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IEVADS 
 

Apes novada attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar Apes novada domes 25.03.2010., 

lēmumu Nr. 49 ( sēdes protokols Nr. 6, 1.p) par Apes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.  

Apes novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2014.-2020.gadam, kas 

nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu 

sasniegšanai.  

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām un LR VARAM 

izstrādāto metodiku „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Attīstības  programma sagatavota ievērojot valsts līmeņa plānošanas dokumentus ( Latvija 2030, NAP 

2014-2020.g), reģionālā līmeņa plānošanas dokumentus Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 

programma 2007-2013.gadam, kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentus un kopīgās intereses, Apes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013-2030.gadam, pašreizējās situācijas analīzi novadā, novada 

speciālistu viedokļus, iedzīvotāju foruma rezultātus un statistikas informāciju. 

Apes novada attīstības programmas 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. 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros 2011.gadā no 28.-30.jūnijam Apes novadā tika organizēts 

forums, lai noskaidrotu iedzīvotāju domas par patreizējo situāciju un dzīvi novadā, kā arī uzklausītu 

idejas un viedokļus par nākotnes attīstības iespējām.  

Attīstības programmas saturs izstrādāts saskaņā ar likumdošanā noteiktajām prasībām un tajā ietvertas 
sekojošas sadaļas: 

 pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums – novada raksturojums, attīstības tendences, 
problēmas un izaugsmes resursi 

 stratēģiskā daļa – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un 
pasākumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti 

 rīcības un investīciju plāns – rīcības un investīciju projektu kopums trīs gadu periodam, 
norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem 

 īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, 
ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji 

 
Apes novada attīstības programmai ir veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts 
Vides pārskats. 
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SAĪSINĀJUMI 
 
 
Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
Apes IAS  - Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam 
NAP2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
IK – Individuālais komersants 
ZS – Zemnieku saimniecība 
IU – Individuālais uzņēmums 
LR – Latvijas Republika 
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVO – Nevalstiskā organizācija 
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
VMR – Valsts mežu reģistrs 
VMD – Valsts mežu dienests 
AS – Akciju sabiedrība 
DUS – Degvielas uzpildes stacija 
AAA – Aizsargājamo ainavu apvidus 
LIZ – Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
PII – Pirmskolas izglītības iestāde 
SAC – Sociālās aprūpes centrs 
ĪADT – Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
IP – Ilgtermiņa prioritāte 
SM – Stratēģiskais mērķis 
VTP – Vidēja termiņa prioritāte 
RV – Rīcību virziens 
U - Uzdevums 
R- Rīcība 
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1. APES NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA 
KOPSAVILKUMS 

 
1.1. Teritorija un apdzīvojums 

 
Teritorija Apes novads ir astotais lielākais novads Vidzemes plānošanas reģionā 

pēc teritorijas lieluma un aizņem 544,2 km2, kas ir 3.58% no kopējās 
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas.  
 

Iedzīvotāju skaits Apes novadā uz 2012.gadā dzīvo 4138 iedzīvotāji un pēc iedzīvotāju 
skaita tas ir piecpadsmitais apdzīvotākais Vidzemes plānošanas reģiona 
novads.  
Iedzīvotāju blīvums novadā ir 7,6 iedz./km2, savukārt iedzīvotāju 
blīvums novada lauku teritorijā ir 5,7 iedz./km2. 
 

Iedzīvotāju skaita 
dinamika 

Apes novadā turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās un vidējais 
iedzīvotāju skaita gada samazinājums periodā no 2007.-2011.gadam ir -
74 iedzīvotāji. 2011.-2012.gadam iedzīvotāju skaits samazinājies par 79 
iedzīvotājiem un tas ir saistāms ar darba meklējumiem reģionālas un 
nacionālas nozīmes centros un ārvalstīs.  
Vidējais procentuālais iedzīvotāju samazinājums pret kopīgo novada 
iedzīvotāju skaitu ir augsts (virs -1.6%).  
 

Demogrāfiskā slodze Apes novadā demogrāfiskā slodze uz 2012.gada sākumu ir 531,9, tas 
nozīmē, ka uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem novadā ir 531,9 
cilvēki līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas vecumam.  
Kopumā novadā šī slodze samazinās. Tomēr šis samazinājums notiek 
saistībā ar iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam samazinājumu, līdz ar to 
šīs izmaiņas ir vērtējamas kā negatīvas. 
 

Bezdarba līmenis Apes novadā 2012.gadā ir četrpadsmitais mazākais bezdarba līmenis 
Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību vidū – 9,2% un tas ir 1,04 
reizes mazāks nekā Vidzemes reģiona bezdarba līmenis, tomēr tas 
joprojām 1,7 reizes pārsniedz 2009.gada rādītāju (5,4%). 
 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 0,72 milj. latu 2012.gadā , 
salīdzinot ar 2011.gadu ( 0.67 milj.latu) vērojams neliels pieaugums.  
Apes novadā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju pieaug. 2012.gadā tie bija 174 LVL, 2010. un 2011.gadā bija 
vienādi 160,00 LVL , 2009.gadā ieņēmumi bija 139,00 LVL.  
Apes novadā, salīdzinot ar citām reģiona pašvaldībām, ir piektie mazākie 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju.  
 

Ekonomiski aktīvās tirgus 
sektora statistikas vienības 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskajiem datiem 
novadā darbojās 228 ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas 
vienību, kas ir par 17 statistiskām vienībām vairāk nekā 2010.gadā un 
par 25 statistiskām vienībām vairāk nekā 2009.gadā.  
2011.gadā lielākais īpatsvars ir pašnodarbinātām personām – 47,8%, 
kas ir vairāk nekā kopumā reģiona novados. Vismazākais vienību 
īpatsvars ir komercsabiedrībām – 2,6%, kas ir mazāk nekā kopumā 
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reģiona novados. Izteikti liels īpatsvars ir zemnieku un zvejnieku 
saimniecībām – 32%, savukārt individuālo komersantu īpatsvars – 
17,5%. Komercsabiedrību un individuālo komersantu kopējais īpatsvars 
Apes novadā 2011.gadā bija 20,2% no ekonomiski aktīvo tirgus sektora 
statistikas vienību kopskaita, to kopā bija 46 vienības.  
2011.gadā bija 96,5% mikrouzņēmumu, kas ir vairāk nekā kopumā 
reģiona novados, 3,1% mazo uzņēmumu un 0,4% vidējo uzņēmumu, kas 
ir mazāk nekā kopumā reģiona novados.  
2011.gadā Apes novadā bija vidēji 60 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 
statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir mazāk nekā Vidzemes 
reģionā - 71 vienība. Laika periodā no 2009.-2011.gadam ir vērojams šī 
rādītāja pieaugums un 2011.gada rādītāju salīdzinot ar 2010.gadu, tas ir 
pieaudzis 1,23 reizes un, salīdzinot ar 2009.gadu, tas ir pieaudzis 1,28 
reizes. Kopumā šim rādītājam periodā no 2009.-2011.gadam ir tendence 
pieaugt un šis pieaugums ir par 13 vienībām, kas ir lielāks par vidējo 
pieaugumu Vidzemes reģiona novados – 12 vienībām. 
 

Teritorijas attīstības līmeņa 
indekss 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 
2011.gada vidējiem rādītājiem ir -0,442, kas saglabājas negatīvs un 
ierindo novadu 19.vietā reģiona novadu vidū, savukārt Latvijas mērogā 
Apes novads ierindojas 77.vietā.  
Vērtējot Apes novada teritorijas attīstības līmeņa indeksu periodā no 
2008. līdz 2011.gadam, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu starpība, lai 
arī ir negatīva, sarūk. Piemēram, 2009.gada indeksu salīdzinot ar 
2008.gadu starpība ir -1,754, 2010.gada indeksu salīdzinot ar 2009.gada 
datiem starpība ir -0,694, bet 2011.gada indeksu salīdzinot ar 2010.gada 
datiem starpība ir -0,327. Tas parāda, ka neskatoties uz sarežģīto 
ekonomisko situāciju un ierobežotu attīstības resursu, novadam ir 
izdevies saglabāt atbilstošu augšupeju.  
Analizējot teritorijas attīstības līmeņa indeksus 2011., 2010., 2009. un 
2008.gadā Apes novadā ir vērojams šī indeksa nepārtraukts kāpums.  
 

Apes novada pamatbudžeta 
ieņēmumi 

Apes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 3.4 milj. latu, 
salīdzinājumā ar 2011.gadu (3.25 milj,LVL) ir vērojams pieaugums . 
Savukārt pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2012.gadā bija 
830 LVL,  2011.gadā tie bija 777 lati/1 iedz., kas ir vieni no lielākajiem 
reģionā.  
Apes novada speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 77.4 tūkst. latu, 
salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir vērojams ieņēmumu samazinājums par 
LVL 6098. 2011.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija 83,5 tūkst. latu, 
Speciālā budžeta ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2012.gadā bija 18.7 
LVL.  
Novada pamatbudžeta ieņēmumu lielāko apjomu 2012.gadā un 
2011.gadā veido transferti, attiecīgi 62% un 63% no kopējiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem. 
Apes novadam transferti uz vienu iedzīvotāju periodā no 2009.-
2012.gadam ir vieni no augstākajiem reģionā (robežās 70,3 – 63,2%), 
tomēr tie katru gadu sarūk. 
Nākamā lielākā ieņēmumu grupa bija nodokļu ieņēmumi – 25,0%, 
lielākie ieņēmumi ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Nodokļu 
ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pieaug, 2012.gadā tie bija 208 LVL. 
2011.gadā - bija 194 LVL, 2010.gadā 189 LVL. Nākošie lielākie nodokļu 
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ieņēmumi ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi- 2012.gadā  un 
2011.gadā bija 0,14 milj. latu, kas ir vairāk nekā 2010.gadā (0,12 milj. 
latu). Apes novadā ir viens no mazākajiem nodokļu ieņēmumu 
īpatsvariem reģionā un tas ir robežās no 18,2 -25,0%, tomēr tam ir 
tendence katru gadu palielināties.   
 

 
 

1.2. Dabas un kultūrvēsturiskie resursi 
 

Teritorijas struktūra Apes novada teritorijas platība 2012.gadā ir 544,23 km2, no kuriem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 28,4% no kopējās novada 
teritorijas, meža zeme (tajā skaitā zeme zem purviem un krūmājiem) 
65% no kopējās novada teritorijas, ūdens objektu zeme 2,5%.  
 

Meža zemes Apes novada mežainums ir 57,9% un salīdzinājumā ar citiem reģiona 
novadiem Apes novads pieskaitāms pie mežiem bagātiem novadiem un 
ir piektais mežainākais novads Vidzemes reģionā (Vidzemes reģiona 
vidējais novadu mežainums ir 49,2%). Apes novadā mežu ir apmēram 2 
– 3 reizes vairāk nekā minimāli vajadzīgs, līdz ar to tas pieder pie 
reģionālas nozīmes mežu zemju areāla un šī teritorija tiek dēvēta par 
„Vidzemes plaušām”. 
Apes novadā 2011.gadā valsts mežu kopplatība ir 21870,2 ha (69,4% no 
kopējās mežu platības), pašvaldības mežu kopplatība ir 155,4 ha (0,5% 
no kopējās mežu platības) un privāto mežu kopplatība ir 9503,6 ha 
(30,1% no kopējās mežu platības).  
Kopš 2002.gada meža teritorijas Apes novadā ir palielinājušās. Meža 
platību pieaugums prognozējams arī turpmāk, jo turpinās 
lauksaimniecībā neizmantoto zemju dabiska aizaugšana, kā arī notiek to 
mākslīga apmežošana. Vidējais meža zemju pieaugums periodā no 
2002.-2012.gadam ir 55 ha un vidējais procentuālais pieaugums pret 
kopējo meža zemju platību ir 0,2% gadā.  
Apes novada mežus pārsvarā veido skuju koki - priede un egle. Lielākās 
mežu platības Apes novadā ir Virešu pagastā. 
 

Lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

No lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 49% ir aramzeme un 49% 
pļavas un ganības. Pa vienam procentam aizņem ilggadīgie stādījumi un 
piemājas dārziņš  
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek pilnībā izmantota. 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību vidējie rādītāji uz vienu 
saimniecību, salīdzinot ar Vidzemes reģiona vidējiem rādītājiem 
2010.gadā, būtiski neatšķiras.  
 

Virszemes ūdens teritorijas Apes novads atrodas Gaujas upju baseina apgabalā.  
Apes novada trīs lielākās upes ir Vaidava (72km, Latvijā 61km), Melnupe 
(73km) un Gauja (452km).  
Apes novada ezeri: Kalekaura ezers (11,4ha), Vītuma ezers (1,5ha), 
Mazezers, Bezdibenis, Kalna Bužezers (10,3ha), Lejas Bužezers (11,5ha), 
Vidagas dzirnavu ezers (slūžas) (5,6ha), Melderīšu ezers (10ha), Melnais 
ezers (1ha), Garais ezers (19,2ha), Ķīšu ezers (2,9ha), Lukstu ezers 
(10,9ha), Sētas ezers (4,6ha), ezers bez nosaukuma (1,1ha). 
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Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

2012.gadā Apes novadā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopumā 
aizņem aptuveni 3343 ha lielu teritoriju, kas ir 6,15% no visas novada 
teritorijas. 
Apes novadā atrodas 13 „NATURA 2000” teritorijas. 
 

Kultūras pieminekļi Apes novadā atrodas 29 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, tajā skaitā 
23 arhitektūras pieminekļi, 6 arheoloģijas pieminekļi un 33 valsts 
nozīmes kultūras pieminekļi, tajā skaitā 24 arhitektūras pieminekļi, 5 
arheoloģijas pieminekļi, trīs mākslas pieminekļi un viens vēstures 
piemineklis.  
Lielākais kultūras pieminekļu skaits ir Gaujienas pagastā, kur atrodas 
vairāk nekā puse – 60% - no visiem Apes novadā esošajiem kultūras 
pieminekļiem. Nākošais ir Trapenes pagasts, kurā atrodas 18% un Apes 
pilsēta, kurā atrodas 11% kultūras pieminekļu. 
 

Derīgie izrakteņi Apes novadā pamatā sastopamas būvmateriālu izejvielu atradnes. Apes 
novadā dominē dolomīta atradnes (14 atradnes, 2 no tām aktīvas), kas 
atrodas Apes, Gaujienas un Trapenes pagastu teritorijā, tomēr, 
atzīmēšanas vērtas, ir arī divas māla atradnes, kas atrodas Trapenes 
pagasta teritorijā. Bez šīm atradnēm, Apes novadā atrodas 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. Dolomīts tiek izmantots dolomīta miltu vai kaļķu, vai 
šķembu, vai ķieģeļu, vai dekoratīvo akmeņu ražošanai, un smilts tiek 
izmantota būvniecībai un ceļu remontam. Pārējās atradnes šobrīd netiek 
izmantotas. 
 

Potenciāli piesārņotas 
vietas 

Novadā ir 36 potenciāli piesārņotas vietas. Lielākais skaits potenciāli 
piesārņotu teritoriju atrodams Apes pagastā, savukārt vismazāk tādu ir 
Gaujienas un Virešu pagastos. Šādas teritorijas, visbiežāk, atrodas bijušo 
DUS, bijušo kolhozu objektu un bijušo atkritumu izgāztuvju vietās, kā arī 
dažu uzņēmumu teritorijās, kas pamatā nodarbojas ar kokapstrādi. 
 

Atjaunojamie energoresursi Apes novada atjaunojamo energoresursu enerģētiskā gada bilance kopā 
ir 284 GWh, tajā skaitā malka - 10 GWh, mežizstrādes pārpalikumi – 26 
GWh, celmi 14 GWh, neizmantotā lauksaimniecības zeme – 231 GWh, 
kūtsmēsli - 2 GWh, vēja enerģija – 2 GWh, hidroenerģija – 2 GWh. 
Savukārt aptuvenais enerģijas patēriņš šobrīd ir 85 GWh. 
Apes novada gada enerģijas patēriņu ir iespējams nodrošināt, izmantojot 
atjaunojamos enerģijas avotus, un novadā pieejamie resursi ļauj 
nodrošināt aptuveni trīs reizes lielāku enerģijas patēriņu. 
 

 
 

1.3. Uzņēmējdarbības vide 
 

Novadā reģistrētie 
uzņēmumi 

Uz 01.04.2012. ir reģistrēti 311 uzņēmumi- tajā skaitā 217 zemnieku 
saimniecības (ZS), 61 sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), viena 
akciju sabiedrības (AS) filiāle, 21 individuālais uzņēmums (IU), 8 
individuālais komersants (IK) un 3 kooperatīvās sabiedrības.  
2011.gadā LR Uzņēmumu reģistrā ierakstīti 5 jauni uzņēmumi. Savukārt 
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uz 01.03.2012. ir jau reģistrēti 6 uzņēmumi un tas ir pēdējo piecu gadu 
laikā lielākais reģistrēto uzņēmumu skaits.  
Kopš 2009.gada kopā likvidēti ir 24 uzņēmumi (7,2% no kopējā 
reģistrēto uzņēmumu skaita), tajā skaitā 11 ZS, 6 SIA, viens IU, divi IK un 
četras kooperatīvās sabiedrības. Kopš 2007.gada likvidācijas procesu ir 
uzsākuši 10 uzņēmumi. 

Uzņēmumi nozaru griezumā 2010.gadā Apes novadā lielākā nozare, kurā darbojas visvairāk 
uzņēmumi, ir Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozare (66%). Kā nākošās lielākās ir Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (9%), Apstrādes 
rūpniecība (8%) un Transports un uzglabāšana (6%). Profesionālo, 
zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē darbojas un Būvniecības 
nozarē darbojas 3% aktīvo uzņēmumu, Izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu un Citās nozarēs 2%. Citus pakalpojumus veic 1% 
uzņēmumu.  
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē 90,8% 
uzņēmumu darbojas Augkopības un lopkopības, medniecības un saistīto 
palīgdarbību apakšnozarē, 7,9% Mežsaimniecības un mežizstrādes 
apakšnozarē un tikai 1,3% Zivsaimniecības apakšnozarē. 
Laika posmā no 2009. līdz 2010.gadam vērojams aktīvo uzņēmumu 
skaita pieaugums: Lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarē Apstrādes rūpniecības nozarē, Izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Divās nozarēs ir vērojams 
samazinājums: Būvniecības nozarē un Transporta un uzglabāšanas 
nozarē. Pārējās nozarēs izmaiņas nav notikušas.  
 

Novadā reģistrētie 
uzņēmumi sadalījumā pa 
novada teritoriālām 
vienībām 

Apes novadā uz 01.04.2012. lielākais uzņēmumu skaits ir reģistrēts Apes 
pilsētā un Apes pagasta teritorijā – 121 uzņēmums, kas ir 38,9% no 
visiem novadā reģistrētajiem uzņēmumiem. Virešu pagastā ir reģistrēti 
69 uzņēmumi, kas ir 22,2% un Trapenes pagastā 68 uzņēmumi, kas ir 
21,9%. Virešu pagastā ir reģistrēti 53 uzņēmumi, kas ir 17%.  
Vērojot uzņēmumu sadalījumu pēc uzņēmējdarbības veida, visās 
teritorijās dominē zemnieku saimniecības un kā otra lielākā grupa ir 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 
 

Tendences 
uzņēmējdarbības formas 
izvēlei 

Vērojot uzņēmumu sadalījumu par uzņēmējdarbības veidiem, kopš 
1991.gada tendences ir mainījušās. Ja tolaik acīmredzama ir zemnieku 
saimniecību dominante un tas ir saistīts ar privātām lauksaimniecības 
aktivitātēm, kas aizsākās šajā periodā. Kopš 2007.gada Apes novadā nav 
reģistrēta neviena zemnieku saimniecība, tiek izvēlētas sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību un individuālo komersantu formas, kas ir saistīts ar 
nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbības veidošanos, kā arī 
dažādām likumdošanas maiņām.  
 

 
 

1.4. Dzīvesvide 
 

Izglītības infrastruktūra Apes novadā izglītību nodrošina 8 mācību iestādes, no tām 2 pirmskolas 
izglītības iestādes, 2 pamatskolas, 2 vidusskolas, 1 Speciālā pamatskola, 
1 mūzikas un mākslas skola, un 1 mūzikas skolas filiāle.  
Izglītības iestāžu infrastruktūra ļoti atšķiras. Pirmsskolas izglītības 
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iestādes ir līdzīgā stāvoklī un abu iestāžu infrastruktūru var vērtēt kā 
apmierinošu. Pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādes ļoti atšķiras 
infrastruktūras ziņā. Šobrīd labākā situācijā ir Apes vidusskola un Sikšņu 
pamatskola, kurās ir veikti ievērojami renovācijas un rekonstrukcijas 
darbi. Savukārt Gaujienas vidusskolas infrastruktūra ir apmierinoša. 
Profesionālās ievirzes skolu infrastruktūra arī atšķiras. Gaujienas 
mūzikas un mākslas skolai tā ir apmierinoša, savukārt Apes filiālei tā ir 
laba. 
Izglītības iestāžu resursi pamatā tiek izmantoti izglītības iestāžu 
vajadzībām. Ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, kas ir 
novērojama ik gadu, vispārējās izglītības iestāžu resursi ir paredzēti 
daudz lielākam skolēnu skaitam, līdz ar to šobrīd ir rezerves, kuras tiek 
izmantotas, piemēram, muzejiem, brīvā laika pavadīšanai un 
nodarbībām vietējiem iedzīvotājiem, u.c..  
Pirmsskolas izglītības iestāžu resursi ir pilnībā izmantoti un ir pat 
nepietiekami, lai nodrošinātu bērnu aktivitātes nodrošinošas telpas un 
uzņemtu visus pirmsskolas vecuma bērnus, kas varētu apmeklēt šīs 
iestādes.  
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu resursi tiek daļēji izmantoti, kas 
ir saistīts ar darbības specifiku un nelielo izglītojamo skaitu. 
 

