnes novada līdz Gaujienai, caur Trapeni. Pašvaldības iecere ir  

veidot atzaru arī uz Vidagu caur Virešiem un uz Api, nodrošinot novadu ar 7 jauniem optiskā tīkla pieejas 

punktiem. Aktuāla ir bezmaksas WiFi tīklu pieejamība. 

 Alternatīvo energoapgādes tehnoloģiju attīstība, izmantojot pieejamos, atjaunojamos energoresursus. 
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3.4. Dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas, tūrisms 
 

 

Apes novads, saskaņā ar Latvija 2030 (Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija), ietilpst Dabas aizsardzības, ainavu 

un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā. Novadā ir daudzveidīga, tīra un neskarta daba, kas bagāta ar 

mežiem un daudzveidīgiem dabas objektiem – parkiem, alejām, klintīm un ūdenskritumiem, kā arī 

kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem un teritorijām. Novada ūdensteces pieder Gaujas baseinam un lielākās no 

tām ir Gauja, Melnupe un Vaidava. Novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Veclaicene un 

Ziemeļgauja, un 8 dabas liegumi. 

Apes novadā atrodas 29 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un 33 valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Lielākais 

kultūras pieminekļu skaits ir Gaujienas pagastā, kur atrodas vairāk nekā puse – 60% - no visiem Apes novadā 

esošajiem kultūras pieminekļiem. Kā nozīmīgākie minami - Gaujienas muižas ansamblis, Zvārtavas pils, 

Komponista J.Vītola memoriālais muzejs „Anniņās”. 

Kā nozīmīgākos novada  nozīmes kultūras un dabas pieminekļus var minēt Apes pilsētas vēsturisko centru, Elīnas 

Zālītes memoriālo māju, Dāvja Ozoliņa Veco skolu „Jaunrozes” un parku, „Mikužu” saiešanas namu, Raganu 

klintis pie Vaidavas upes, „Velna pēdas” akmeni Lūšakrogā, Dzenīšu vītolu un Sīkzaru priedi. 

Teritorijas ar vislielāko tūrisma potenciālu ir Apes pilsēta ar tās vēsturisko centru, Vaidavas un Gaujas upes 

ielejas , Gaujienas apkārtne un Trapenes ciema apkārtne. 

 

Viena no Apes novada prioritātēm ir  augstas kvalitātes tūrisma infrastruktūras attīstība, pilnvērtīgi izmantojot 

dabas resursus un apstākļus, skaistās ainavas un bagātīgo kultūras mantojumu. 
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Attīstības vadlīnijas: 

 Nodrošināt novadam raksturīgās kultūrvides un ainavas daudzveidības saglabāšanu, kā arī sabalansētas 

un draudzīgas ar tūrismu un rekreāciju saistītas aktivitātes un saimniecisko darbību.  

 Vidzemei raksturīgās apbūves un tradīciju saglabāšana, novada ainavas uzturēšana un kopšana, jaunu 

estētisku vērtību attīstīšana degradētās teritorijās. 

 Apes pilsēta ar ievērojamiem tūrisma objektiem arī turpmāk attīstīsies kā novada tūrisma attīstības 

centrs, piedāvājot apmeklētājiem augstvērtīgus tūrisma produktus un kvalitatīvu infrastruktūru. 

 Gaujiena attīstās kā kultūrvēsturiska tūrisma teritorija, saglabājot esošo un pilnveidojot nepieciešamo 

infrastruktūru, kā arī veicinot tradīciju atdzimšanu un saglabāšanu kā unikālu vērtību novadā. 
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 Nodrošināt publiski pieejamas teritorijas iedzīvotāju rekreācijai, uzlabot vides kvalitāti atpūtas zonās un 

nodrošināt pieejamību ūdeņiem. 

 Tūrisma infrastruktūras attīstība - jaunu informācijas centru/punktu atvēršana, ūdenstūrisma bāzes 

izveide Gaujas un Vaidavas upes krastos, jaunu tūrisma virzienu attīstīšana, esošās infrastruktūras un 

tūrisma objektu saglabāšana un pilnveidošana, dabas objektu un kultūrvēsturiskā mantojuma 

sakārtošana un aizsardzība.  

 Tūrisma attīstība tiek īpaši veicināta Gaujai un Vaidavas upei piegulošajās teritorijās, atbalstot plaša 

spektra aktīvā tūrisma aktivitātes. 

 Ūdenstūrisma, kā ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma attīstība, veicinot dabas un kultūras vērtību 

izzināšanu, vides aizsardzību 

 Ūdenstilpju aizsardzības pasākumu organizēšana – labiekārtojuma elementu izveide, zāles izpļaušana, 

koka laipas un norobežojošu barjeru uzstādīšana  

 Ūdensresursu monitoringa pasākumu veikšana, ūdens ķīmiskās un ekoloģiskās kvalitātes nodrošināšana 

ilgtermiņā 

 Dabas izziņas tūrisma attīstības potenciāls ir aizsargājamo ainavu apvidi Veclaicene un Ziemeļgauja. 

 Pierobežas sadarbības potenciāls - kopēju ideju, projektu izstrāde un realizācija ar Igaunijas un Krievijas 

Federācijas pašvaldībām (velo maršruti, dabas takas, rekreācijas objektu attīstīšana, tūrisma 

veicināšana). 
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3.5. Kopīgo interešu teritorijas 
 
Apes novada administratīvā teritorija robežojas ar Alūksnes novadu, Gulbenes novadu, Smiltenes novadu, Valkas 

novadu un Igaunijas Republiku. 

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. 

Ņemot vērā Apes novada specializāciju un vispārējās attīstības tendences, nākotnē liela loma ir stabilu un 

funkcionālu saišu veidošanai ar kaimiņu novadiem un Igaunijas Republiku inovāciju, uzņēmējdarbības, tūrisma, 

kā arī transporta un loģistikas attīstības sfērā. 
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Attīstības vadlīnijas: 

 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. 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