Kultūras infrastruktūra Apes novadā kultūras dzīves veidošanā iesaistās 16 kultūras iestādes un 
viens privātmuzejs. Šajā jomā valda zināms līdzvērtīgums. Katrā 
teritoriālā vienībā ir kultūras vai tautas nams, publiskā bibliotēka, 
muzejs vai novadpētniecības istaba un estrāde: 
Kultūras iestāžu infrastruktūras kvalitāte Apes novadā atšķiras starp 
teritoriālām vienībām. Kopumā kultūras namu infrastruktūra ir laba. 
Aprīkojums un materiāltehniskā bāze ir jāpilnveido un telpas 
jāpaplašina. Šī infrastruktūra vairāk tiek noslogota vakarpusēs un 
vakaros, kas ir saistīts ar amatierkolektīvu darbību.  
Bibliotēkas ir ļoti līdzīgi aprīkotas un tehniski nodrošinātas, to 
infrastruktūra nav atbilstoša mūsdienu prasībām. Telpas ir daļēji 
sakārtotas.  
Muzeji un novadpētniecības istabas visbiežāk atrodas vēsturiskās ēkās 
un telpās, līdz ar to ir virkne tehnisku trūkumu, kurus nepieciešams 
risināt. Telpu skaits atšķiras- no dažām telpām Apē un Virešu pagastā, 
līdz ēkām Gaujienas un Trapenes pagastos.  
Estrādes ir pieejamas visās teritoriālās vienībās. Gaujienas estrāde ir 
rekonstruēta, pārējo teritoriālo vienību estrādes ir novecojušas un tām ir 
nepieciešama rekonstrukcija. Šie ir sezonāla rakstura objekti un to 
izmantošana ir ierobežota.  
Kultūras infrastruktūras resursu izmantošanu nosaka apmeklētāju 
skaits, darba laika ierobežojumi un aktivitāšu norises laiks. Kopumā 
vērtējot, kultūras resursiem ir lielas rezerves citu aktivitāšu 
nodrošināšanai. 
Novadam izveidots logo un vienots, veiksmīgs  grafiskais dizains, kas 
veicina  atpazīstamību un veido identitāti. 

Sporta infrastruktūra Skaitliski visvairāk sporta objektu ir pieejami Apes pilsētā- seši objekti, 
tajā skaitā reģionālā un nacionālā līmeņa objekts- Apes mototrase un trīs 
novada līmeņa objekti. Virešu pagastā sporta infrastruktūra sadalās 
starp divu ciemu teritorijām.  
Sporta objektu tehniskie rādītāji ir atšķirīgi. Novadā ir sastopami vairāki 
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jaubūvēti sporta objekti, tomēr lielākai daļai objektu ir nepieciešama 
pilnīga vai daļēja renovācija, kā arī aprīkojuma pilnveidošana un 
atjaunošana. Vājākā ir āra sporta laukumu infrastruktūra.  
Novadā ir pieejami daži netradicionāli sporta objekti- BMX trases, 
Trophy slēgtā trase. Ļoti vāja sporta infrastruktūra ir Virešu ciemā. 
Šobrīd novadā nav nodrošināta vienlīdzīga sporta aktivitāšu pieejamība 
visiem iedzīvotājiem. 
Sporta infrastruktūras resursi, kuriem ir sezonāla izmantošana, izmanto 
noteiktu laika periodu. Tādi ir visi āra sporta laukumi, mototrase, 
Trophy un BMX trases. Hokeja laukumu savukārt var izmantot gan 
ziemas, gan vasaras aktivitātēm.  
Sporta zāles var izmantot visu gadu, tomēr tās pamatā ir skolu sporta 
zāles, līdz ar to šo zāļu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem ietekmē 
skolas nodarbības. Lielākā noslodze ir D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta 
zālei, kura ir noslogota par 80%, ņemot vērā, ka tiek organizēti novada 
un starp novadu čempionāti, pārējās sporta zāles ir ar mazāku noslodzi. 
Sporta zāļu noslodze krietni mazinās vasarā, kas ir saistīts ar skolēnu 
brīvdienām un iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar vasaras sporta veidiem. 
 

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūra 

Sociālo aprūpi novadā organizē Sociālais dienests. 
Darbojas divas ilgstošo sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādes: 
Sociālās aprūpes centrs „Trapene” un Bērnu sociālās aprūpes centrs 
„Gaujiena”. Ir izveidoti dažādi alternatīvie sociālie pakalpojumi 
Gaujienas un Virešu pagastos. 
Sociālā aprūpes centra „Trapene” noslogojums ir aptuveni 80%. Klientu 
piesaisti sarežģī blakus novados esošie centri un savstarpējā 
konkurence, kā arī sliktā sabiedriskā satiksme un ceļu infrastruktūra. 
Gaujienas pagasta sociālajos dzīvokļos dzīvo 5 ģimenes un sociālajās 
mājās dzīvo 9 ģimenes. Sociālā istaba Vidagas ciemā tiek noslogota 
100%. 
 

Medicīnas infrastruktūra 
 

Apes novadā ir labs aptieku nodrošinājums, visās teritoriālās vienībās ir 
pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi- Gaujienas pagastā un Apē tie ir uz 
vietas. Trapenes un Virešu pagastos darbojas feldšeru punkti. 
Aptieku infrastruktūra ir vērtējama kā atbilstoša. Divām aptiekām ir 
nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar ratiņkrēslu. Apes novada teritorijā 
darbojas trīs ģimenes ārstu privātprakses un divi feldšerpunkti. Šī 
infrastruktūra kopumā ir apmierinoša un prasa telpu sakārtošanu un 
aprīkojuma uzlabošanu. 
Ģimenes ārstu privātprakses ir noslogotas un ģimenes ārsti darbojas arī 
blakus teritorijās. Medicīnas iestāžu resursi Apes novadā ir minimāli un 
pamatvajadzības nodrošinoši.  
Zobārstniecības pakalpojumi pieejami Trapenē un Gaujienā, Apē atrodas 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 
Apes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs SIA „Alūksnes slimnīca” 
 

Sabiedrisko pakalpojumu 
infrastruktūra 

Sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra starp teritoriālām vienībām ļoti 
atšķiras. 
Ūdenssaimniecības resursi novadā nav izmantoti pilnā apmērā. Nav 
sakārtoti un optimāli izmantoti ūdenssaimniecības tīkli, un nav pieslēgti 
maksimāli visi iespējamie pakalpojumu saņēmēji. Ūdenssaimniecība 
šobrīd ir Apes pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos. Virešu pagasta 
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ciemu teritorijās šādas sistēmas nav izveidotas, bet ir nepieciešams 
izveidot. Esošo sistēmu sakārtošana ir uzsākta, un jāturpina.  
Centrālās apkures sistēma ir izveidota tikai Gaujienas ciemā un ir labā 
tehniskā stāvoklī, tai ir rezerves. Gaujienas centrālās apkures sistēmas 
jaudas ir divreiz lielākas, nekā tās tiek izmantotas, līdz ar to šis resurss 
tiek izmantots aptuveni 50% apmērā.   
Atkritumu apsaimniekošana ir nodota ZAAO pārziņā un darbojas 
vienlīdzīgi visā Apes novada teritorijā. Atkritumus ir iespēja izvest 
visiem Apes novada iedzīvotājiem, vienīgais ierobežojums ir atrašanās 
vieta. Iedzīvotājiem pilsētās un ciemos šis pakalpojums ir lētāks nekā 
lauku teritoriju iedzīvotājiem, kas maksā par ceļa iedevumiem. 
 

Ceļu infrastruktūra Apes novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš A2,E77., 
kas ir starptautiskas nozīmes transporta koridors uz Sanktpēterburgu.  
Vietējas nozīmes autoceļi novadā nodrošina teritorijas sasniedzamību, 
pašvaldības teritorijas līdzsvarotu attīstību un sasaisti ar augstāka 
līmeņa transporta asīm. Apes novadā autoceļi ir arī būtiski tūrisma 
plūsmas transporta koridori un ir apzināti rekonstruējamie ceļu posmi. 
Vairāk nekā 90 % ceļu un ielu ir ar grants/grunts/šķembu segumu, tikai 
9.6 % ar asfaltbetona segumu.  

Sabiedriskais transports Apes novadā pasažieru pārvadājumus nodrošina AS „Nordeka”, AS 
„CATA”, SIA „TU Vidlatauto” un SIA „VTU Valmiera”. Apes novadu skar 
39 maršruti. Apes pilsēta ir iekļauta 21 maršrutā, Gaujienas ciems – 17 
maršrutos, Trapenes ciems – 8 maršrutos, Vidagas ciems – 13 maršrutos 
un Virešu ciems – 23 maršrutos.  
Sabiedriskā transporta pārvadājumi tiek nodrošināti atbilstoši iespējām 
un pieprasījumam. Virkne maršrutu ir pakārtoti skolēnu vajadzībām, 
līdz ar to ir periods, kad tie nekursē, vai mainās grafiks. Visiem Apes 
novada centriem ir iespēja vismaz vienreiz dienā nokļūt uz kādu no 
tuvākajiem reģionālās nozīmes attīstības centriem. 
 

Reģistrētās biedrības/ 
nodibinājumi, reliģiskās 
organizācijas 

Apes novadā 2012.gadā darbojas 26 sabiedriskas un reliģiskas 
organizācijas, tajā skaitā 2 draudzes, 2 nodibinājumi un 22 biedrības. 
Lielākais reģistrēto biedrību/ nodibinājumu skaits ir Apes pilsētā un 
Virešu pagastā. Šajās divās teritorijās darbojas 65,4% organizāciju.  
Visilgāk Apes novadā darbojas reliģiskās organizācijas. Gaujienas 
evaņģēliski luteriskā draudze darbojas kopš 1991.gada un Apes 
evaņģēliski luteriskā draudze kopš 1994.gada. Pirmā reģistrētā biedrība 
darbojas Virešu pagastā- biedrība „Gaujmala”.  
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2. SVID ANALĪZE 

SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tiek novērtētas novada stiprās un vājās puses, kā arī 

pastāvošās iespējas un sagaidāmie draudi. Novada attīstības stratēģija un izvirzīto mērķu sasniegšana 

tiek izstrādāta balstoties uz šīm četrām kritiskajām informācijas daļām. Stiprās puses ir novada īpašības, 

kas var palīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājās puses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas un draudi ir ārējie 

faktori, kas novadam  var palīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

SVID analīze izstrādāta izmantojot pieejamo resursu un uzņēmējdarbības vides pieeju, raksturojot 

pieejamos resursus, uzņēmējdarbības vidi, un dzīves vidi novadā. 

PIEEJAMIE RESURSI 

SVID Raksturojums 
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Apes novadā darbojas 24 biedrības/nodibinājumi un 2 draudzes x    

Apenieši ir aktīvi, radoši un savas vietas patrioti x    

Apes novads – tīra vide, ainaviska un kultūrvēsturiska teritorija x    

Apes novads ir piektais mežainākais Vidzemes reģiona novads 
(mežs aizņem 65% teritorijas) 

 x x  

Lieli dolomīta un māla krājumi  x x  

Labi attīstīta lauksaimniecība – lopkopība, augkopība x    

Purvu teritorijas, kas tiek izmantotas lauksaimnieciskai ražošanai x x   

Apes novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 3343 
ha platībā 

x x x x 

Starptautiskas nozīmes autoceļš uz Sanktpēterburgu A2,E77 
Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 

  x x 

Nozīmīgi kultūras pieminekļi x x x  

Apes novadā atrodas Apes mototrase, kas ir vienīgā mototrase 
Latvijā izveidota dabīgā reljefā, kā arī tiek organizēti Trophi reida 
autoralliji 4x4 

x x x x 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem kopš 
2009.gada katru gadu pieaug 

x x x  
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas saglabājas negatīvas un vidējais 
procentuālais samazinājums pret kopējo iedzīvotāju skaitu ir 
augsts 

x x x  

Vāji izmantots izstrādātais kokmateriāls produktu ar pievienoto 

vērtību ražošanā, mežistrādē maz iesaistīts vietējais darbaspēks 

x x   

Dolomīta ieguve rada sekas uz apkārtējo vidi un apkārtējo 

iedzīvotāju dzīvesveidi 

x    

Ierobežots lauksaimniecības produktu tirgus, kas neļauj 

pietiekami attīstīt novadam piemēroto dārzeņkopību un 

aitkopību  

x x   
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No 13 „Natura 2000” teritorijām, kas atrodas novada teritorijā, 

tikai trijām ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni 

  x  

Kultūras pieminekļu - Gaujienas muižas, Apes muižas,  

Lūšakroga, Ančku medību pils, Zvārtavas muižas, Bormaņmuižas 

neapmierinošais tehniskais stāvoklis 

x x x  

Mazas iespējas alternatīvas atjaunojamās enerģijas attīstīšanai 

novadā lielo izmaksu dēļ 

x    

Apes mototrase netiek pilnvērtīgi izmantota ārpus ikgadējiem 

velo un moto sporta pasākumiem 

x x   

Pašvaldības pamatbudžetā lielāko ieņēmumu apjomu veido 

transferti (vidēji 62-63%) 

x x x  

 

Ie
sp

ē
ja

s 
(I

) 

Aktivizēt  sabiedrisko organizāciju darbību un to iesaistīšanos 
iedzīvotājiem svarīgu aktivitāšu īstenošanā 

x    

Palielināt kokmateriāla izmantošanu kokapstrādē novadā uz 
vietas 

x x   

Uzlabot dolomīta ieguvi, paplašināt iegūtā dolomīta izmantošanu 
un pārstrādi novadā uz vietas 

x x   

Uzsākt māla ieguvi un attīstīt māla rūpniecisku izmantošanu 
novadā 

x x   

Apgūt lauksaimniecībā neizmantotās lauksaimniecības zemes un 
attīstīt novadam piemērotākos lauksaimniecības virzienus 

x    

Attīstīt lauksaimniecisko ražošanu purvu teritorijās x x   

Izmantot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atpūtai un uzlabot 
nepieciešamo infrastruktūru 

x x x  

Attīstīt novada kultūrvēsturisko mantojumu, sakārtojot līdz 
mūsdienām saglabājušos kultūras pieminekļus 

x x x  

Izstrādāt un attīstīt novadam (reģionam) piemērotus 
atjaunojamās enerģijas ražošanas paņēmienus 

x x  x 

Izstrādāt Apes mototrases attīstības plānu un attīstīt nozīmīgu, 
daudzpusīgu infrastruktūras objektu, kas darbojas ārpus 
nozīmīgajiem ikgadējiem sporta pasākumiem 

x x   

Attīstīt Trophi reida tradīcijas Apes novadā x x   

Novada cilvēkresursu un infrastruktūras attīstībai piesaistīt ES 
fondu un programmu, kā arī citu valstu fondu un programmu 
finansējumu 

x x x x 

 

D
ra

u
d

i 
(D

) 

Demogrāfiskās slodzes mazināšanās notiek uz iedzīvotāju grupas 
„līdz darbspējas vecumam” samazinājuma pamata 

x x x  

Zemju īpašnieku nesaimnieciska rīcība x    

Lauku cilvēku novecošanās un jauniešu aizplūšana uz pilsētu 
teritorijām, attīstītākiem reģioniem, ārvalstīm 

x x x  

Samazinoties iedzīvotājiem lauku teritorijās un palielinoties 

pamestajiem un neapsaimniekoto īpašumu skaitam, notiks 

aizsargājamo ainavu apvidus ainavas maiņa 

x x x  

Balstot valsts attīstību uz reģiona nozīmes centriem, kuru 
ietekme uz apkārtējo teritoriju ir vāja, tiks bremzēta lauku 
reģionu attīstība 

x x x x 
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Novada vajadzībām neatbilstoša, haotiska ES finansējuma apguve 
valstī 

x x x x 
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Apes novads ir viens no četriem novadiem Vidzemes plānošanas 

reģionā, kuram teritorijas attīstības līmeņa indeksam periodā 

kopš 2008.gada ir nepārtraukts kāpums 

x x x  

Apes novadā ir izteikts mikrouzņēmumu īpatsvars (nav lielu 

uzņēmumu ar lielu ietekmi uz vietējo ekonomiku) 

x x   

Esošie uzņēmumi veiksmīgi darbojas savās nozarēs un ir labs 

pamats šo nozaru attīstībai 

x x  x 

Brīvas ražošanas teritorijas visā novadā, īpaši tās, kas atrodas pie 

starptautiskas nozīmes autoceļa (A2) un Igaunijas, Krievijas 

robežas 

x x  x 

Vietējo dabas resursu izmantošana- dolomīta un kūdras ieguve, 

kokapstrāde, lielogu dzērveņu audzēšana purvā 

x x   

Projekta „Buy local” rezultātā aktivizēta uzņēmējdarbība un 

veicināta mājražotāju darbība, identificējot šai teritorijai 

piemērotākos darbības virzienus, kas pamatoti ar vietējiem 

dabas un cilvēku resursiem 

x   x 

 

 

V
ā

jā
s 

p
u

se
s 

(V
) 

Mazs individuālo komersantu un komercsabiedrību īpatsvars x x   

Iedzīvotāju skaita samazināšanās rezultātā samazinās 
uzņēmējspējīgo cilvēku skaits 

x x x  

Slikta ceļu infrastruktūra novada teritorijā x x x  

Bieži elektroapgādes traucējumi x    

Mūsdienu prasībām neatbilstošs interneta nodrošinājums (Apes 

pilsētā un novada pagastu centros ir apmierinošs, bet lauku 

teritorijā ir ļoti vājš)- traucē pilnvērtīgi izmantot e-pakalpojumus 

x  x  

Mobilo sakaru traucējumi- nav nodrošināts pārklājums, Igaunijas 

pārklājums ienāk Latvijas teritorijā, kā rezultātā notiek regulāra 

pārslēgšanās uz Igaunijas operatoriem 

x    

„Natura 2000” aizsargājamās  teritorijas ierobežo saimniecisko 

darbību 

x  x  

Kvalificēta darbaspēka trūkums (mazs iedzīvotāju blīvums 7,6 

iedz./km2) 

x    

Daudz valsts kontrolējošo iestāžu, kas kavē uzņēmējdarbības 

attīstību 

  x  



 

 
16 

 
Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

16 
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ē
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s 
(I

) 

Attīstīt „Biznesa parkus” un „Industriālos parkus” novada 
nozīmes centros 

x  x  

Neizmantotie dabas resursi (mežs; lauksaimniecībā 
apstrādājamā zeme; dīķu sistēmas, dolomīta atradnes, purvi) 

x x   

Starptautiskas nozīmes autoceļš uz Sanktpēterburgu A2,E77 Rīga 
- Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene), transporta mezgls ar 
autoceļiem P19,P39. 

x x x x 

Efektīva pierobežas teritoriju izmantošana tranzīta un transporta 
pakalpojumu nodrošināšanai, infrastruktūras attīstīšana 

x   x 

Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām Latvijā un Igaunijā, 
iesaistoties biznesa inkubatoru, klāsteru sistēmā atbilstoši 
uzņēmējdarbības vajadzībām 

x x  x 

Kooperatīvu un apvienību attīstība kopēju mērķu realizēšanai, 
jaunu tirgu apgūšana 

x x   

Nodokļu politikas maiņa ar tendenci nodokļu atgriešanai 
teritorijā, kas tos maksā 

  x  

Valsts iestāžu darbības maiņa, kuras rezultātā primārais būtu uz 
attīstību vērsta konsultēšana un kontrolēšana 

x  x  

Pašvaldības atbalsts, dažādas uzņēmējdarbības atbalsta 
programmas ES fondu un citu programmu ietvaros 

x x x x 

 

D
ra

u
d

i 
(D

) 

Liels attālums no Rīgas un atrašanās valsts nomalē x    

Lielas transporta izmaksas gan klientiem, gan uzņēmējiem x    

Kvalificēta un pieprasīta darbaspēka trūkums x x   

Uzņēmējiem nozīmīgas informācijas trūkums par pieprasījumu, 
esošo piedāvājumu, tirgiem, sadarbības iespējām, u.c.; 

x x x  

Vāja savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa starp 
uzņēmumiem 

x   x 

Nestabila un neprognozējama  darba devējiem un darba 
ņēmējiem apgrūtinoša nodokļu politika 

  x  

Valsts kontrolējošo iestāžu vājā sadarbība ar uzņēmējiem, kura 

vērsta uz sodīšanu, nevis uz uzņēmēju konsultēšanu un 

uzņēmuma attīstību veicinošu kontrolēšanu 

  x  

Valsts kontrolējošo iestāžu sodu sistēma nav diferencēta- par 

līdzīgu pārkāpumu mikrouzņēmumam ir tikpat liels sods kā 

lielam uzņēmumam, kā arī soda piešķiršana notiek subjektīvi, 

izejot no konkrētās amatpersonas lēmuma 

  x  
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Darbojas 8 izglītības iestādes, kas nodrošina pirmskolas, 

pamatskolas, vidusskolas, profesionālās izglītības un interešu 

izglītības iespējas katrā novada teritoriālā vienībā 

x x x  

Darbojas 17 kultūras iestādes, kas nodrošina kultūras aktivitātes, 

mūžizglītības pasākumus un publiskā interneta pieejamību katrā 

novada teritoriālā vienībā 

x x x  

Atrodas 15 sporta infrastruktūras objekti vieglatlētikas, 

autosporta, motosporta, velosporta, āra hokeja, basketbola, 

volejbola, pludmales volejbola u.c. sporta veidu attīstībai 

x x x x 

Attīstīti ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi, atsevišķi 

alternatīvie sociālie pakalpojumi – sociālie dzīvokļi, sociālās 

mājas, sociālā istaba atbilstoši teritorijas iedzīvotāju vajadzībām 

un iespējām 

x x x  

Katrā teritoriālā vienībā pieejami ģimenes ārsta vai feldšera 

punkta pakalpojumi, trijās no tām aptiekas pakalpojumi, pieejami 

arī zobārstniecības pakalpojumi 

x  x  

Sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra (centrālā 

ūdenssaimniecība, apkure, atkritumi) izveidota atbilstoši pilsētas 

vai ciema struktūrai un pieprasījumam  

x x   

Ir pietiekami attīstīts valsts un pašvaldību ceļu tīkls x x x x 

 

V
ā

jā
s 

p
u

se
s 

(V
) 

Nepabeigta izglītības iestāžu sakārtošana un aprīkošana 
atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām 

x  x  

Atšķirīga kultūras iestāžu un sporta infrastruktūras kvalitāte un 

nodrošinājums, kas ļoti atšķiras starp teritoriālām vienībām 

x x x  

Vājā sociālo pakalpojumu saņēmēju maksātspēja apgrūtina 

sociālo pakalpojumu saglabāšanu un uzlabošanu 

x x x  

Nepabeigta sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras 

sakārtošana 

x  x  

Kopumā neapmierinošs valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis, kas x x x x 
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turpina pasliktināties 

Nepietiekams sadzīves pakalpojumu piedāvājums x    

 

Ie
sp

ē
ja

s 
(I

) 

Piesaistīt ES fondu un programmu finansējumu publiskās 
infrastruktūras tālākai sakārtošanai 

x  x x 

Aktivizēt un iesaistīt iedzīvotājus savas dzīvesvides veidošanā un 
sakārtošanā 

x    

Attīstīt jaunus sadzīves pakalpojumus atbilstoši pieprasījumam x    

 

D
ra

u
d

i 
(D

) 

Ierobežotās pašvaldības finanšu iespējas publiskās 
infrastruktūras sakārtošanai 

x x x  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās mazina atsevišķas publiskās 
infrastruktūras nepieciešamību 

x x x  

Iedzīvotāju pasivitāte publiskās infrastruktūras izmantošanā x    

Vandālisms x    
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3. STRATĒĢISKĀ DAĻA 
 

3.1. Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība 
 
Apes novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam izstrādāta, ievērojot attīstības plānošanas 
dokumentu hierarhiju Latvijā. Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments 
ilgtermiņā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (Latvija 2030), bet vidējā termiņā – 
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020).  
Izstrādājot Apes novada attīstības programmu turpmākajiem 7 gadiem, ņemti vērā arī Vidzemes 
plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti, kā arī novadam apkārt esošo kaimiņu pašvaldību 
(Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas) plānotie attīstības scenāriji.  
Nozīmīga sadarbība Apes novadam veidojas ar Alūksnes novadu, reģionālas nozīmes centru. Sadarbība ne 
tikai kā kopīgas intereses darba vietu, izglītības iestāžu, reģionālo iestāžu un tūrisma sfērā, bet noris arī 
kopīgu sadarbības projektu īstenošana. Projektu "ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšana" Alūksnes novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Gulbenes un Apes novadu 
pašvaldībām no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.maijam. Projekta mērķis bija nodrošināt 
kvalifikācijas paaugstināšanu Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu ES fondu līdzekļu apguvē iesaistītajiem 
speciālistiem. Cieši attīstīta sadarbība ir starp novadu bibliotēkām, Apes novadam Alūksnē ir Izglītības 
pārvalde, kurā novads darbojas un veic izglītības pārvaldes darbu. Apes novadam nav būvvaldes - šo 
pakalpojumus sniedz Alūksnes novads. Apē darbojas Alūksnes mūzikas skolas mācību punkts, Alūksnes 
sporta skolā darbojas Apes bērni, kuri tiek trenēti Apē. Noris dažādu kopīgu sabiedrisku pasākumu 
organizēšana gan kultūras jomā (Apes-Alūksnes ansambļu skates vienmēr tiek organizētas Apē), gan 
sportā (Apes-Alūksnes novadu hokeja čempionāts, pavasara krosi skolām tiek organizēti Apē, basketbola, 
volejbola utt. mači), arī tūrisma sfērā. 
Gulbenes novads  vairāk ir pakalpojumu izmantošanas vieta (iestādes, pakalpojumi, darba tirgus) 
Smiltenes novads - darba tirgus, izglītības pakalpojumi, reģionālās iestādes, pakalpojumi, tirdzniecība. 
Valkas novads - tūrisms, uzņēmējdarbība, darba tirgus. 
Nozīmīga sadarbība veidojas ar  Igaunijas Republiku - transporta koridors, darba tirgus, uzņēmējdarbība, 
tūrisms. Lielākie sadarbības projekti realizēti ar  Rouge, Setomaa, Moniste. 
 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 
2030.gadam  
(Latvija 2030) 
 

Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.  

Dokuments ir  Latvijas hierarhiski augstākais  ilgtermiņa  attīstības  

plānošanas dokuments. Apes novada attīstības programma 2014.-

2020.gadam, ir veidota saskaņā ar Latvija 2030 noteiktajiem virzieniem 

un prioritātēm. 

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. 

Apes novada attīstības programmā ietvertie risinājumi paredz Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 izvirzīto sekojošu Prioritāšu un 

attīstības virzienu sasniegšanu: 

Latvija 2030 prioritātes Apes novada atbilstošie stratēģiskie uzstādījumi* 

1. Prioritāte. Kultūras telpas attīstība SM1, RV2, U6-U7,  

SM3, RV12, U39 

2. Prioritāte. Ieguldījumi cilvēkkapitālā SM1,  VTP1, RV1, U2, U3,U4 

RV3,U10 
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3. Prioritāte. Paradigmas maiņa izglītībā SM1, RV1 

4. Prioritāte. Inovatīva un ekoefektīva 

ekonomika 

SM3, VTP3, RV8, U23, U24 

RV10, U30 

RV11 

RV12 

5. Prioritāte. Daba kā nākotnes kapitāls SM2, VTP2, RV7, U20, , U22,   

SM3, RV12, U36 

6. Prioritāte. Telpiskās attīstības 

perspektīva 

SM2, VTP2, RV4, RV5,RV6, RV7 , U21 

7. Prioritāte. Inovatīva pārvaldība un 

sabiedrības līdzdalība 

SM1 RV1 (U3) 

*Stratēģisko uzstādījumu  atšifrējumu skatīt sadaļā 3.2.4.Rīcību virzieni, 4.Rīcības plāns 

 

Nacionālais attīstības 
plāns 2014.-2020.. 
gadam (NAP 2020) 

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). 

NAP2020 mērķis ir noteikt vidēja termiņa prioritātes, to rīcības  

virzienus, mērķus, kā arī to sasniegšanas rādītājus. 

NAP2020 izvirza trīs vidēja termiņa 

prioritātes: 

Apes novada 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) 

 VTP1 Formālā, neformālā izglītība 

 VTP2 Publiskā infrastruktūra 

 VTP3 Uzņēmējdarbība 

VTP Tautas saimniecības izaugsme: 

Rīcības virziens  "Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi  

pakalpojumi" 

Rīcības virziens "Izcila uzņēmējdarbības vide" 

Rīcības virziens "Attīstīta pētniecība, inovācija 

un augstākā izglītība" 

Rīcības virziens "Energoefektivitāte un 

enerģijas ražošana" 

Apes novadā liels uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības 

attīstību un novadā ir liels kokapstrādes nozares 

potenciāls, kas rada produkciju ar augstu pievienoto 

vērtību. Nākotnes perspektīva ir dolomīta ieguve un 

pārstrāde novada teritorijā, sabalansējot to ar videi 

draudzīgu ieguves procesu. Pašvaldība sniedz atbalstu 

uzņēmējiem, attīstot biznesa un industriālo parku 

novadā. Liela nozīme ir izglītības, kultūras, sporta un 

citu pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanai, kā arī plānots izmantot modernās 

tehnoloģijas – saules baterijas ( pilotprojekts) 

bērnudārza ēkā. Apes novadā nav attīstīta pētniecība un 

zinātniskā darbība, jo tam nav bijis potenciāla, kā arī 

nepastāv augstākās izglītības iestādes. 
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Apes novada atbilstošās rīcības virzieni, uzdevumi un 

rīcības*:  

SM2, VTP2, RV4,R2.46, 2.48 

SM2, VTP2, RV2, R 1.18 

SM2, VTP2, RV1, R1.4  

SM3, VTP3, RV8, RV10,RV11,RV12 

VTP Cilvēka drošumspēja 

Rīcības virziens "Cienīgs darbs" 

Rīcības virziens "Stabili pamati tautas 

ataudzei" 

Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" 

Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks" 

Rīcības virziens  "Cilvēku sadarbība,  kultūra  

un pilsoniskā līdzdalība  kā piederības  

Latvijai pamats" 

Izglītības kvalitātes celšana (pedagogi, speciālisti, 

skolēni), specializācijas virzienu noteikšana skolās 

(mežistrāde, kokapstrāde, lauksaimniecība, sports, 

jaunsardze, amatu prasmes), darba kvalifikācija un 

mūžizglītības programmu īstenošana, kā arī dažādi 

kursi un semināri veicina nodarbinātību un pašvaldības 

atbalsts tam ir ļoti nepieciešams, īpaši novadā tiek 

uzsvērts darbs ar jauniešiem, kas apgūto profesiju, 

arodu vai savas uzņēmējspējas  izmantos, lai darbotos 

un attīstītu savu novadu.  

Nozīmīgs jautājums novadā ir sociālo māju, dzīvokļu un 

istabu uzturēšana un apsaimniekošana, kas prasa lielus 

finanšu līdzekļus. Veselības aprūpes pakalpojumi ir 

pamatvajadzības nodrošinoši, tiks veicinātas mobilas 

speciālistu vizītes, lai paplašinātu pieejamību un klāstu.  

Apes novada atbilstošās rīcības virzieni, uzdevumi un 

rīcības*:  

SM1, VTP1, U1, RV1, R1.1., R1.3., U2, U3,U4 

SM1, VTP1, RV2,R1.16, R1.17, U6,U7 

SM2, RV5, U14, U15, U16 

SM2,RV3, U10 

SM3, RV12, U39 

VTP Izaugsmi atbalstošas teritorijas 

Rīcības virziens  "Ekonomiskās aktivitātes 

veicināšana  reģionos  –  teritoriju potenciāla  

izmantošana" 

Rīcības virziens  "Pakalpojumu pieejamība 

līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves  

apstākļu radīšanai" 

Rīcības virziens "Dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana" 

Apes novada specializācija ir balstīta uz pieejamo 

resursu pilnvērtīgu izmantošanu (pierobeža, autoceļš 

A2,E77, meži, dabas resursi, LIZ, kultūrvēsturiska 

teritorija), tādejādi attīstot tādas nozares kā 

mežsaimniecību, kokapstrādi, lauksaimniecisko 

ražošanu, tūrismu un kravu transportu.  

Liela nozīme novada attīstībā ir pieejamiem 

pakalpojumiem iedzīvotājiem, to saglabāšanai un klāsta 

paplašināšanai, kā arī autoceļu kvalitātei. Aktuāls 

jautājums ir kvalitatīvu internet pakalpojumu 

nodrošinājums novadā. 

Skaistā daba un bagātīgais kultūrvēstures mantojums ir 

viena no Apes novada bagātībām, kas ir jāsaglabā un 

jāpilnveido , attīstot tūrismu un citas aktivitātes. Liela 

nozīme ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, 

tam nepieciešams liels finansējums un atbalsts gan no 

valsts puses, gan dažādu fondu izmantošanas iespējām. 

Apes novada atbilstošās rīcības virzieni, uzdevumi un 
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rīcības*:  

SM2, VTP2, RV6 

SM2, VTP2, RV4, RV7 

SM3, RV12  

SM3, VTP3, RV8,RV9,RV10, RV11 
*Stratēģisko uzstādījumu  atšifrējumu skatīt sadaļā 3.2.4.Rīcību virzieni, 4.Rīcības plāns 

 

Vidzemes plānošanas 

reģiona attīstības 

programma 2007.-

2013.gadam. 

 
(pamatojoties uz Vidzemes 
plānošanas reģiona 
Attīstības padomes sēdes 
2014. gada 29. janvāra 
lēmumu (prot. Nr.1, punkts 
5.1.) tās darbības termiņš ir 
pagarināts līdz jaunas 
attīstības programmas 
izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 
2015. gada 31.decembrim). 

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.   

Reģiona attīstības programmā ir noteiktas 4 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 vīzija „Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur 

augstākā vērtība ir cilvēks” pēc būtības atbilst Vidzemes plānošanas 

reģiona vīzijai , kā arī Apes novada ilgtermiņa prioritāte „Cilvēkkapitāla 

vērtības saglabāšana, kas balstīta uz uzņēmējdarbības attīstību, 

daudzveidīgo dabas ainavu saglabāšanu un kvalitatīvu publisko 

pakalpojumu, un infrastruktūras nodrošināšanu.” ietver sevī reģiona 

attīstības programmā definētās.  

 

Vidzemes plānošanas reģiona vidēja 

termiņa prioritātes: 

Atbilstošās Apes novada vidēja termiņa prioritātes: 

 

VTP Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

Transporta infrastruktūra: 

 Attīstīta transporta infrastruktūra 

 Izveidoti multimodālie transporta 

koridori, attīstīti kravu pārvadājumi 

Vides infrastruktūra: 

 Samazināts vides piesārņojums 

Izglītības infrastruktūra: 

 Attīstīta izglītības infrastruktūra un 

efektīva tās izmantošana. 

Enerģētikas infrastruktūra: 

 Racionāli izmantoti dabas resursi 

 Energoefektivitātes paaugstināšana 

VTP1 Formālā , neformālā izglītība 

RV1 Izglītība 

RV2 Kultūra 

RV3 Sports 

 

VTP2 Publiskā infrastruktūra: 

RV4 Inženiertehniskā infrastruktūra 

RV5 Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra 

RV6 Ceļu, ielu infrastruktūra 

RV7 Dabas un kultūrvēsturiskie resursi 
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dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām 

Veselības aprūpes infrastruktūra: 

 Attīstīta veselības aprūpes 
infrastruktūra 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
infrastruktūra: 

 Attīstīta sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra 

Kultūras infrastruktūra: 
 Attīstīta kultūras infrastruktūra un 

pakalpojumi 
Sporta infrastruktūra: 

 Attīstīta sporta infrastruktūra un 
pakalpojumi 

Sakaru infrastruktūra: 
 Reģiona teritorija nodrošināta ar 

modernajām telekomunikācijām 
Kultūrvides saglabāšanai un atjaunošanai 
nepieciešamā infrastruktūra: 

 Atjaunota un sakārtota kultūrvide 
 Saglabātas tradīcijas 

Bioloģiskās, ainavu daudzveidības un dabas 
teritoriju saglabāšanai un atjaunošanai 
nepieciešamā infrastruktūra: 

 Saglabāta bioloģiskā daudzveidība un 
Vidzemei raksturīgās dabas ainavas 

Dzīvojamā fonda/mājokļu infrastruktūra: 
 Kvalitatīva īpašumu pārvaldīšana un 

apsaimniekošana 
 Augsta dzīvojamā fonda kvalitāte 

VTP Ekonomiskā attīstība, konkurētspējas 

palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu 

ekonomiku 

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana: jaunu 

uzņēmumu veidošana, esošo konkurētspējas 

paaugstināšana, komercdarbībā izmantojamo 

teritoriju attīstība: 

 Atbalstīt jaunu konkurētspējīgu 

produktu izstrādi un inovācijas 

 Attīstīta ražošana un pakalpojumi 

 Vidzeme veidojas par uzņēmējdarbībai 

pievilcīgu reģionu. 

 Attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, 

nodrošināta pakalpojumu pieejamība. 

Zinātniskās infrastruktūras modernizācija: 

 Modernizēta zinātniskā infrastruktūra 

institūtos, izglītības iestādēs un 

uzņēmumos 

Zināšanu ietilpīgas, inovatīvas ekonomiskās 

VTP3 Uzņēmējdarbība 

RV9 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

RV11 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

RV12 Rūpnieciskās ražošanas teritoriju attīstība 

RV13 Tūrisma veicināšana 
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aktivitātes paaugstināšana 

 Attīstīta inovatīva uzņēmējdarbība. 

VTP Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

paaugstināšana 

Izglītības kvalitātes un pieejamības 

nodrošināšana: 

 Iedzīvotāji nodrošināti ar kvalitatīvu 

un konkurētspējīgu izglītību 

Mūžizglītības attīstība: 

 Mūžizglītības veicināšana reģionā 

Nodarbinātības līmeņa paaugstināšana 

 Paaugstinājies nodarbinātības līmenis 

reģionā 

Darba tirgus izpēte un darba tirgus vajadzībām 

atbilstošu apmācību nodrošināšana 

 Nodrošināt izglītības iespējas atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam un otrādi - 

sekmēt darba vietu radīšanu atbilstoši 

izglītības iespēju nodrošinājumam. 

 Attīstīti produktīvie sektori, kuri 

balstās uz izglītotu darbaspēku un 

piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu 

 Atbalstīt informāciju un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošanu. 

Iedzīvotāju sociālās iekļaušanās veicināšana: 

 Cilvēki ar īpašām vajadzībām un 

sociālo riska grupu cilvēki sekmīgi 

iekļāvušies darba tirgū un sabiedrībā 

Administratīvās kapacitātes stiprināšana 

 Speciālistu kvalifikācijas celšana. 

VTP1 Formālā , neformālā izglītība 

RV1 Izglītība 

 

VTP2 Publiskā infrastruktūra: 

RV5 Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra 

 

VTP Lauku attīstība 

Netradicionālās lauksaimniecības attīstība: 

 Attīstīti nelauksaimnieciskie darbības 

veidi 

Lauksaimniecības attīstība: 

 Attīstīti lauksaimnieciskās darbības 

veidi 

Vietējo/kopienu iniciatīvu attīstība 

 Attīstītas vietējo/kopienu iniciatīvas 

Ar lauksaimniecisko darbību saistīto 

pētniecisko un atbalsta institūciju attīstība: 

 Veicināt ar lauksaimniecisko darbību 

saistīto pētniecisko un atbalsta 

institūciju attīstību 

VTP3 Uzņēmējdarbība  

RV10 Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība 
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Vidzemes plānošanas 

reģiona teritorijas 

plānojums 2007.-

2027.gadam 

Vīzija : Vidzeme ir dinamisks un konkurētspējīgs reģions, ar dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību lauku teritorijās, ar 

nozīmīgiem transporta koridoriem.  

 

 

Apes novada stratēģiskie uzstādījumi atbilst Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 

Telpiskās attīstības perspektīvas izvirzītajām prioritātēm: 

 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) 

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 attīstības programma tiek izstrādāta saskaņā ar stratēģiju 

  

Alūksnes novada 

attīstības programma 

2011.-2017.gadam 

Alūksnes novada vīzija : Alūksnes novads – videi draudzīgs ar kultūras 

mantojumu bagāts, tūrismam stratēģiski nozīmīgs, investoru novērtēts 

Krievijas un Igaunijas pierobežas novads ar daudzpusīgi attīstītu mazo 

un vidējo uzņēmējdarbību un nodrošinātu kvalitatīvu dzīves telpu 

iedzīvotājiem.   

 

Alūksnes novada specializācija: 

 Lauksaimniecība 

 Mežsaimniecība un mežistrāde 

 Koka izstrādājumu ražošana 

 Tūrisms 

 Transporta un kravu pārvadājumi 

 Atjaunojamās enerģijas ražošana 

Apes novada specializācija: 

 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

 Loģistikas un transporta mezgls 

 Lauksaimnieciskā ražošana 

 Tūrisms 

 

 

 

Alūksnes novada stratēģiskie ilgtermiņa 

mērķi:  

 Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša 

vide 

 Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu 

pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža 

garumā 

 Nodrošināt pamatvajadzībām 

atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos 

pakalpojumus un veselības aprūpes 

daudzveidības pieejamību 

 Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu 

dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Atbilstošie Apes novada stratēģiskie uzstādījumi*: 

IP, SM1, SM2, SM3, VTP1, VTP2, VTP3 
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 Veidot pievilcīgu kultūrvidi un 

kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras 

infrastruktūru, kultūras pakalpojumu 

un produktu 

 Nodrošināt ilgtspējīgu vides 

izmantošanu un attīstību 

 Uz novada attīstību un sabiedrības 

vajadzību ievērošanu vērsta efektīva 

pārvalde 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Atšifrējums nodaļā 3.2. Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 

  

Gulbenes novada 

integrētās attīstības 

programma 2011.-

2017. gadam 

Gulbenes novada vīzija: Sakopti lauki, daudzveidīga lauksaimnieciskā 

ražošana un pārstrāde, inovatīvi ražošanas uzņēmumi, kvalitatīvi 

pakalpojumi, uzturēta kultūrvide un vēstures pieminekļi, pievilcīga 

lauku un pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve un sociāla 

iekļaušana- pamats dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un dzīves līmeņa 

kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un novadā kopumā.  

 

Gulbenes novada stratēģiskie uzstādījumi:  

 Cilvēkresursu attīstība 

 Ilgtspējīga ekonomika un 

uzņēmējdarbību atbalstoša vide 

 Kultūras telpas attīstība un dzīves 

vides kvalitāte 

Atbilstošie Apes novada stratēģiskie uzstādījumi*: 

IP, SM1, SM2,SM3, VTP2, VTP3 

 

 

 
* Atšifrējums nodaļā 3.2. Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 

Gulbenes novada specializācija: 

 Lauksaimniecība 

 Mežsaimniecība 

 Rūpniecība 

 Sabiedrisko un komercpakalpojumu 

attīstība 

 Tūrisms 

Apes novada specializācija: 

 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

 Loģistikas un transporta mezgls 

 Lauksaimnieciskā ražošana 

 Tūrisms 

 

  

Smiltenes novada 

attīstības programma 

2012.-2018.gadam. 

 

Vīzija: Smiltenes novads pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā. 

Novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības 

kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas 

gudri un izglītoti cilvēki.  

 

Smiltenes novada specializācija: 

 Lauksaimnieciskā ražošana un 

pārstrāde 

 Mežsaimniecība 

 Kokapstrāde 

 Ceļu būve 

Apes novada specializācija: 

 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

 Loģistikas un transporta mezgls 

 Lauksaimnieciskā ražošana 

 Tūrisms 

 

Smiltenes novada stratēģiskie uzstādījumi:  

IP : 

Atbilstošie Apes novada stratēģiskie uzstādījumi*: 

IP, SM1, SM2, SM3, VTP1, VTP2, VTP3 
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 Inovācijas, attīstīta ekonomika un 

sadarbība 

  Kvalitatīva kultūrvide, jaunrade un 

pieejama sociālā infrastruktūra 

 Nodrošināta kvalitatīva tehniskā un 

vides infrastruktūra 

SM : 

 Konkurētspējīgs un dinamisks novads  

 Latviskās identitātes un tradīciju 

novads 

 Pievilcīga dzīves vieta 

VTP: 

 Efektīva publiskā pārvalde un 

līdzdalība 

 Daudzveidīgi izglītības, kultūras, sporta 

un veselības un sociālie pakalpojumi 

 Droša un pievilcīga dzīves un darba 

vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

* Atšifrējums nodaļā 3.2. Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 

  

Valkas novada 

attīstības programma 

2010.-2016.gadam 

Vīzija: Valkas novads –  tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar 
kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai 
Ziemeļvidzemē.  
 
 

Valkas novada prioritātes: 

 Cilvēkresursu attīstība ( mērķis – 

pieejama kvalitatīva izglītība mūža 

garumā) 

 Sakārtota novada infrastruktūra un 

pakalpojumi (mērķis - tranporta, vides, 

enerģētikas, izglītības, sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstība)  

 Uzņēmējdarbības attīstība novadā ( 

mērķis – attīstīta ražošana ar augstu 

pievienoto vērtību) 

 Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts 

kultūrvēsturiskais mantojums ( mērķis 

- sakoptas un saglabātas 

kultūrvēsturiskās teritorijas un 

pieminekļi) 

 

Atbilstošie Apes novada stratēģiskie uzstādījumi*: 

IP, SM1, SM2, SM3, VTP1, VTP2, VTP3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Atšifrējums nodaļā 3.2. Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 

Valkas novada specializācija: 
 Mežsaimniecība un mežistrāde 
 Lauksaimniecība 

Apes novada specializācija: 

 Mežsaimniecība un kokapstrāde 

 Loģistikas un transporta mezgls 

 Lauksaimnieciskā ražošana 

 Tūrisms 
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Izvērtējot kaimiņu pašvaldību attīstības programmās paredzētos scenārijus, jāuzsver, ka sadarbība varētu 
izvērsties daudz plašāka. Gandrīz visi specializācijas virzieni pašvaldībās ir izvirzīti līdzīgi, tā ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un tūrisms, tomēr ņemot vērā katra novada pieejamos 
resursus, tiek noteikti arī specifiski specializācijas virzieni. Piemēram Smiltenes novada viena no 
specializācijām ir ceļu būve. Kā viens no pieejamiem ceļu būvē izmantojamiem materiāliem ir Apes 
novadā iegūtais dolomīts. Alūksnes novada viena no specializācijām ir kravu pārvadājumi, šo nozari 
plānots attīstīt arī Apē, jo Apes novadu šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš A2,E77, ar lielu loģistikas 
nozares potenciālu. Gulbenes novads plāno attīstīt sabiedriskos un komerciālos pakalpojumus, kas ir 
izdevīgi Apes novadam, jo būs iespēja izmantot papildus pakalpojumus, kurus nav iespējams nodrošināt 
un attīstīt pašiem. Alūksnes novads kā reģionālas nozīmes centrs paver sadarbības iespējas kopīgu 
projektu īstenošanā dažādās sfērās. 
 
 

3.2. Apes novada stratēģiskie uzstādījumi 
3.2.1. Ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) 

 
Apes novada stratēģiskos uzstādījumus – vīziju, mērķus un prioritātes nosaka Apes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam, kas ir pirmais kopējais Apes novada attīstības plānošanas 
dokuments. Attīstības programma tiek izstrādāta saskaņā ar Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013.-2030.gadam.  

 

 

 

 

 

 

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 rūpnieciska 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 biznesa inkubatorā, atbilstoši uzņēmējdarbības specifikācijai 

 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) 

Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas 
ainavu ielokā, kur augstākā 

vērtība ir cilvēks… 

Ilgtermiņa attīstības 

redzējums                       

( vīzija) 
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ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām, konkurētspējīgu vidējo izglītību; interešu izglītību, 

mūžizglītību, 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 

 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 

 

3.2.2. Ilgtermiņa prioritāte un stratēģiskie mērķi 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 

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 

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 un sporta pakalpojumu 

pieejamību, veicinot 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 popularizēšanu vietējā 

mērogā , kā arī izmantojot pierobežas sadarbības iespējas. 

 
 

3.2.3. Vidēja termiņa prioritātes 2014.-2020.gadam 
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu novada stratēģisko uzstādījumu un vīzijas izpildi, Attīstības programmā tiek 
tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes, izvirzītas rīcības un uzdevumi to īstenošanai. Vidēja termiņa 
prioritātes izriet no novada stratēģiskiem uzstādījumiem un ir saistītas ar uzņēmējdarbības aktivitātes 
palielināšanu, jaunu darbavietu radīšanu, izglītības kvalitātes paaugstināšanu un specializācijas virzienu 
izstrādi, publiskās infrastruktūras sakārtošanu un tūrisma attīstības veicināšanu, kas ļautu saglabāt 
iedzīvotāju skaitu un noturētu to vismaz patreizējā līmenī, radot pievilcīgu vidi dzīvošanai un rekreācijai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Rīcību virzieni 
 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP)  2014.-2020. gadam 

VTP1             
Formālā, neformālā 

izglītība 

VTP2 
 Publiskā 

infrastruktūra 

VTP3                
Uzņēmējdarbība  
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3.2.4. Rīcību virzieni 
 
Novada  stratēģisko uzstādījumu sasniegšanas ietvaros ir noteikti 13 rīcību virzieni (RV) un 39 uzdevumi 
(U). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva 

sabiedrība ar daudzpusīgām 

personības pilnveides iespējām 

RV1 Izglītība 

RV2 Kultūra 

RV3 Sports 

SM2 Pilnvērtīga dzīves vide novada 

iedzīvotājiem 

RV4 Inženiertehniskā 
infrastruktūra 

RV5 Medicīnas un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra 

RV6 Ceļu, ielu infrastruktūra 

RV7 Dabas un 
kultūrvēsturiskie resursi 

SM3 Uz vietējo resursu izmantošanu 

balstīta ekonomika 

RV9 Uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana 

RV10 Lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstība 

RV11 Mežsaimniecība un 
kokapstrāde 

RV12 Rūpnieciskās ražošanas 
teritoriju attīstība 

RV13 Tūrisma veicināšana 

 

VTP1 Formālā, neformālā 

izglītība 

VTP2 Publiskā infrastruktūra 

VTP3 Uzņēmējdarbība 
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Rīcību attīstības virzieni  raksturoti pēc sekojošiem parametriem: 
 Pamatojums 

Plānotā pasākumu kopuma nozīme novada attīstībā 
 Uzdevumi  

Pašvaldības plānotās aktivitātes un pasākumi 
 Atbildība 

Atbildīgās struktūrvienības/amatpersonas, kuru kompetencē ir lēmumu pieņemšana stratēģisko mērķu 
realizēšanā 

 Resursi  
Sadarbības partneri, esošās institūcijas, pieredze, informācija un citi pašvaldības rīcībā esoši instrumenti, 
kas var sekmēt uzdevumu izpildi  

 Indikatori  
Rādītāji, kas iegūstami publiski pieejamos informācijas avotos, statistikas dati, pētījumi, aptaujas, kas 
novērtē pasākumu kopuma ietekmi uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
 

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām 
 
RV1 Izglītība 
Pamatojums 
Vidējās izglītības nodrošināšanai ir būtiska loma novada dzīvotspējas saglabāšanā. Apes novadā ir 
jānodrošina vidējās izglītības pieejamība katram skolēnam. Ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, 
kas ir novērojama ik gadu, vispārējās izglītības iestāžu resursi ir paredzēti daudz lielākam skolēnu 
skaitam, līdz ar to telpas var izmantot mūžizglītības pasākumiem, interešu klubiem, nometnēm un 
nodarbībām vietējiem iedzīvotājiem.  
Pirmsskolas izglītības iestāžu resursi ir nepietiekami, lai uzņemtu visus pirmsskolas vecuma bērnus, kas 
varētu apmeklēt šīs iestādes. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu resursi tiek daļēji izmantoti, kas ir 
saistīts ar darbības specifiku un nelielo izglītojamo skaitu. Izglītības iestāžu infrastruktūra pagastos ļoti 
atšķirās.  
Līdz 2020.gadam jāsakārto izglītības iestāžu tehniskā infrastruktūra, lai tās atbilstu pamata vajadzībām – 
sanitārie mezgli, apsardze, energoefektivitāte, kā  arī jānodrošina mācību kabineti ar materiāli tehnisko 
bāzi. 
Aktuāls ir  jautājums par skolu specializāciju atbilstoši uzņēmējdarbības specifikācijai un vajadzībām pēc 
konkrētas sfēras speciālistiem.  
Būtiska ir skolēna un skolotāja pozitīva mijiedarbība un savstarpēja tolerance.  
Uzdevumi 
U1 Izglītības iestāžu saglabāšana un uzturēšana 
U2 Skolu specializācija 
U3 Interešu un mūžizglītības pieejamība un dažādošana 
U4 Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnvērtīga izmantošana 
Atbildība 
Izglītības , kultūras un sporta komiteja 
Resursi 
Apes novadā izglītību nodrošina 9 mācību iestādes: 
Gaujienas pagasts 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 
 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola, kura piedāvā arī pamatskolas izglītības programmu; 
 Gaujienas internātpamatskola, kura piedāvā pamatskolas un pirmskolas izglītības programmu, 

speciālo pamatskolas un speciālo pirmskolas izglītības programmu; 
 Gaujienas mūzikas un mākslas skola; 

Ape 
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”; 
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 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, kura piedāvā arī pamatskolas programmu; 
 Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāle; 

Trapenes pagasts 
 Trapenes pamatskola, kura piedāvā arī pirmskolas izglītības programmu; 

Virešu pagasts 
 Sikšņu pamatskola, kura piedāvā arī pirmskolas izglītības programmu. 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gadā 

Datu avots 

Izglītojamo skaits 
vispārējās izglītības 
iestādēs 

523 (2012.g.) Nesamazinās Apes novada dome 

Izglītības iestāžu skaits 9 (2013.g.) Pastāv, iespējama 
statusa maiņa 

Apes novada dome 

 
RV2 Kultūra 
Pamatojums 
Kultūras iestāžu saglabāšana, pilnveidošana un infrastruktūras turpmāka sakārtošana ir aktuāls 
jautājums novadā. Kultūras pasākumi un norises ir ieguldījums sabiedrības garīgajā veselībā, izglītībā un 
veicina vietējo patriotismu un veido pievilcīgu dzīves vidi iedzīvotājiem. Novada reprezentēšana un tēla 
veidošana noris caur tradicionālajiem kultūras pasākumiem, svētkiem un citām aktivitātēm. 
 Kultūras institūciju tīklu Apes novadā veido 16 kultūras iestādes un viens privātmuzejs. Katrā teritoriālā 
vienībā ir kultūras vai tautas nams, publiskā bibliotēka, muzejs vai istaba un estrāde. 
Kultūras infrastruktūras resursu izmantošanu nosaka apmeklētāju skaits, darba laika ierobežojumi un 
aktivitāšu norises laiks. Jaunieši aktīvāk izmanto bibliotēkas, kas ir saistīts ar moderno tehnoloģiju un 
interneta nodrošinājumu. 
Uzdevumi 
U5 Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un modernizācija 
U6 Esošo pasākumu attīstība, jaunu ideju un kultūras pasākumu piedāvājuma paplašināšana 
U7 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
Atbildība un ieviešana 
Izglītības , kultūras un sporta komiteja 
Resursi 
Apes novads 

 Sadarbība ar Alūksnes lauku partnerību un Ziemeļgaujas partnerību 
Ape 

 Apes pilsētas tautas nams 
 Apes pilsētas bibliotēka 
 Elīnas Zālītes memoriālā istaba 
 Apes pilsētas estrāde 

Gaujienas pagasts 
 Gaujienas pagasta tautas nams 
 Gaujienas pagasta bibliotēka 
 Jāzepa Vītola memoriālais muzejs 
 Gaujienas estrāde 

Trapenes pagasts 
 Trapenes pagasta kultūras nams 
 Trapenes pagasta bibliotēka 
 Trapenes pagasta muzejs 
 Trapenes estrāde 
 Z.Safronoviča senlietu muzejs 

Virešu pagasts 
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 Virešu saieta nams 
 Virešu pagasta bibliotēka 
 Virešu pagasta novadpētniecības istaba 
 Vidagas estrāde 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

Pašdarbības kolektīvu 
dalībnieku skaits 

373 (2012.g.) Saglabāts esošais 
līmenis 

Apes novada dome 

Kultūras pasākumu 
skaits 

395 (2012.g.) Saglabāts esošais 
līmenis 

Apes novada dome 

Kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaits 

23636 (2012.g) Palielinās Apes novada dome 

Pašvaldības atbalsts 
kultūras pasākumiem 

82113 (2012.g) Saglabāts esošais 
līmenis 

Apes novada dome 

 
RV3 Sports 
Pamatojums 
Apes novadā sporta aktivitātēm ir liels potenciāls, novadā sporto visi, kuri atzīst veselīgu dzīvesveidu un 
vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku. Iedzīvotāju sportiskajām aktivitātēm kalpo visdažādākās sporta būves 
un laukumi. Sportiskiem pasākumiem labvēlīgu vidi piedāvā arī Apes novada daba: meži, laivojamās upes 
(Gauja, Vaidava), savukārt ezeri (Luksta, Kalekaurs, Zvārtavas ezers, Melderītis u.c.), ir makšķerēšanai 
piemērotas ūdenstilpes. Caur Apes novadu ved marķētais starptautiskais velomaršruts „Tour de Lat Est”.  
Sporta infrastruktūras attīstības prioritārais  virziens ir nacionāla un starptautiska līmeņa sporta 
pasākumu organizēšana, kas balstīta uz pieejamo resursu pilnveidošanu. 
Novads plāno attīstīt sporta novirzienu izglītības iestādēs kā vienu no specializācijas virzieniem. 
Prioritāri attīstāma ir Apes mototrase, ar vissezonas izmantošanas iespēju. Trophy reida norise ir 
galvenais autosporta pasākums novadā, kas veicina novada tēla atpazīstamību. Gaujas un Vaidavas upes 
iezīmējas kā ūdens tūrisma bāzes ar sporta un tūrisma attīstības potenciālu.  
Apes novada ceļi piemēroti ziemas autoralliju rīkošanai. 
Uzdevumi 
U8 Sporta infrastruktūras saglabāšana un pilnveidošana 
U9 Jaunu sporta veidu attīstīšana uz pieejamo resursu bāzes 
U10 Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs 
Atbildība un ieviešana 
Izglītības , kultūras un sporta komiteja 
Resursi 
Apes novads 

 Sadarbība ar Alūksnes lauku partnerību un Ziemeļgaujas partnerību 
Ape 

 Apes mototrase- reģionāla un nacionāla līmeņa sporta infrastruktūras objekts 
 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta zāle (Apes sporta komplekss) 
 Āra hokeja laukums-, kuru vasarā var izmantot strītbolam, tenisam un skrituļslidošanai 
 Apes pilsētas futbola laukums 
 Mazais sporta laukums un BMX trase 
 Pludmales volejbola laukums 

Gaujienas pagasts 
 Gaujienas  internātpamatskolas sporta zāle 
 BMX trase 
 Sporta laukums 

Trapenes pagasts 
 Trapenes pamatskolas sporta zāle 
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 Trapenes pamatskolas sporta laukums- minifutbola, 2 pludmales volejbola un strītbola 
nestandarta laukumi 

 Trophy trase- reģionāla un nacionāla līmeņa sporta infrastruktūras objekts 
 Trophy slēgtā trase 

Virešu pagasts 
 Sikšņu pamatskolas sporta zāle 
 Virešu saieta nams- ir iespēja izmantot sporta aktivitātēm 
 Futbola laukums pie Sikšņu pamatskolas, ar papildus iespēju spēlēt basketbolu 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gadā 

Datu avots 

Sporta pasākumu skaits 30 (2012.g) Palielinās  Apes novada dome 
Sporta pasākumu 
apmeklētāju skaits 

13528 (2012.g.) Palielinās  Apes novada dome 

Pašvaldības atbalsts 
sporta pasākumiem 

14260 (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

 
 

SM2 Pilnvērtīga  dzīves vide novada iedzīvotājiem 
RV4 Inženiertehniskā infrastruktūra 
Pamatojums 
Inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošanas projektu ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta 
kvalitatīvāka dzīves vide novada iedzīvotājiem, samazināts vides piesārņojumu, kā arī veicināta ūdens 
resursu racionāla izmantošana.  
Ūdenssaimniecība šobrīd pastāv Apes pilsētā, Gaujienas un Trapenes ciemos, to nepieciešams izveidot 
Virešu pagasta un Vidagas ciema teritorijā. Esošo sistēmu sakārtošana ir uzsākta, un jāturpina, jo nav 
pieslēgti visi iespējamie pakalpojumu saņēmēji. 
Centrālās apkures sistēma ir izveidota tikai Gaujienas ciemā, jaudas netiek pilnvērtīgi izmantotas (tikai 
50% apmērā) un siltumtrasei ir nepieciešams izbūvēt jaunus posmus. 
Apes novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA BO „ZAAO” pēc individuālajiem 
līgumiem. Atkritumu apsaimniekošanu plānots nodrošināt visā novada teritorijā. Šķirotā atkritumu 
savākšana šobrīd notiek Apes pilsētā un pagastu centros. Būtiska loma atkritumu apsaimniekošanas jomā 
ir iedzīvotāju izglītošanai. 
Jauno tehnoloģiju nozīme ar katru dienu pieaug un nākotnē teritorijas attīstībā būs vēl lielāka, līdz ar to 
novada lauku teritoriju digitalizācija, mobilo sakaru pārklājums un kvalitatīvi internetpakalpojumi ir 
aktuāls jautājums, kas prasa steidzamus risinājumus.  
Apes novadā plānots izbūvēt nacionālā līmeņa optiskā tīkla savienojumu   no Alūksnes līdz  Gaujienai caur 
Trapeni), pašvaldības iecere ir tīkla paplašināšana veidojot atzaru uz Api un uz Vidagu caur Virešiem. 
Uzdevumi 
U11 Inženiertehniskās infrastruktūras attīstība 
U12 Ūdenssaimniecības sistēmas pilnveidošana 
U13 Atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
Resursi 
Apes novads 

 Atkritumu apsaimniekošanas sistēma 
Ape 

 Apes pilsētas ūdenssaimniecība 
Gaujienas pagasts 

 Gaujienas ciema ūdenssaimniecība 
 Gaujienas ciema centrālā apkures sistēma 
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Trapenes pagasts 
 Trapenes ciema ūdenssaimniecība 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes 
gadā 

Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

Centralizētu ūdensapgādes un 
notekūdeņu pakalpojumu 
pieejamība ( % iedzīvotāju) 

~60% (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

Atkritumu šķirošanas laukumi 8 (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 
Centralizētas apkures 
sistēmas pieejamība Gaujienas 
ciemā ( % iedzīvotāju) 

~50% (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

Publiski pieejami interneta 
pakalpojumu punkti 

5 (2013.g) Palielinās Apes novada dome 

Bezmaksas WiFi punkts 1 ( 2013.g.) Palielinās Apes novada dome 
 
 
RV5 Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra 
Pamatojums 
Pasākumu kopums medicīnas infrastruktūras attīstībai ir virzīts uz veselības pakalpojumu pieejamību un 
iedzīvotāju veselības uzlabošanu. Medicīnas iestāžu resursi Apes novadā ir minimāli un pamatvajadzības 
nodrošinoši. Apes novada katrā pagastā ir pieejami ģimenes ārsta vai feldšera pakalpojumi, ir ļoti labs 
aptieku nodrošinājums. Lai uzlabotu ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pašvaldība 
atbalsta iedzīvotāju intereses par pacientu skaita samazināšanu  pie viena ģimenes ārsta un prakšu skaita 
palielināšanu. Liela loma nākotnē ir lauku aptiekām, kas novērtēta kā partnera loma veselības 
veicināšanā  un iedzīvotāju izglītošanā. Aptiekā sniedz pirmo informāciju, izpilda mērījumus, iesaka 
tālāko rīcību pie kā vērsties pacientam, iespēju robežās nodrošina ārstu – speciālistu vizītes un 
diagnostikas.  
Sociālajā jomā atbalsta pasākumu kopuma mērķi ir sniegt atbalstu iedzīvotāju pamatvajadzībām - 
minimālos ienākumus, mājokli, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu pieejamību, kā arī sniegt 
sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un veikt sociālo darbu. Apes novadā ir nodrošināti sociālie 
pakalpojumi ilgstošas aprūpes sociālās aprūpes centrā veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti un 
darbojas bērnu nams. Sociālo aprūpi novadā organizē Sociālais dienests. Pašvaldība nodrošinās arī 
turpmāk aprūpes pakalpojumus un atbalstu krīzes situācijās visu vecumu iedzīvotājiem, kuriem tas 
nepieciešams. Tiks paplašināti aprūpes mājās pakalpojumi un uzlabota to kvalitāte, veikti nepieciešamie 
renovācijas darbi sociālajās mājās un ēku uzturēšanas darbi.  
Uzdevumi 
U14 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
U15 Sociālo apstākļu uzlabošana 
U16 Veselīga dzīvesveida popularizēšana 
Atbildība un ieviešana 
Finanšu komiteja, Sociālā komiteja 
Resursi 
Apes novads  

 Sociālais dienests 
 Mājas aprūpe 
 SIA „Alūksnes slimnīca” kapitāldaļu turētājs 
 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) 

Ape 
 Aptieka 
 Divas ģimenes ārstu privātprakses 
 Sociālā māja „Jaunroze” 
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Gaujienas pagasts 
 Aptieka 
 Ģimenes ārsta privātprakse 
 Zobārstniecības pakalpojumi 
 Sociālie dzīvokļi- trīs dzīvokļi 
 Sociālās mājas- divas mājas 
 Bērnu SAC „Gaujiena” 

Trapenes pagasts 
 SIA „Trapenes aptieka” 
 Feldšeru punkts, zobārstniecības pakalpojumi, ģimenes ārsta pieejamība 
 Sociālās aprūpes centrs „Trapene” 

Virešu pagasts 
 Feldšerpunkts Vidagā, ģimenes ārsta pieejamība 
 Sociālā istaba Vidagas ciemā 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.g. 

Datu avots 

Ģimenes ārstu prakšu 
skaits/feldšerpunkti 

3/2 (2013.g.) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 

Apkalpoto pacientu skaits ĢĀ 
praksēs/feldšerpunktos 

11765/5963 (2012.g.) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 

Aptieku skaits 3 (2013.g.) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 
Sociālo pakalpojumu iestādes 
( skaits) 

3 (2013.g.) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 

Sociālo darbinieku skaits 9 (2012.g) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 
Ģimeņu skaits, kurām noteikts 
trūcīgo statuss 

195 (2012.g) Samazinās Apes novada dome 

 
 
RV6 Ceļu, ielu infrastruktūra 
Pamatojums 
Viens no galvenajiem novada attīstības priekšnoteikumiem ir iekšējās un ārējās sasniedzamības 
nodrošināšana. Lai novadā neapsīktu saimnieciskā rosība un dzīves līmenis laukos saglabātos ir jāveido  
sabalansēts un integrēts transporta infrastruktūras modelis, kā arī jānodrošina kvalitatīvs autoceļu 
stāvoklis, kas ir saskaņā ar cilvēku pārvietošanās paradumiem, vēlmēm un ir savienots ar velo un gājēju 
kustības infrastruktūru.  
Vairāk nekā 90 % ceļu un ielu novadā ir ar grants/grunts/šķembu segumu, tikai 9.6 % ar asfaltbetona 
segumu Vietējas nozīmes autoceļi ir būtiski tūrisma plūsmas transporta koridori, tiem ir apzināti 
rekonstruējamie ceļu posmi.. Pašvaldības uzdevums ir turpināt zemes ceļu sakārtošanu pagastos un Apes 
pilsētas ielu un trotuāru rekonstruēšanu. Plānota reģionālā valsts autoceļa P44 (Ilzene – Līzespasts) 
noklāšana ar asfaltbetona segumu posmā Līzespasts – Zeltiņi, kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības 
sasniedzamības un tūrisma attīstības katalizators. Rekonstruējami ir arī P23, P39 autoceļu posmi. 
Veloceliņa izbūve posmā no valsts galvenā autoceļa A2,E77 līdz Igaunijas robežai, gar reģionālo ceļu P19 ( 
Ape – Igaunijas robeža), ietverot Skolas un Dzirnavu ielas Apes pilsētā. 
Būtisks aspekts novada attīstībā ir valsts galvenā autoceļa A2,E77 infrastruktūras uzlabošana, jo šis 
autoceļš nodrošina galveno plūsmu uz Smilteni, Gulbeni, Valmieru un Rīgu. 
Uzdevumi 
U17 Valsts autoceļu infrastruktūras attīstība 
U18 Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība 
U19 Velo infrastruktūras attīstība  
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
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Resursi 
Apes novada ceļu, ielu tīkls 
Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gadā 

Datu avots 

Kopējās satiksmes gada 
vidējā diennakts intensitāte 
( auto skaits/dienn) A2 
posmā (P39 – LV robeža) 

874 , tsk. kravas 
210 (2012.g.) 

Pieaugums VAS „Latvijas valsts ceļi” 

Kopējās satiksmes gada 
vidējā diennakts intensitāte 
( auto skaits/dienn) P19 
posmā ( A2-Ape) 

758 (2012.g) Pieaugums VAS „Latvijas valsts ceļi” 

Kopējās satiksmes gada 
vidējā diennakts intensitāte 
( auto skaits/dienn) P19 
posmā ( Ape-LR robeža) 

324 (2011.g.) Pieaugums VAS „Latvijas valsts ceļi” 

Pašvaldības ceļi un ielas ar 
asfalta segumu (%) 

9.6% (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

Grunts ceļu rekonstrukcija 
(km,%) 

6.43 km , 3% 
(2012.g) 

Palielinās Apes novada dome 

Veloceliņi ( km) Nav (2013.g.)  Izveidots (~2.5 km) Apes novada dome 
 
 
RV 7 Dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana 
Pamatojums 
Apes novads, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju „Latvija 2030”, ietilpst Dabas 
aizsardzības un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā. Novadā ir daudzveidīga, tīra un neskarta 
daba, kas bagāta mežiem un daudzveidīgiem dabas objektiem. Novada ūdensteces pieder Gaujas 
baseinam un lielākās no tām ir Gauja, Melnupe, Vaidava. Novads bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu 
un viena no novada prioritāri attīstāmām teritorijām ir Gaujiena, pagasts, kas pazīstams  ar senu un 
bagātu kultūrvidi, skaistām ainavām un ikgadēju nozīmīgu pasākumu organizēšanu. Novada mērķis ir 
saglabāt šo ainavisko un kultūrvides daudzveidību, sabalansēt ar tūrisma un rekreācijas aktivitātēm, un 
saimniecisko darbību. Tūrisma attīstība īpaši tiks veicināta Gaujai un Vaidavas upei piegulošajās 
teritorijās, atbalstot plaša spektra aktīvā un dabas tūrisma attīstību. 
Publiskās ārtelpas kvalitātes attīstības mērķis ir  panākt iedzīvotājiem  brīvu, ērtu un drošu pārvietošanos  
un atrašanos estētiski un ainaviski pievilcīgā vidē. Publiskā ārtelpa -  tās ir  ielas, laukumi, parki , upju un 
ezeru krastmalas, teritorijas zaļā struktūra, ko papildina labiekārtojums un dažādi funkcionālie objekti. 
Nozīmīgs projekts ir Apes vēsturiskā centra attīstība, Pasta ielas apbūve un kultūrvēstures mantojuma 
saglabāšana un pilnveide. Pašvaldība, pieejamo resursu ietvaros, risinās jautājumus par jaunu estētisku 
vērtību attīstīšanu degradētās teritorijās.  
Uzdevumi 
U20 Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu attīstība 
U21 Publiskās ārtelpas sakopšana un uzturēšana 
U22 Ūdensresursu pārvaldība 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa, TIC 
Resursi 

 33 valsts nozīmes kultūras pieminekļi 
 29 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 
 21 novada nozīmes kultūrvēsturiskais un 17 dabas pieminekļi  
 Ainaviski vērtīgas teritorijas (Gaujienas apkārtne ar Ziemeļgauju  un Veclaicenes aizsargājamo 
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ainavu apvidus) 
 Laivojamas upes – Gauja, Vaidava 
 Apes pilsētas vēsturiskais centrs 
 Zvārtavas, Lukstu, Garais un Sētas ezeri  
 8 Dabas liegumi 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

ĪADT 2 (2013.g) Saglabāt esošā līmenī Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Dabas liegumi 8 (2013.g) Saglabāt esošā līmenī Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Labiekārtotas peldvietas 1 (2013.g.) Palielināt Apes novada dome 
Tūrisma informācijas 
centru (TIC)/punktu 
skaits  

1/3 (2013.g.) Nodrošināt katrā 
attīstības centrā TIC/ 
punktu 
 

Apes novada dome 

Muzeji Nav (2013.g.) Apes muzeja 
izveidošana 

Apes novada dome 

 
 

SM3 Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika 
RV8 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 
Pamatojums 
Uzņēmējdarbības attīstīšana novadā piesaista iedzīvotājus ar  darba vietu un darba algu. Papildus 
ieguvumi ir apsaimniekotas būves, lauki, saimniecības. Kopējā ekonomiskā rosība veicina iedzīvotāju 
vēlmi dzīvot un strādāt savā novadā. Uzņēmējdarbības attīstība tiek balstīta uz pieejamo resursu 
pielietojumu, izmantojot pierobežas sadarbības iespējas, pašvaldības pieredzi un atbalstu projektu 
īstenošanā.  
Viens no veiksmīgākajiem Apes novada pašvaldības projektiem ir Igaunijas-Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma 
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitātes. Šī 
projekta mērķis ir palielināt ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju Apes un Setomaa novadu teritorijā. 
Projekts ir mēģinājums attīstīt vietējo mājražošanu, izmantojot dažādus vietējos resursus un tādējādi 
apturēt iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām. 
Uzdevumi 
U23 Biznesa un industriālo parku izveide 
U24 Mārketinga aktivitātes 
U25 Pārrobežu sadarbības veicināšana 
U26 Darbaspēka nodrošinājums 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
Resursi 

 Neizmantotas ēkas, būves un zeme 
 Darbaspēka resursi  
 Pašvaldības atbalsts projektu īstenošanā 
 Mājražotāji un sīkražotāji 
 Sadarbības iespējas ar Igaunijas un Krievijas Federācijas pašvaldībām 
 Nevalstisko organizāciju (NVO) darbība 
 Kaimiņu novadu pašvaldību sadarbība 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais Datu avots 

http://www.apesnovads.lv/apes-novads/uznemejdarbiba/perc-vietejo-preci/
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rezultāts 2020.gads 
Nodarbināto skaits 1393 (2011.g.) Palielinās  VID 
Uzņēmumu skaits 311 ( 2012.g.) Palielinās LR UR 
Kooperatīvu skaits 3 (2012.g.) Palielinās  LR UR 
Bezdarba līmenis 9.2% (2012.g.) Samazinās NVA 
Jaundibināto uzņēmumu 
skaits  

6 (2012.g.) Palielinās LR UR 

Industriālais parks  
„Druvas” 

11 uzņēmumi (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

 
RV9 Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība 
Pamatojums 
Viena no galvenajām uzņēmējdarbības nozarēm Apes novadā ir lauksaimniecība, ar specializāciju  
augkopībā un lopkopībā. Dažas saimniecības nodarbojas ar netradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību. 
Apes novads ir piemērots lopbarības kultūru audzēšanai un lopkopības attīstīšanai. Saskaņā ar Igaunijas-
Latvijas kopprojekta „BUY LOCAL” (2010.gads) pētījumu, nozīmīgākie lauksaimnieciskās ražošanas 
sektori Apes novadā ir dārzkopība (kartupeļi ,kāposti, sīpoli, zemenes, avenes) un lopkopība (arī 
aitkopība un kazkopība).  
Uzsverot lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas nozīmīgumu novadā, pašvaldības uzdevums ir savu 
iespēju robežās ar projektu, pieredzes apmaiņas un sakaru veidošanas palīdzību attīstīt mājražotāju un 
sīkražotāju produkcijas popularizēšanu, kooperatīvu veidošanos novadā un  starptautisko tirgu 
apgūšanu. 
Uzdevumi 
U27 Vietējās lauksaimniecības specializācija 
U28 Alternatīvās lauksaimniecības virzienu attīstība 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
Resursi 

 Neizmantotas LIZ 
 Neizmantotas lauksaimniecības ēkas un būves 
 Pieejami darbaspēka resursi 
 Iespējas attīstīt bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību 
 Pierobežas sadarbības iespējas 
 Eiropas fondu atbalsts 
 Sadarbība ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru ( LLKC)   
 Sadarbība ar Lauku atbalsta dienestu ( LAD) 
 Sadarbība ar Alūksnes lauku partnerību un Ziemeļgaujas partnerību  

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

LIZ platību pilnvērtīga 
izmantošana 

72% (2010.g.) Palielinās CSP 

Bioloģiskā lauksaimniecība 
(% no LIZ)  

1650 ha, 10.8% 
(2012.g) 

Palielinās Apes novada dome 

Atbalstīto projektu skaits 
sadarbībā ar partnerībām 
 

Sports - 2 
Kultūra - 1 
Izglītība - 1 
Rekreācija - 1 
(2012.g) 

Palielinās Apes novada dome 
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RV10 Mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība 
Pamatojums 
Mežsaimniecība un mežistrāde ir viena no galvenajām novada uzņēmējdarbības nozarēm, ko nosaka 
lielais mežu potenciāls-  65% teritorijas klāj meži. Apes novads pieder pie reģionālas nozīmes mežu 
zemju areāla. Nozare, Ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam, tiek izvirzīta kā novada 
specializācija un ir prioritāri atbalstāma. 
Kokapstrādes nozares attīstība ir saistīta ar moderno tehnoloģiju jomas attīstību, kas paver iespējas 
dažādu jaunu kokapstrādes produktu ražošanas iespējas.  
Pašvaldībā tiek strādāts pie kokapstrādes inkubatora centra izveides, kurā būs iekārtotas arī mācību 
klases. Centrs dos iespēju vietējā teritorijā izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, kā arī 
veidos sadarbību ar inkubatoru centriem kaimiņu Igaunijas reģionos. Perspektīvā plānota jaunu produktu 
ražošana, piemēram skuju ekstrakts, koksnes atkritumu pārstrāde siltumenerģijas ieguvei, kailciršu 
celmu pārstrāde šķeldā, darvā un pernicā.  
Uzdevumi 
U29 Nozares prioritātes 
U30 Kokapstrādes inkubatoru attīstība 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
Resursi 

 Plaši mežu masīvi 
 Koksne (priede, egle) 
 Pieejams darbaspēks 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

Kokapstrādes 
uzņēmumu skaits  

5 (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

Kokapstrādes 
inkubatori 

4 (2012.g.) Pilnveidošana Apes novada dome 

 
RV11 Rūpnieciskās ražošanas teritoriju attīstība 
Pamatojums 
Pašvaldība, Ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam, ir definējusi galvenās rūpniecības attīstības 
teritorijas, derīgo izrakteņu areālus un potenciālo ražošanas centru vietas. Saskaņā ar telpiskās attīstības 
perspektīvu arī tiks organizēti objekti ražošanai vai citai uzņēmējdarbībai, plānojot ceļu un 
inženierapgādes attīstību, pirmkārt, ņems vērā esošo uzņēmumu un potenciālo ražošanas teritoriju 
izvietojumu.  
Ražošanas attīstība vērsta uz pilnvērtīgu novadā pieejamo resursu izmantošanu – dolomīts, māls, smilts, 
uc. un pārstrādi novada teritorijā.  
Kravu transporta un loģistikas nozares attīstības potenciāls ir Starptautiskas nozīmes transporta 
koridors A2,E77( Rīga-Veclaicene-Pleskava), kas šķērso novada teritoriju un krustojas ar reģionālajiem 
valsts autoceļiem P19 un P39. 
Uzdevumi 
U31 Ražošanas teritoriju attīstības veicināšana 
U32 Derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes nozares attīstība 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa 
Resursi 

 Dabas resursi (dolomīts, māls, smilts/grants karjeri, mežs, purvi, kūdra) 
 Neizmantotas ēkas, būves un zeme 
 Brīvas ražošanas teritorijas autoceļa A2,E77 un P19 apkārtnē 
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 Amatniecības meistaru prasmes 
 Pieejams darbaspēks 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

Kravu apgrozījuma 
īpatsvars (%) 

6% (2012.g.) Palielinās CSP  

Dolomīta atradņu 
izmantošanas potenciāls 
(%) 

17.9% (2011.g.) Palielinās LVĢMC 

Aktīvas dolomīta ieguves 
vietas  

2 ( 2013.g) Palielinās  LVĢMC 

Māla resursu ieguve un 
pārstrāde 

Nav (2013.g.) Attīstās LVĢMC 

Smilts, grants ieguves 
karjeri 

2 (2013.g.) Palielinās LVĢMC 

 
RV12 Tūrisma veicināšana 
Pamatojums 
Tūrisma nozare , saskaņā ar novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam. , ir Apes novada 
specializācija un uzskatāma par vienu no būtiskiem segmentiem novada attīstības nodrošināšanai.  
Apes novada vērtība ir skaistā un daudzveidīgā daba, laivojamas upes – Gauja un Vaidava, bagātīgs 
kultūrvēsturiskais mantojums, reģionālas un nacionālas nozīmes sporta pasākumu norises – Apes 
motokross, Trophy reids, upju festivāls, Jāzepa Vītola mūzikas dienas. Tūrisma attīstība, saskaņā ar 
Ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2014-2030.gadam, galvenokārt tiek virzīta uz tūrisma produktu 
pakalpojumu klāsta pilnveidošanu un jaunu virzienu attīstīšanu, Apes mototrases vissezonas 
izmantošanu, Trophy reida norises popularizēšanu un Gaujienas kā prioritāri attīstāmas teritorijas 
izaugsmi  
Perspektīvie tūrisma attīstības virzieni: 

 Aktīvais tūrisms ( velotūrisms, sēņošana, ogošana, dabas takas) 
 Sporta tūrisms (ūdens sporta bāzes izveide – Gaujas un Vaidavas upes, tematisko sporta 

pasākumu attīstība) 
 Lauku tūrisms (Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, latviskās dzīvesziņas izmantošana, 

brīvdienu lauku māja, lauku sētas tūrisms) 
 Gardēžu tūrisms („Apes lauku labumu” takas paplašināšana, sīkražotāju produkcijas 

popularizēšana, sava zīmola izstrāde) 
 Ārvalstu tūristu piesaiste ( Igaunijas Republika, Krievijas federācija) 
 Jaunu tūrisma maršrutu izstrāde – kokamatniecība, tekstils, kultūrvēsture, amatu prasmes, 

medību tūrisms 
 GPS maršrutu izstrāde (tūrisma taku tīklojuma un upju maršrutu izveide) 

Uzdevumi 
U33 Tūrisma informācijas pieejamības nodrošināšana  
U34 Tūrisma infrastruktūras attīstība 
U35 Inovācijas 
U36 Aktīvā un dabas tūrisma attīstība 
U37 Sporta tūrisma attīstība 
U38 Lauku tūrisma attīstība 
U39 Kultūras tūrisma attīstība 
Atbildība un ieviešana 
Teritorijas attīstības nodaļa, TIC 
Resursi 

 Dabas un kultūrvēsturiskās nozīmes teritorijas 
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Tūrisms 

Ekoloģiska produkcija 

 Laivojamas upes – Gauja, Vaidava 
 Apes Mototrase 
 Trophy trase 
 Esošie tūrisma maršruti 
 Velomaršruts Tour de LatEst Nr.6 šķērso novada teritoriju 
 Amatniecības, sīkražotāju un mājražotāju produkcija 
 Pierobežas zona 
 Tūrisma informācijas centri 
 Viesu nami 
 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 

Indikatori 

Rādītājs Vērtība bāzes gadā Sasniedzamais 
rezultāts 2020.gads 

Datu avots 

TIC / tūrisma apkalpes 
punktu skaits 

1/3 (2013.g.) Nodrošināt katrā 
attīstības centrā TIC/ 
punktu 

Apes novada dome 

TIC darbības vērtējums 
( līdzekļi LVL, 
apmeklētāju skaits) 

30035 LVL/3584 cilv 
(2012.g.) 

Palielinās Apes novada dome 

Tūrisma mītņu skaits/ 
gultasvietas 

6/164 (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

Sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi 

3 (2012.g.) Saglabāt esošā līmenī Apes novada dome 

Veloceliņu izbūve (km) Nav (2013.g.) ~ 2.5 km Apes novada dome 
Velomaršruts Tour de 
LatEst  

1 (~50km) (2012.g.) Saglabāts esošā līmenī Apes novada dome 

Jaunu tūrisma maršrutu 
izstrāde 

3 (2012.g.) Palielinās Apes novada dome 

GPS maršrutu izveide Nav (2013.g.) Tiks izveidots Apes novada dome 
 
 

3.2. Apes novada specializācija 
 

Viens no attīstības stūrakmeņiem ir novada ekonomiskā attīstība. Lai sekmētu pašvaldības vispārējo 
ekonomisko izaugsmi ir noteikta specializācija 3 līmeņos – Vidzemes reģionā, Latvijā, un Eiropā/pasaulē . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augkopība, lopkopība 

Mežsaimniecība 

Tūrisms 

Dabas un kultūrvēsturiska 

teritorija 

Derīgie izrakteņi 

Amatniecība  

Vidzemes reģions 

Lauksaimniecība 

Mežsaimniecība 

Tūrisms 

Dabas un kultūrvēsturiska 

teritorija 

Latvija 

Eiropa/pasaule 
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Apes novada specializāciju, saskaņā ar Apes novada IAS, 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-Veclaicene-Pleskava) 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 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”. 

Loģistikas un transporta mezgls, autoceļa A2, 
E77 teritorijas 

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. 

 
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. 
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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 ir: 

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

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

Tūrisms Apes novada vērtība ir skaistā un daudzveidīgā 
daba: Alūksnes augstienes stāvie pauguri mijas ar 
līdzenumiem, upes – Gauja, Vaidava, Melnupe tek 
līkločos un vietām atsedz varenas 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, Apes Pilsētas svētki, Jāzepa 
Vītola mūzikas dienas, Trophy reids - apvidus 
automašīnu sacensības, Upju festivāls. 
Novadā attīstās velotūrisms, kas  ir viens no videi 
draudzīgākajiem tūrisma veidiem. Pārdomāti un 
pareizi saplānoti maršruti veicina dabas izziņu 
videi draudzīgā veidā. 
 

 

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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4. RĪCĪBAS PLĀNS 
 

Lai Apes novads nodrošinātu stratēģisko uzstādījumu sasniegšanu, nepieciešams konkrēts pasākumu kopums, kas paredzēts visu uzdevumu 
izpildei. 
Rīcības plāns paredzēts laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam. Būtiski ir uzsvērt to, ka mainoties ārējas ietekmes faktoriem – resursiem, 
tehnoloģiju attīstībai un citiem elementiem, pašvaldība var veikt papildinājumus un labojumus, balstoties uz stratēģiskajiem uzstādījumiem. Lai 
būtu iespējama rīcību izpilde, tam nepieciešami ne tikai cilvēku un vides resursi, bet arī finanšu resursi un investīcijas gan no pašvaldības, gan 
valsts budžeta, gan privātajiem investoriem.  
 

SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības pilnveides iespējām 
RV1 Izglītība  

Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes 
par izpildi 

2014 

U1 Izglītības iestāžu saglabāšana un uzturēšana  
R 1.1.  Izglītības sociālā atbalsta 
sistēmas izveide 

Tehniskais nodrošinājums pedagogiem, metodisko materiālu 
un mācību līdzekļu iegāde 
 

 Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Nodrošināta 
pieeja 
„uzdevumi.lv” 

Pieejami kursi un semināri pedagogiem 
 

Apgūts pirmās 
palīdzības 
kurss (39 
pedagogi) 

PII un citu mācību iestāžu nodrošinājums ar logopēdu, speciālo 
pedagogu, psihologu  

Uzsākts 

PII darbinieku profesionālās kompetences pilnveide  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un 
tālākizglītība  

Uzsākts 

Speciālistu sagatavošana iekļaujošās izglītības realizēšanai 
iestādēs  

Izglītoti 25 
pedagogi 

Bērnudārzu un skolu darbinieku mobilitātes programmu 
ieviešana (Comeniuss, Nordplus u.c.)  

Uzsākts 

Mūžizglītības projekts „Let’s Explore the Earth with Cildren and 
Hepl to Save it”  

  Uzsākts 

     
R 1.2. Telpu un ēku renovācijas, 
teritorijas labiekārtošana  

PII 
„Taurenītis” 
 

Telpu remonts esošajās vai alternatīvās telpās 
 

PII „Taurenītis” 
vadītāja 

2015.-
2017. 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 
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PII „Vāverīte” Telpu remonts (grīdas seguma nomaiņa, 
kosmētiskais remonts koridora telpās, 
sanitārajos mezglos) 

PII „Vāverīte” 
vadītāja 

2014.-
2015. 
 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

Pilna telpu 
renovācija 

Rotaļu un sporta laukuma pilnveidošana ar 
jauniem rotaļu elementiem (futbola vārti, 
līdzsvara elementi, citi jauni rotaļu un spēļu 
elementi) 

2014.-
2020. 
 

Uzsākts 

Piebūves izbūve 2015.-
2016. 

Sagatavots 
tehniskais 
būvprojekts 

O.Vācieša 
Gaujienas 
vidusskola  

Skolas fasādes remonta tehniskā projekta 
izstrāde 
 

O.Vācieša 
Gaujienas 
vidusskolas 
direktors 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

Veikta 
apsekošana un 
noteiktas 
izmaksas 

Galvenās fasādes remonts un restaurācija 2015. -
2020. 

 

Logu un durvju nomaiņa, skursteņa  un krāšņu 
remonts, malkas šķūņa jumta remonts 
 

2014.-
2020. 
 

Uzsākts 

Ēdināšanas bloka kapitālais remonts  2015-2016 
2016. 
2015. 
 
2017. 
 
 
2017. 
 
2017. 
 
2017. 
 
2014. 
 
2014. - 
2017. 
 
2017. 

 
Pirmā stāva dušas telpas kanalizācijas pārbūve  
Sākumskolas izglītojamo rotaļu laukuma 
izveidošana 

 

7.-12.klasei izglītojamo ārpusstundu laika 
nodarbību un skolēnu pašpārvaldes darba 
telpas kapitālais remonts 

 

Skolas muzeja paplašināšana ar trešo telpu, tās 
kapitālais remonts 

 

Meiteņu mājturības kabineta kapitālais 
remonts un iekārtu iegāde 

 

Ojāra Vācieša piemiņas klases labiekārtošana  
Skolas 2.stāva (rietumu) gaiteņa kapitālais 
remonts 

Izpildīts 

Vēstures kabineta (2 telpas) un lietvedības 
kabineta, skolotāju istabas kosmētiskais 
remonts  

Uzsākts 

Angļu valodas kabineta grīdas remonts  

Gaujienas 
internātpama
tskola: 

 

 jumta nomaiņa  
 kanalizācijas un elektroinstalāciju 

sistēmas nomaiņa 
 Tehniskā projekta izstrāde 
 3.stāva remonts 

Gaujienas 
internātpamatskol
as direktors 

2015.-
2020. 
 
 
2015 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

 

D.Ozoliņa Jumta seguma atjaunošana, grīdu seguma D.Ozoliņa Apes 2017.- Pašvaldības  
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Apes 
vidusskola 
 

virskārtas atjaunošana vidusskolas 
direktors 

2020. budžets, valsts 
budžets, ES fondi Vecā skolas korpusa kapitālais remonts 2017.-

2020. 
 

Ēdināšanas bloka renovācija  2014.-
2017. 

 

Ēkas fasādes atjaunošana 2014. Izpildīts 
Otrā skolas korpusa mansarda stāva izbūves 
tehniskā projekta izstrāde 

Līdz 2020.  

Otrā skolas korpusa mansarda stāva izbūve – 
sienu, grīdu, jumta logu, starpsienu un 
ventilācijas izbūve, apkures sistēmas izveide 
un  labiekārtotas telpas 

Līdz 2020.  

Garderobes remonts un labiekārtošana  2015.-
2017. 

 

Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma 
labiekārtošana  

2015.-
2016. 

 

Skolēnu drošības pilnveidošana, ierīkojot 
videonovērošanu  

2015.-2015  

Daudzfunkcionāla ar IT aprīkojumu 
ēdināšanas korpusa izveide, izmantojama arī 
kā konferenču, semināru zāle, ēdnīca un 
kafejnīca, kas pieejama PII „Vāverīte” un arī 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 

2018.-
2020. 

 

Sikšņu 
pamatskola: 

Ēdināšanas bloka renovācija 
Gājēju celiņš starp abām ēkām 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma 
Žoga atjaunošana pirmskolas grupai 
Rotaļu laukuma pilnīga atjaunošana 
Saimniecības ēkas remonts 

Sikšņu 
pamatskolas 
direktors 

2015.-
2017. 
 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

 

Trapenes 
pamatskola  

Grīdas seguma un elektroinstalāciju sistēmas 
nomaiņa - angļu valodas, bioloģijas, 
mūzikas,sākumskolas, mājturības, latviešu 
valodas, pirmsskolas grupas, vizuālās mākslas, 
saimniecības pārzines kabinetos un garderobē 

Trapenes 
pamatskolas 
direktors 

2015.-
2018. 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktu zāles, bioloģijas un angļu valodas 
kabinetu, skolotāju istabas  kosmētiskais 
remonts 

2015.-
2020. 

 

Sporta zāles un palīgtelpu pilnīga renovācijas 
pabeigšana 

2017.-
2020. 

 

Ēdināšanas bloka renovācija (grīdas nomaiņa, 
sadzīves tehnikas nodrošinājums) 

2015.-
2017. 

 

Pagalma laukuma labiekārtošana un pilnveide 
(smilšu kaste, šūpoļu drošības paaugstināšana, 

2014.-
2020. 

Uzsākts 
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jaunu elementu iegāde un uzstādīšana, lapenes 
atjaunošana, žoga uzstādīšana)  

Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma 
pilnveidošana 

2014.-
2016. 

 

Meklēt un labiekārtot Telpas  pirmsskolas izglītības iestādes 
„Taurenītis” darbībai, nodrošinot pieejamu pirmsskolas 
izglītību Gaujienas pagastā 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2018. 
 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

 

Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkts: 
 papildus apgaismojuma ierīkošana solfedžo klasē 
 pagalma apgaismojums  

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

 

R 1.3. Materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana  

O.Vācieša Gaujienas vidusskola: 
 Mūzikas klases nodrošināšana ar klavierēm  
 Apskaņošanas iekārta skolas pasākumiem 
 Datortehnikas atjaunošana datorklasē un mācību 

kabinetos 
 Digitālo mācību līdzekļu iegāde mācību procesam  
 iPad iegāde skolēnu mācību procesam  
 Multiprojektoru iegāde 

Gaujienas 
vidusskolas 
direktors 

2014.-
2020. 
 
2015 
 
 
 
2015 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Gaujienas internātpamatskola - sporta laukuma inventāra 
atjaunošana  

Gaujienas 
internātpamatskol
as direktors 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

D.Ozoliņa Apes vidusskola:  
 Fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu pilnvērtīgs 

aprīkojums 
 garderobes inventāra nomaiņa 
 metodisko, mācību materiālu un aprīkojuma iegāde 

piecgadīgo/sešgadīgo bērnu apmācību 
nodrošināšanai 

 interaktīvās tāfeles bioloģijas un ķīmijas kabinetā, 
sākumskolā 

 galdu un krēslu nomaiņa visās mācību klasēs 
 digitālu mācību līdzekļu iegāde izglītības programmu 

vajadzībām 
 mūzikas klases apgāde ar mūzikas instrumentiem 
 datortehnikas atjaunošana mācību kabinetos 

D.Ozoliņa Apes 
vidusskolas 
direktors 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Trapenes 
pamatskola  

Virtuves aprīkojuma nomaiņa: plīts, virtuves 
kombaina, trauku mazgājamās mašīnas iegāde 

Trapenes 
pamatskolas 
direktors 

2015.-
2017. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Interaktīvās tāfeles – 5 gab 2015.-
2020. 

 

Datortehnikas atjaunošana 2015.-
2018. 

 

Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas 
iekārtas iegāde, projektors 

2015.-
2020. 
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Pirmskolas grupai – jaunas mēbeles un mīkstais 
inventārs 

2015.-
2016. 

 

Mācību līdzekļu atjaunošana un uzlabošana 
(grāmatas, uzskates materiāli, spēles, 
mikroskops, fototehnika  u.c.)  

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Mēbeļu, inventāra  nomaiņa skolotāju istabā 2015.-
2016. 

 

Sporta zāles inventāra atjaunošana 2015.-
2015. 

 

Sikšņu 
pamatskola  

Skolas aprīkojuma un inventāra atjaunošana - 
mēbeļu, sporta inventāra, virtuves tehnikas 
iegāde, datortehnikas, interaktīvās tāfeles 
papildus aprīkojums  
 

Sikšņu 
pamatskolas 
direktors 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Rotaļu laukuma atjaunošana, pilnveidošana - 
nojumes būvniecība, mazas mājiņas būvniecība, 
jaunas smilšu kastes, u.c. elementi  

2015.-
2016. 

 

PII „Vāverīte”: 
 Inventāra nodrošinājums  - virsdrēbju žāvētājs, 

paklājiņi, žalūzijas, , mēbeļu nomaiņa - jaunu 
garderobes skapju iegāde, rotaļlietu galdi, galdi, krēsli, 
plaukti rotaļlietu izvietošanai, pārvietojamie rati 
mācību materiālu glabāšanai, velosipēdi, klavieres 

 Mācību materiālu nodrošinājums– rotaļlietas, izdales 
materiāli, interaktīvo materiālu iegāde, koka galda 
spēles,u.c.  

PII „Vāverīte” 
vadītāja 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Gaujienas mūzikas un mākslas skola:  
 jauni mūzikas instrumenti (bungu komplekti, 

marimba, saksofons, klarnete) 
 datori mākslas klasē (6 gab) 
 mākslas programmām jauni darbagaldi, molberti, 

izstāžu stendi, mācību līdzekļi un materiāli 
 Interaktīvās tāfeles (2 gab) 
 Multimediju projektors 

Gaujienas mūzikas 
un mākslas skolas 
direktors 

2014.-
2016. 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāle- jaunu mūzikas 
instrumentu iegāde un inventāra papildināšana ( klavieres, 
klavieru soliņi, drēbju pakaramie, pultis, žalūzijas)  

Alūksnes mūzikas 
skolas Apes filiāles 
vadītājs 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

R 1.4. Energoefektivitātes 
paaugstināšana  

Gaujienas mūzikas un mākslas skola – pilnīga logu nomaiņa 
mākslas klasē un gaitenī 

Gaujienas 
evaņģēliski 
luteriskā draudze 

2015.-
2016. 

Citi finanšu 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

 

Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkts– logu nomaiņa 
 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets, ES 

Uzsākts 
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fondi, valsts 
budžets 

D.Ozoliņa Apes vidusskolas ēkā - logu, durvju nomaiņa, sienu, 
grīdu, bēniņu pārseguma siltināšanas darbi,  apkures sistēmu 
renovācija  

Apes novada 
pašvaldība 

2014. Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Veikta ēkas 
siltināšana 

Apes PII "Vāverīte" – pilnīga logu nomaiņa, fasādes, 
 grīdu, bēniņu pārseguma siltināšanas darbi 

Apes novada 
pašvaldība 

2014. Pašvaldības 
budžets,  

Pilna 
renovācija 

U2 Skolu specializācija  
R 1.5. Specializācijas virzienu 
izstrāde ( 10000) 

Izglītības iestāžu specializācijas virzienu izstrāde sadarbībā ar 
vietējie uzņēmējiem, NVO un lauku saimniecībām: mežistrāde, 
kokapstrāde, lauksaimniecība, sports, jaunsardze, amatu 
prasmes   

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, izglītības 
iestādes, NVO 

2014.-
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017. – 
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Profesionālās ievirzes programmu izstrāde un ieviešana 
Trapenes pamatskolā 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupu specializācija bērniem ar 
dažādiem attīstības traucējumiem 
 

PII „Vāverīte”- 
darbs ar 
bērniem ar 
valodas 
traucējumiem 
 

Diennakts bērnudārza izveide PII „Vāverīte”  
Reģionālas nozīmes integrētās vidusskolas izveide uz Dāvja 
Ozoliņa Apes vidusskolas bāzes (vidusskola, vidusskola + 
amats, tikai amats arī pieaugušajiem) 

 

R 1.6. Prakses programmas 
uzņēmumos (1000) 

Uzņēmēju piesaiste prakses programmu izstrādē. 
Prakses vietu nodrošinājums skolu audzēkņiem atbilstoši 
specializācijai 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

2015.-
2020. 
 
2014. – 
2015. 

Pašvaldības 
budžets 

 

Visu novada skolu skolotāju un skolēnu mobilitātes projektu 
ieviešana (Comenius, Nordplus) 
 

Uzsākts 

R 1.7. Mācību inkubatoru izveide Mācību kabinetu izveide, materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums, mācību laboratorijas izveide un aprīkojuma 
iegāde 

Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

R 1.8. Jaunsardzes kustības attīstība Sadarbībā ar RJC 2.nodaļu izveidota Jaunsardzes kustība, 
izstrādāta mācību programma, nodrošināts aprīkojums un 
materiāltehniskā bāze  

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

U3 Interešu un mūžizglītības pieejamība un dažādošana  
R 1.9. Multifunkcionāla jauniešu 
centra izveide 

 Labiekārtotas telpas 
 Materiāltehniskais nodrošinājums brīvā laika 

Apes novada 
pašvaldība, NVO 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 
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pavadīšanas iespēju pilnveidošanai– galda spēles, 
trenažieri, novuss, biljards, DVD, literatūra 

 Speciālista, darbam ar jauniešiem, piesaiste 
 Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde, līgumi ar 

uzņēmējiem un pašvaldību  
 

R 1.10. Interešu un mūžizglītības 
piedāvājuma klāsta paplašināšana 
(pulciņi, kursi) 

Jaunu interešu izglītības pulciņu, dažādu kursu, semināru un 
citu aktivitāšu klāsta dažādošana, atbilstoši iedzīvotāju-  gan 
pieaugušo, gan bērnu, vajadzībām un interesēm.  
 

Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības iestādes, 
NVO 

2014.-
2020. 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 1.11. Neformālās izglītības kursu 
organizēšana un kvalifikācija 
celšanas apmācības kursi 

Speciālistu, uzņēmēju, amata prasmju meistaru , pazīstamu 
cilvēku piesaiste kursu organizēšanā un vadīšanā. Kursi 
bezdarbniekiem , sadarbībā ar NVA                                                                                       

Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības iestādes, 
NVA 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, cvalsts 
budžets 

Uzsākts 

R 1.12. E - apmacību organizēšana 
un vebināru ieviešana  

Plaša spektra speciālistu vadītu nodarbību pieejamība 
izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas 

Izglītības iestādes, 
NVO 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

R 1.13. Konsultāciju pakalpojumi 
sadarbībā ar institūcijām 

Pieejamas konsultācijas nodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanas un attīstīšanas jomā ar pašvaldību, NVO, vietējiem 
uzņēmējiem un valsts iestādēm. 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžets 

Uzsākts 

Karjeras atbalsta pasākumu pieejamība  
 

Uzsākts 

U4 Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnvērtīga izmantošana 
Izglītības iestāžu audzēkņu skaita samazināšanās gadījumā , telpas tiek izmantotas interešu, mūžizglītības centru attīstībai un sociālo funkciju nodrošināšanai 

 

R 1.14. Kultūras un izglītības 
iestādes novadā attīstās arī kā 
mūžizglītības centri 

Mūžizglītība ir pieejama novada iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem, un tiek koncentrēta kultūras un izglītības 
iestādēs.  
 

Apes novada 
pašvaldība, 
iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi,  

Uzsākts 

R 1.15. Izglītības iestāžu 
infrastruktūras pieejamība 

Izglītības iestāžu telpās tiek organizētas nometnes, sacensības, 
izstādes un citi pasākumi – kursi, semināri, izmantojot jau 
esošo pieejamo infrastruktūru 
Bērnu prasmju attīstībai izveidotas siltumnīcas un skolas dārzi, 
organizētas vasaras prakses, nometnes  

Izglītības iestādes 2014.-
2020. 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

 
 
 
 
 

RV2 Kultūra 
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Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U5 Kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana un modernizācija  
R 1.16. Telpu un ēku renovācijas, 
teritorijas labiekārtošana  

Gaujienas tautas nams un bibliotēka: 
 fasādes rekonstrukcija  
 ēkas  jumta seguma remonts, tornīša atjaunošana 
 3 stāva telpu kosmētiskais remonts  
 Apkārtējās teritorijas labiekārtošana - autostāvvietas 

izveide, trotuāru izveide, apzaļumošana, atpūtas soliņi 
 Ēkas logu restaurācija un nomaiņa 
 Ēkas durvju rekonstrukcija 
 Krāšņu remonts ( 4 gab) 
 Telpu kosmētiskais remonts 

Gaujienas kultūras 
nama direktors 

2014. - 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Uzsākts 

Trapenes kultūras nams: 
 2 stāva rekonstrukcija un remonts  
 ēkas jumta nomaiņa ( kultūras namam, bibliotēkai un 

feldšerpunktam -  atrodas vienā ēkā) 
 zilā kamīna restaurācija kamīnzālē 
 Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa, slodzes 

palielinājums 
 Telpu kosmētiskais remonts 
 Lielajā zālē parketa grīdas slīpēšana, lakošana un 

parketa dēlīšu nomaiņa 
 Jaunu podestu iegāde 
 Notekūdeņu sistēmas sakārtošana 
 Divu ārdurvju nomaiņa 

Trapenes kultūras 
nama direktors 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Virešu saieta nams:  
 apkārtējās teritorijas labiekārtošana 
 stāvlaukuma izveide 
 notekūdeņu novadsistēmas sakārtošana 

Virešu pagasta 
pārvalde 

2014.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Uzsākts 

Apes estrāde - solu nomaiņa  Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Pārvietojamas estrādes iegāde un nožogojuma iegāde 2015.-
2018. 

 

Pašvaldības 
īpašuma 
Vidagas 
feldšerpunkt
a sakārtošana 

Garāžas telpu rekonstrukcija,  Virešu pagasta 
pārvaldes vadītājs 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Elektroinstalāciju sistēmas nomaiņa  2017.-
2020. 

 

Teritorijas apkārtnes labiekārtošana - celiņu 
atjaunošana, apstādījumu pārveidošana  

2015.-
2016. 
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Notekūdeņu sistēmas sakārtošana  2015.gads  
E.Zālītes memoriālā māja: 

 Kapitālais remonts -  guļbūves pamatu 
nostiprināšana, apkures sistēmu, jumta un noteku, 
durvju un logu  nomaiņa, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu izveide, ārsienu krāsojuma 
atjaunošana 

 apkārtnes labiekārtošana – apzaļumošana, atpūtas 
soliņi, atkritumu urna, āra tualetes iekārtošana 

 skursteņa remonts 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 
 
 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

J.Vītola 
„muzejs 
„Anniņas” 
(kapitālais 
remonts) 

Konstruktīvo elementu rekonstrukcija Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 
Elektroinstalācijas nomaiņa  
Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu izveide  

Siltināšana, apkures sistēmas izveide 
Izstrādāts tehniskais projekts 

Izstrādāts 
tehniskais 
projekts 

Bormaņu muižas staļļa renovācija Trapenes pagastā  Trapenes pagasta 
pārvalde 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Apes tautas 
nams 

Telpu remonts, grīdas seguma nomaiņa zālē  
 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Uzsākts 

Pagrabstāva izbūve 2017.-
2020. 

 

Elektrotīkla slodzes palielinājums  2015.-
2020. 

 

Apkārtējās teritorijas labiekārtošana - 
autostāvvietas izveide, trotuāru izveide, 
apzaļumošana, atpūtas soliņi, atkritumu urnas  

2015.-
2020. 

 

Trapenes pagasta muzejs – šķūņa rekonstrukcija par  izstāžu 
zāli 

Trapenes pagasta 
pārvalde 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Apes muzejs Muzeja ēkas tehniskā projekta izstrāde Apes novada 
pašvaldība 

2015.  Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Muzeja ēkas rekonstrukcija (iekšpagalma 
labiekārtošana, noliktavas telpas 
labiekārtošana) 

2016.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts  

 

Trapenes bibliotēka – telpu kosmētiskais remonts, arhīva telpu 
remonts, palīgtelpu remonts, elektroinstalācijas sistēmas 
nomaiņa. Bibliotēkas telpu 2 durvju nomaiņa 

Trapenes 
bibliotēkas 
vadītāja 

2017.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
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budžets 

R 1.17. Materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana (plaukti, interjers, 
instrumenti, datori, mēbeles, utt) 

Trapenes bibliotēka: 
 lasītavas izveide 
 datortehnikas  atjaunošana un papildināšana, datoru 

zonu nodalījums  
 multifunkcionāla centra izveide bibliotēkas telpās  ar 

pieejamu TV, DVD, spēlēm, IT  
 Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas 

uzlabošana, novērošanas iekārtas uzstādīšana  
 

Trapenes 
bibliotēkas 
vadītāja 

2014.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

E.Zālītes memoriālā māja – atrašanās vietas norādes izveide 
(100) 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.gads Pašvaldības 
budžets 

Izpildīts 

Virešu pagasta novadpētniecības istaba:  
 vizuālas reklāmas izvietošana 
 skapju iegāde 
 podestu iegāde 

Virešu pagasta 
pārvalde 

2015.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets 

 

Apes tautas nams: 
 tehniskā aprīkojuma iegāde ( skaņas, gaismas un 

multimediju iekārtas) 
 mūzikas instrumentu iegāde 
 biroja aprīkojuma un datortehnikas iegāde  
 aizkari  
 tautisko tērpu komplekts deju kolektīvam  
  tautisko tērpu komplekts jauktajam korim 

 

Apes tautas nama 
vadītājs 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Apes bibliotēka:  
 informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība - 11 datorkomplektu ar licencētām 
programmām  
pakāpeniska nomaiņa, portatīvā datora iegāde, 
projektora ar ekrānu iegāde  

 telpu dizaina iekārtojuma uzlabošana -  galdu, krēslu, 
plauktu nomaiņa  

 bērnu literatūras zonas iekārtošana  

Apes bibliotēkas 
vadītājs 

2014.-
2020. 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Apes muzejs: 
 mēbeļu iegāde - plaukti, galdi, krēsli  
 datortehnikas nodrošinājums 
 ekspozīcijas 

Apes novada 
pašvaldība 

2018.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Gaujienas bibliotēka: 
 grāmatu plauktu nomaiņa 
 aprīkojums un mēbeles bērnu literatūras zonas 

ierīkošanai(galdi, krēsli, plaukti) 

Gaujienas 
bibliotēkas 
vadītājs 

2014.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 
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 jaunas datortehnikas iegāde 
 portatīvā datora iegāde, multimediju projektora ar 

ekrānu iegāde 
 informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība 5 datorkomplekti 
 žalūzijas un grāmatu plaukti 

Gaujienas Tautas nams: 
 jaunu klavieru iegāde  
 zāles  krēslu un galdu iegāde   
 tehniskā aprīkojuma iegāde ( skaņas, gaismas un 

multimediju iekārtas) 
 kāpnes 
 biroja aprīkojuma un datortehnikas iegāde 
 tautisko tērpu komplekts deju kolektīviem 
 garderobes aprīkojums  
 multimēdiju iekārtas 
 galdu iegāde 

Gaujienas tautas 
nama vadītājs 

2014.-
2017. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

J.Vītola „muzejs „Anniņas”: 
 jaunas pastāvīgās ekspozīcijas iekārtošana 
  audio sistēmas ierīkošana skaņdarbu atskaņošanai 
 muzeja krājumu telpas nodrošināšana ar speciālajiem 

plauktiem tekstilizstrādājumu glabāšanai (summa) 

J.Vītola muzeja 
vadītājs 

2015.-
2017. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Vidagas bibliotēka: 
 lasītavas un uzgaidāmās telpas labiekārtošana un 

pilnveidošana -galda, stūra dīvāna, kopētāja, krāsu 
printera, skenera, multimediju projektora iegāde 

 bērnu telpas labiekārtošana, mēbeļu iegāde - galdiņš, 
krēsliņi, pirmsskolas bērnu literatūras grāmatu 
plaukti 

Vidagas 
bibliotēkas 
vadītājs 

2015.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

Trapenes kultūras nams: 
 Galdu iegāde – 10 gab. 
 Tautisko tērpu (darba apģērbs) komplekta iegāde 

korim un folkloras kopai 

Trapenes kultūras 
nama vadītājs 

2015.-
2018. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

R 1.18. Energoefektivitātes 
paaugstināšana  

Apes tautas nama un bibliotēkas –  
 Tehniskā projekta izstrāde  
 Krāšņu nomaiņa  
 ēkas siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, 

ventilācijas sistēmas  izveide, elektrotīkla slodzes 
palielinājums, pamatu siltināšana 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

E.Zālītes memoriālā māja - logu, durvju nomaiņa, apkures 
sistēmas nomaiņa 2x ir arī kapitālais remonts 

Apes novada 
pašvaldība 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Gaujienas tautas nams un bibliotēka - apkures krāšņu (4 gab), Gaujienas tautas 2015.- Pašvaldības  
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dūmvadu  un malkas šķūņa rekonstrukcija  nama vadītājs 2016. budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Trapenes bibliotēkas, kultūras nams –siltināšana  Iestādes  2016.-
2017. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Vidagas bibliotēkas ēkas siltināšana Vidagas 
bibliotēkas 
vadītāja 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Apes novada domes ēkas siltināšana, fasādes un bēniņu 
siltināšana  

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

 „Anniņu” muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  2016. -
2020. 

  

U6 Esošo pasākumu attīstība, jaunu ideju un kultūras pasākumu piedāvājuma paplašināšana  
R 1.19. Kvalitatīvi pilnveidot esošo 
kultūras pasākumu piedāvājumu un 
saglabāt tradīcijas 

Kultūras pasākumu organizācija, pieejamības  iespēju 
nodrošināšana un pasākumu dažādošana novada iedzīvotājiem 
un viesiem 

Apes novada 
pašvaldība, 
kultūras iestādes 

2014.-
2020. 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

Profesionālu speciālistu piesaiste - skaņotājs, gaismotājs, 
režisors, pasākumu organizators 

 

R 1.20. Sadarbība ar kaimiņu 
pašvaldībām pasākumu 
organizēšanā 

 Sadraudzības pasākumu organizēšana 
 Jaunu sadarbības partneru meklēšana 
 Kopēju ideju un projektu realizācija 
 Pieejamības (transporta) nodrošināšana pasākumu 

apmeklētājiem 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finanšu 
instrumenti, ES 
fondi 

Uzsākts 

R 1.21. Kultūras elementu un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
paplašināšana 

 Novada dziesmu un deju svētki 
 Aktivitātes ziemas periodā 
 Viesmākslinieki no kaimiņvalstīm 
 Bērnu aktivitāšu laukumu rekonstrukcijas un 

jaunizveide 
 Izstāžu zāles izveide 
 Brīvdabas kino izveide 

Apes novada 
pašvaldība, 
kultūras iestādes 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

R 1.22. Moderno tehnoloģiju 
pielietojums 

 Muzeja un citu iestāžu digitalizācija uzsākts Virešos 
 Mobili grāmatu plaukti 
 Interaktīvās tāfeles, projektori, digitālās informācijas 

displeji 

Apes novada 
pašvaldība, 
iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

R 1.23. J.Vītola mūzikas dienu 
popularizēšana 

 Jāzepa Vītola mūzikas dienu iekļaušana Latvijas 
Nacionālā kultūras centra (LNKC) pasākumu plānā 
Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktības 
nodrošināšanai 

Gaujienas pagasta 
pārvalde, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes 

No 
2014.gada 
katru gadu 
 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Izpildīts 
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 Meistarklašu, diriģentu semināru organizēšana 
saistībā ar Jāzepa Vītola mūzikas dienām Gaujienā 

 Bērnu mūzikas nometnes „Vītolēni” darbības 
pilnveidošana, vairāk iesaistot sava novada bērnus 

 Izglītojošas programmas par komponistu Jāzepu 
Vītolu pilnveidošana un demonstrēšana Latvijas 
izglītības un kultūras iestādēs 

2015 Uzsākts 
 

R 1.24. Amatnieku mājas 
izveidošana „No senatnes līdz 
mūsdienām” 

Amatnieku mājas izveide Apes  tautas nama klētī . Pārbūvēta 
ēka- sienu nostiprināšana (siltināšana), grīdas ieklāšana, jumta 
nomaiņa, bēniņu un cokola stāva izveide, logu, durvju 
ierīkošana, telpu izveidošana u.c. tehniskie darbi. Ar šo 
projektu tiks veicināta vietējo amatnieku tīkla attīstība un 
produkcijas noieta vietas radīšana  

Apes novada 
pašvaldība 

2017.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

U7 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana  
R 1.25. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektu rekonstrukcijas 

Gaujienas muižas ansambļa apbūves rekonstrukcija (6 muižas 
ēku)  

Pagastu pārvaldes No 
2014.gada  

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Izstrādāts Gaujienas muižas parka ainavu attīstības un 
aizsardzības projekts  

2014.-
2015. 

Uzsākts 

Realizēts Gaujienas muižas parka ainavu attīstības projekts 2015.-
2020. 

 

Valsts nozīmes pieminekļa Nr. 2753 „Kūts” rekonstrukcija 2015.-
2020. 

 

J.Vītola „muzejs „Anniņas”- kapitālais remonts 2014.-
2015. 

 

Spīķeru ēkas jumta un spāru konstrukcijas rekonstrukcija   
Apes muzeja ēkas rekonstrukcija 2015.-

2020. 
 

E.Zālītes memoriālā māja – kapitālais remonts un apkārtnes 
labiekārtošana 

2015.-
2020. 

 

Valsts nozīmes pieminekļa ""Līzespasts"" jumta rekonstrukcija 2015.-
2020. 

 

Vietējās nozīmes pieminekļa saimniecības ēkas "Stallis" 
renovācija 

2015.-
2020. 

 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Ābeles” remonts 2014.-
2020. 

 

Brāļu kapu rekonstrukcija Apes pilsētā 2015.-
2020. 

Krievijas 
federācija, valsts 
budžets, 
pašvaldības 
budžets 

 

Bormaņmuižas parka Trapenē 2 dīķu tīrīšana Laika 
posmā no  
2015.-

Pašvaldības 
budžets 
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2020. 
(vienreizējs 
pasākums) 

      

R. 1.26. „Kultūrvēsturisko objektu” 
maršruta izveide 

Sadarbībā ar tūrisma speciālistiem un kaimiņu pašvaldībām 
izstrādāts kopējs taku maršruts nozīmīgāko objektu apskatei 
 

TIC, pašvaldības 
iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 1.27. Novada kultūrvēsturisko 
vērtību prezentēšana 

 Dažādu tematisku bukletu izdošana  
 Bukleta „Elīna Zālīte. 1898. – 1955.” izdošana  
 Informācijas pieejamība novada mājaslapā 
 Informācijas pieejamība TIC 
 Izpētīta un apkopota informācija par nozīmīgiem 

objektiem un kultūrvēsturi novadā tūristu piesaistei, 
un novada reprezentēšanai (papīra, digitālā formā 
pieejama)  

 Iedzīvotāju izglītošana par savu novadu, vietējā 
patriotisma veidošana 

 Novada grāmatas izdošana ( kultūrvēsture, 
mūsdienas) 

TIC, Apes novada 
pašvaldība, 
kultūras iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

 
 
 

RV3 Sports 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atzīmes par 

izpildi 

U8 Sporta infrastruktūras saglabāšana un pilnveidošana  
R 1.28. Sporta ēku un būvju tehniskā 

stāvokļa uzlabošana, rekonstrukcijas 

Multifunkcionāla hokeja laukuma rekonstrukcija ar pārbīdāmu 

jumta segumu, apgaismojumu un  mākslīgā ledus seguma 

ieklāšanu   

Apes novada 

pašvaldība 

2016.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets 

 

BMX trase Gaujienā – starta kalna bruģēšana, lietus ūdeņu 

drenāžas izveide 

 

Gaujienas pagasta 

pārvalde, NVO 

2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets 

Uzsākts 

Pludmales volejbola laukums Apes pilsētā- laukuma 

rekonstrukcija, skatītāju sēdvietu izveide, teritorijas 

labiekārtošana 

Apes novada 

pašvaldība 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 
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budžets 

Gaujienas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija - 

atjaunots zāliena segums, skrejceliņi, mīkstā seguma iegāde, 

apgaismojuma ierīkošana, tualetes izveide (3000) 

Gaujienas 

vidusskolas 

direktors 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets 

 

R 1.29. Sporta inventāra 

nodrošinājums 

Apes sporta 

komplekss 

Nepieciešamā inventāra un aprīkojuma 

atjaunošana un pilnveidošana  

Apes sporta 

kompleksa vadītājs 

, NVO 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi finanšu 

instrumenti 

 

Svaru zāles aprīkojuma papildināšana   

Slēpošanas inventāra atjaunošana (zābaki, 

slēpes, nūjas) 

 

Apskaņošanas aprīkojuma un žalūziju iegāde 2015.-

2018. 

 

Atribūtika un inventārs dažāda veida sporta 

un kultūras pasākumu realizēšanai 

2014.-

2016. 

Uzsākts 

Sporta kabineta tehniskā aprīkojuma iegāde 

(dators, printeris, videokamera, profesionāls 

fotoaparāts, pārvietojamā un interaktīvā tāfele, 

datorgalds, dokumentu skapis) 

2015.-

2020. 

 

Āra hokeja laukums : 

 plastmasas bortu uzstādīšana 

 laukuma seguma izveide vasaras 

aktivitātēm 

 traktors sniega tīrīšanai 

2015.-

2020. 

 

Apes novada pašvaldībā aktīvā tūrisma „Tūrisms, orientēšanās, 

pārgājiens un nūjošana” inventāra iegāde (karabīnes, 

spriegumi, virves, vinčas, kompasi, mietiņi nostiprināšanai, 

krūšu apsēji, virves saspiedējs, sistēmas, vītā virve, alpīnisma 

virve, horizontālās trepes, speciālie cimdi , 4 teltis, kolektīviem 

pasākumiem 2 laivas, 10 drošības vestes) 

Apes novada 

pašvaldība, NVO 

2014.-

2016. 

Uzsākts 

BMX trase Gaujienā – starta barjeras un mehānisma iegāde Apes novada 

pašvaldība, NVO 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

BMX trase Apē – teritorijas labiekārtošana, veidojot to par 

multifunkcionālu laukumu, starta barjeras un mehānisma 

iegāde 

Apes novada 

pašvaldība, NVO 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, vietējie 

uzņēmēji 

 

Trapenes pamatskolas sporta zāle – palīgtelpu aprīkojuma 

atjaunošana  

Trapenes 

pamatskolas 

direktors 

2015.-

2015. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

Āra hokeja laukuma izveide Gaujienā (bortu uzstādīšana, vārti, 

siets) 

Gaujienas pagasta 

pārvalde 

2016.-

2015. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 
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Gaujienas vidusskolas sporta laukums -  inventāra iegāde Gaujienas 

vidusskolas 

direktors 

2015.-

2017. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

R 1.30. Apes pilsētas sporta stadiona 

tehniskā projekta izstrāde un  

izveide  

Izveidots sporta stadions kvalitatīvu vietēja un starptautiska 

mēroga sporta pasākumu nodrošināšanai ar nakšņošanas 

iespējām teltīs: 

 tehniskā projekta izstrāde  

 vienota kompleksa izveidošana dažādiem sporta 

veidiem (strītbolam, pludmales volejbolam, futbolam, 

vieglatlētikai, aktīvās atpūtas stūrītis ar telšu vietām)  

 Labiekārtošana - strītbolam asfaltēts laukums, 

pludmales volejbolam izveidots smilšu laukums, 

futbolam kvalitatīvs zālājs un nojumes komandām, 

vieglatlētikai - 300m skrejceliņš apkārt stadionam, 

mešanas, lodes grūšanas sektors, skrejceliņi, 

tāllēkšanas sektors, augstlēkšanas sektors ar nojumi, 

karoga uzvilkšanas vieta ar apbalvošanas pjedestālu, 

jaunsargu militāro  šķēršļu josla ar 20 dažādiem 

šķēršļiem, ugunsdzēsēju treniņu siena, tribīnes, 

ģerbtuves, inventāra noliktava, apgaismojuma izbūve 

Apes novada 

pašvaldība 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, valsts 

budžets 

 

R 1.31. Peldbaseina izbūve Peldbaseina būvniecība pie D.Ozoliņas Apes vidusskolas, , kas 

paplašina iedzīvotājiem sporta aktivitātes, nodrošina 

skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem peldēšanas 

nodarbības, paver iespējas organizēt sacensības, nometnes un 

piesaistīt interesentus, kas vēlas izmantot iepriekšminētos 

pakalpojumus 

Apes novada 

pašvaldība 

Līdz 

2020.gada

m 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, ES fondi 

 

R 1.32. Gaujienas sporta zāles 

izveide 

Izveidota un aprīkota sporta zāle Gaujienas ciemā vidusskolas 

un internātskolas sporta aktivitāšu pilnvērtīgai nodrošināšanai 

Gaujienas pagasta 

pārvalde 

Līdz 

2020.gada

m 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

R 1.33. Vidagas sporta laukuma 

izbūve 

Vidagas sporta laukuma izveide un  labiekārtošana: 

 hokeja, florbola, basketbola un tenisa laukumiem - 

bortu aizsargtīkla, tenisa tīkla un inventāra iegāde, 

florbola inventāra, basketbola grozu un soliņu iegāde 

Izbūvēts laukums 

Virešu pagasta 

pārvalde 

2014.-

2015.gads 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

Uzsākts 

U9 Jaunu sporta veidu attīstīšana uz pieejamo resursu bāzes  
R 1.34. Apes mototrases attīstība   mototrases vissezonas izmantošana 

 trase pieejama treniņiem 

 „Vaidavas kausa” izcīņas sacensību starptautiska 

atpazīstamība 

 ziemas sporta veidu popularizēšana – skijorings, distanču 

Apes novada 

pašvaldība, 

uzņēmēji, NVO 

2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, privāts 

finansējums, 

valsts budžets 

Uzsākts 



 

 

 
Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

58 

slēpošana trasē 

 kalnu velosipēdu sacensību organizēšana 

 Mašīnu apmācība , braukšanas instruktāža atkarībā no 

laikapstākļiem 

 pacēlāja izveide (kalnu slēpošana, pūšļu izklaides) 

R 1.35. Trophy trases attīstīšana  starptautiska Trophy reida 4x4 atpazīstamība 

 trase pieejama treniņiem  

 infrastruktūras uzlabošana apmeklētāju un sacensību 

dalībnieku vajadzībām 

Uzņēmēji  2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, citi finanšu 

instrumenti 

Uzsākts 

R 1.36. Ūdens tūrisma attīstība  Ūdenstūrisma infrastruktūras  attīstība Vaidavas un 

Gaujas upes krastos ar pieejamu inventāru  un 

aprīkojumu (laivas, glābšanas vestes, u.c. inventārs) 

 „Upju festivāla” attīstīšana nacionālā līmenī 

 Sacensību organizēšana laivojamos posmos 

Apes novada 

pašvaldība, 

TIC, sporta 

iestādes, 

uzņēmēji 

2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 1.37. Velotūrisma attīstība  Veloceliņa izbūve posmā no autoceļa A2,E77 līdz 

Igaunijas robežai, gar autoceļu P19, ietverot Skolas un 

Dzirnavu ielas Apes pilsētā (~2.5 km) (140000) 

 Taku tīklojuma izveide velo maršrutiem novada teritorijā 

(kartes, GPS formāts) 

 Velosipēdu īre tūrisma vajadzībām 

 Jaunu velomaršrutu izstrāde sadarbībā ar kaimiņu 

pašvaldībām 

 Velomaršruta Tour de LatEst nr.6 saglabāšana novada 

teritorijā  

Apes novada 

pašvaldība, TIC 

No 

2014.gada 

Valsts un 

pašvaldības 

budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 1.38. Apes sporta komplekss ar 

āra hokeja laukumu  

 netradicionālo sporta veidu (kas līdz šim nebija pieejami 

Apes novadā) ieviešana mācību stundās un interešu 

izglītībā, piemēram - džudo, slidošana 

 hokeja trenera piesaiste visu vecuma grupu trenēšanai 

Apes sporta 

kompleksa 

direktors 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets 

 

R 1.39. Distanču slēpošanas trašu 

izveide  

 Izveidotas distanču slēpošanas trases piemērotās novada 

teritorijās 

 Tehnikas īre trases izveidei 

Pagastu 

pārvaldes 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

R 1.40. BMX sporta veida attīstība  BMX trenera piesaiste visu vecuma grupu trenēšanai 

 Velosipēdu un aprīkojuma īre 

NVO, Apes 

novada 

pašvaldība 

2015.-

2020. 

ES fondi, citi 

finanšu 

instrumenti, 

uzņēmēji, 

pašvaldības 

budžets 

 

U10 Iedzīvotāju iesaistīšana sporta aktivitātēs  
R 1.40. Sporta pasākumu 

organizēšana novada iedzīvotājiem 

 novada sporta spēles 

 ģimeņu sporta spēles 

Apes novada 

pašvaldība, 

2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

Uzsākts 
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 bērnu velosacīkstes 

 piedzīvojumu sacensības  

 „Sports gadalaiku lokos” – katrā sezonā viens komplekss 

pasākums 

 sporta „seriālu” rīkošana visām paaudzēm 

sporta iestādes 

R 1.41. Pieejamo sporta veidu 

popularizēšana 

 plaši pieejama informācija par sporta norises iespējām 

internetā, un citos informācijas avotos  

 sacensību organizēšana atsevišķos sporta veidos 

 sporta tradīciju saglabāšana 

 sporta bāžu pieejamība visiem interesentiem 

 kvalificēta sporta trenera piesaiste 

TIC, sporta 

iestādes 

2014.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets 

Uzsākts 

R 1.42. Sporta nodarbību skaita 

palielināšana 

 PII nodrošina bērniem sporta vingrošanu 2x nedēļā 

 vispārējās mācību iestādēs sporta nodarbību skaits 

palielinās no 2 uz 4 (sports, kā interešu izglītības 

virziens) 

 pieejamas jaunas aktivitātes, sakarā ar jaunu sporta veidu 

attīstīšanos novadā (piem. baseina apmeklējums 

skolēniem – ja būs baseins, ziemā – distanču slēpošana, 

u.c. ) 

Izglītības 

iestādes, 

sporta iestādes 

2015.-

2020. 

Pašvaldības 

budžets 

 

 
 

SM2 Pilnvērtīga dzīves vide novada iedzīvotājiem 
RV4 Inženiertehniskā infrastruktūra 

Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U11 Inženiertehniskās infrastruktūras attīstība  
R 2.43. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu pieejamība  

Ūdenssaimniecības projektu kapacitātes palielināšana Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Virešu lokālās ūdensapgādes un bioloģiskās attīrīšanas iekārtu 
ierīkošana pašvaldības ēkām 

2015.-
2020. 

 

Alternatīvi ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi 
iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas pieslēgties pie esošām 
ūdensapgādes sistēmām. 

2015.-
2020. 

 

Ūdensskaitītāju ierīkošana 2015.-
2020. 

 

Ūdenssaimniecības pārvaldības ieviešana un attīstība 2015.-
2020. 
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R 2.44. Ilgtspējīga atkritumu 
apsaimniekošana 

Iedzīvotāju izglītošana, informēšanas pasākumi par atkritumu 
apsaimniekošanas nepieciešamību, dažādu sociālo kampaņu, akciju 
un projektu veidā informēt par vides piesārņošanas kaitējumu 
dabai un cilvēkam pašam 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

Jauno tehnoloģiju izmantošana atkritumu apsaimniekošanas sfērā, 
otrreizēja pārstrāde 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Administratīvie pasākumi – saistošo noteikumu izstrāde, nosakot 
administratīvo sodu apmērus 

2014.-
2020. 

Izdoti noteikumi 

Jaunu šķirošanas laukumu izveide un apsaimniekošana 2015.-
2020. 

 

Ekolaukuma „Druvās” izveide (šķiroto atkritumu pieņemšanai) 2014.gads Izveidots 
laukums 

R 2.45. Lietus ūdeņu novadīšanas 
kanalizācijas sistēmu attīstība 

Sistēmu izveide un uzturēšana Apes novada 
pašvaldība 

2014.gads Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

R 2.46. Palielināt pašvaldības 
īpašumā esošo iestāžu renovācijas 

Renovētas un siltinātas 
izglītības, kultūras un citas 
pašvaldības iestāžu ēkas: 

PII „Vāverīte” Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Siltināta ēka, 
2014 

Apes tautas nams, bibliotēka, 
Apes novada dome 

 

D.Ozoliņa Apes vidusskola Siltināta ēka. 
2014 

Apes komunālā nodaļa  
Apes mūzikas skola  
Apes muzeja ēka  
„Muižkungi” Gaujiena   
Virešu pagasta bibliotēka  
Virešu pagasta PII  
„Ābeles” ēka  

R 2.47. Siltumapgādes trases jaunu 
posmu izbūve Gaujienas pagastā  

Pieslēgumu skaita palielināšana  Gaujienas 
pagasta 
pārvalde 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Siltumapgāde nodrošināta Gaujienas muižas ansamblim, Gaujienas 
internātpamatskolai, pašvaldības iestādēs un dzīvokļos, kas 
atrodas muižas apbūves teritorijā 

Līdz 
2020.gada
m 

 

R 2.48. Alternatīvo energoresursu 
attīstība   ( 10000) 

Apkures sistēmu renovācijas, izmantojot saules baterijas  Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Saules bateriju uzstādīšana PII „Vāverīte””, lai nodrošinātu siltumu 
un silto ūdeni laika posmā no marta līdz oktobrim 

2015.-
2018. 

 

R 2.49. Kvalitatīvu interneta 
pakalpojumu pieejamība 

Nacionāla līmeņa projekta realizācija – optiskā tīkla izveide no 
Alūksnes līdz Gaujienai caur Trapeni 

 2014.gads Valsts budžets, 
ES fondi 

Izpildīts 

Jaunu optiskā tīkla savienojumu izveide no Apes pilsētas līdz 
Vidagai, caur Virešiem, gar autoceļu A2,E77 ( pašvaldības iecere) 

 2015.-
2017.gads 

Valsts budžets, 
ES fondi 

 

Bezmaksas WiFi punktu attīstība pašvaldības iestādēs – izglītības, 
kultūras u.c. 

 2014.-
2020. 

Valsts budžets, 
ES fondi, 

Uzsākts 
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 ERAF  “Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un 
esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 
Apes novadā” 

 
2014.-
2015. 

pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

     

U12 Ūdenssaimniecības sistēmas pilnveidošana  
R 2.50. Apes pilsētas 
ūdenssaimniecības attīstības III 
kārta (15000) 

Otrās pakāpes sūkņu stacijas ar ūdens rezervuāru 160m3 un 
kanalizācijas tīkla infiltrāta mazināšana 1700m 

Apes novada 
pašvaldība 

2016.-
2019. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Apes ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana, pieslēdzot Apes 
vidusskolu, Apes PII „Vāverīte” un apkārtējās mājas centrālai 
ūdensapgādes sistēmai  

 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana pieslēdzot Rūpniecības ielu 
Apes pilsētā, vidusskolas apkaimi 

 

R 2.51. Apes pilsētas 
ūdenssaimniecības attīstības IV kārta 

Kanalizācijas tīkla infiltrāta mazināšana 1200m un ūdens vada tīkla 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 

Apes novada 
pašvaldība 

2017.-
2020. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Iespēja izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumus visā pilsētas 
teritorijā 

 

R 2.52. Gaujienas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība 

Kanalizācijas, ūdensvadu, aku un tīklu rekonstrukcijas: 
- Kanalizācijas rekonstrukcija no „Mežniecība 1” 47 m, 
- Ūdensvada aku  rekonstrukcija:  „Darbnīcas”, „Ūdenstornis”  

Gaujienas 
pagasta 
pārvalde 

 
2015 
 
2015 
 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Kanalizācijas izbūve (rekonstrukcija) no SIA „Vaidens” ražotnes  
Dūņu laukuma izbūve pie NAI „Lejas” Gaujienas pagastā  

R 2.53. Trapenes ciema 
ūdenssaimniecības attīstība 

Iespēja izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumus visā ciemā Trapenes 
pagasta 
pārvalde 

No 
2015.gada 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

R 2.54. Vidagas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība 

 kanalizācijas, ūdensvadu un aku izbūve 
 izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
 iespēja izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumus visā 

ciemā 

Virešu pagasta 
pārvalde 

Līdz 
2020.gada
m 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

U13 Atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana  
R 2.55. Atkritumu šķirošanas 
efektivitāte 

 Šķiroto atkritumu savākšanas punktu pieejamība iedzīvotājiem  
-ekolaukums Apes pagasta „Druvas” 

 Šķiroto atkritumu laukumu un piebrauktuvju izbūve: 
 „Stūrīšos” Gaujienas pagastā 
 Pie Gaujienas internātpamatskolas 
 Trapenes pagasta „Trapene” 

 Lielgabarīta atkritumu savākšana 
 Neliela tilpuma atkritumu maisu pieejamība uz vietas 

pašvaldībā 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 2.56. Konteineru nomaiņa Nomainīti vecie atkritumu konteineri pret jauniem Apes novada 
pašvaldība 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets,  

 

R 2.57. Atkritumu savākšanas Apmierinātas iedzīvotāju vajadzības atkritumu savākšanas un Apes novada 2014.- Pašvaldības Uzsākts 
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maršrutu pilnveidošana transportēšanas jomā pašvaldība 2020. budžets,  
R 2.58. Slēgto atkritumu izgāztuvju 
monitorings 

 Ainaviskās vides sakopšana un uzturēšana 
 Gruntsūdeņu kvalitātes pārbaudes teritorijā reizi 3 gados 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

uzsākts 

 
 

RV5 Medicīnas un sociālo pakalpojumu infrastruktūra 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 
vai 

periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U14 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība  
R 2.59. Plaša profila speciālistu 
pieejamība 

Esošajās veselības pakalpojumu sniedzēju iestādēs tiek organizētas 
ārstu/speciālistu konsultācijas un vizītes 

Apes novada 
pašvaldība, 
medicīnas 
iestādes 

2015.-
2020. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets 

 

Ekspress diagnostikas iekārtu nodrošinājums  

R 2.60. Atbalsts veselības 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstīšanai  

Energoefektivitātes paaugstināšana, telpu renovācijas pašvaldību 
īpašumos, kas nodrošina veselības pakalpojumus iedzīvotājiem 

Apes novada 
pašvaldība, 
medicīnas 
iestādes 

2015-2020. Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

 

Aptieku, ārstu, pašvaldības iestāžu sadarbība, iedzīvotāju veselības 
veicināšanā 

 

Nepieciešamo medikamentu pieejamības nodrošināšana, iespēja 
pasūtīt zāles 

 

Veselības aprūpes speciālistu piesaistes un motivācijas 
programmas izstrāde (mājokļa nodrošinājums, atvieglojumi, utt) 

 

U15 Sociālo apstākļu uzlabošana  
R 2.61. Sociālo pakalpojumu klāsta 
paplašināšana  

Sociālā dienesta apmeklētāju punkta  izveide Gaujienā , telpu 
remonts, labiekārtojums  

Sociālais 
dienests 

2015. Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets, citi 
finanšu 
instrumenti 

 

Bērnu SAC „ Gaujiena” dienas centra izveide – prasmju attīstīšana, 
izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana ( galdi, 
krēsli, skapji, spēles, televizors, izglītojoši materiāli)(1000) 

Bērnu SAC „ 
Gaujiena” 
direktors 

2014.-
2015. 

Uzsākts 

Sociālās aprūpes mājās pakalpojumu attīstība un pieejamība, 
loģistikas plānošana, transporta nodrošinājums aprūpētājam 

Sociālais 
dienests 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Vecu un cilvēku ar invaliditāti integrēšana sabiedrībā , nodrošinot 
dažādu kultūras un izglītības pasākumu pieejamību un nodarbības. 

Uzsākts 

Sociālās rehabilitācijas pasākumi -atbalsta un motivācijas grupas, , 
drošības pogas, darbinieku kvalifikācijas celšana, speciālistu 
piesaiste, ārstnieciskās vingrošanas, masāžas 

Uzsākts 

Sadarbība ar Igaunijas Monistes pakalpojumu centru (krīzes 
istabas u.c. pakalpojumi) 

Apes novada 
pašvaldība, 
Sociālais 

2015-2020.  
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dienests 
Sociālā aprūpes centra "Trapene" infrastruktūras pilnveidošana - 
morga, atvadu zāles izveide, transporta invalīdu pārvadāšanai 
iegāde, motorizētu invalīdu ratiņkrēslu iegāde, izsaukuma pogu 
ierīkošana, pacēlāju pie klientu gultām ierīkošana, 
nestuvju iegāde, siltā ūdens apgādes rekonstrukcija, radiatoru 
nomaiņa, kondicioniera un trauku mazgājamās mašīnas iegāde  

SAC "Trapene" 
direktors 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Sociālā istaba Vidagas ciemā – kapitālais remonts  Sociālais 
dienests 

2016.gads   

Sociālās mājas „Skoliņas” Gaujienas pagastā tehniskā projekta 
izstrāde, renovācija un apkārtnes labiekārtošana 

Apes novada 
pašvaldība 

Līdz 
2020.gada
m. 

 

Apes novada Sociālais dienests: 
 ēkas siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija 
 infrastruktūras pilnveidošana - tualetes izbūve, virtuves 

tehnikas iegāde un pacēlāja invalīdiem iegāde un 
uzstādīšana, aprīkošana ar mūsdienīgām tehnoloģijām 
(projektors, ekrāns) 

 Dienas centra izveide 
 Aktivitāšu grupu materiāltehniskās bāzes pilnveide 

(materiālu iegāde, telpu nodrošinājums grupu 
nodarbībām) 

Sociālais 
dienests 

Līdz 
2020.gada
m 

 

Plānotās sociālās mājas „Čiekuriņi” rekonstrukcija Virešu pagastā Līdz 
2020.gada
m 

 

Sociālās mājas Apē „Jaunroze” āra laukuma labiekārtošana, 
veidojot bērniem saistošu un pievilcīgu vidi 

Līdz 
2017.gada
m 

 

Sociālo māju un sociālo dzīvokļu Apē un Gaujienā telpu remonti  Līdz 
2020.gada
m 

 

R 2.62. Nodarbinātības veicināšana Sadarbībā ar NVO organizētas apmācības un kursi, darba iemaņu 
apmācība un motivēšana 

Apes novada 
pašvaldība, 
NVO 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 
budžets 

Uzsākts 

NVA organizēto apmācību pieejamība, uzlabota mobilitāte Apes novada 
pašvaldība, 
NVA 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Uzņēmējdarbības speciālista, konsultanta pieejamība pagastos Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

U16 Veselīga dzīvesveida popularizēšana  
R 2.63. Veselības stundas ieviešana 
skolās 

Izglītoti, aktīvi, sportiski un pozitīvi domājoši jaunieši Izglītības 
iestādes 

Līdz 2020.g Pašvaldības 
budžets 

 

R 2.64. NVO darbības attīstība  Semināru, kursu un dažādu citu aktivitāšu organizēšana novadā NVO, Apes 2014.- Pašvaldības Uzsākts 
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veselīga dzīvesveida popularizēšanā novada 
pašvaldība 

2020. budžets, Es fondi 

R 2.65. Sporta pasākumu 
organizēšana novada iedzīvotājiem 

Sportisko aktivitāšu pieejamība visiem interesentiem, visām 
vecuma grupām , ģimeņu sporta svētki, sporta spēles, sacensības 
u.c. pasākumi 

Apes novada 
pašvaldība, 
sporta iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

 
 

RV6 Ceļu, ielu infrastruktūra 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 
vai 

periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

 

U17 Valsts autoceļu infrastruktūras attīstība  
R 2.66. Starptautiskas nozīmes 
autoceļa A2, E77 attīstība 

Apes novada interešu virzība starptautiskas nozīmes autoceļa 
seguma uzlabošanas un infrastruktūras sakārtošanas jomā 

Apes novada 
pašvaldība, 
valsts iestādes 

Līdz 2020. 
gadam 

Valsts budžets, 
ES fondi 

 

Rūpnieciskās zonas attīstība, transporta mezgla krustpunktā 
A2,E77  ar P19.  

 

Asfalta seguma rekonstruējamie A2, E77 autoceļa posmi ( 19,900 
km): 

 150,700 -154,400 =3,700 km;  
 159,00 -160,850=1.850 km;  
 162,150-165,200=3,050 km;  
 166,600 -167,700=1,1 km;  
 177,700 - 187,900= 10,200 km 

 

R 2.67. Valsts reģionālo autoceļu 
attīstība  

P44 (Ilzene – Līzespasts) autoceļa noklāšana ar asfaltbetona 
segumu posmā no 17.2-21.7 km (Trapene -  Līzespasts ) 

Apes novada 
pašvaldība, 
valsts iestādes 

Līdz 
2020.gada
m 

Valsts budžets, 
Es fondi 

Uzsākts 2014 

P19 (Ape – Igaunijas robeža) pilnīga autoceļa rekonstrukcija 
posmā no A2,E77 līdz Igaunijas robežai 

Rekonstruēts 
2014 

P23 (Valka-Vireši) autoceļa rekonstrukcija no Gaujienas līdz Valkas 
novada robežai 

 

P39 (Alūksne –Ape) autoceļa asfalta seguma rekonstrukcija 4.045 
km, asfalta seguma ieklāšana 3.2 km 

Rekonstruēts 
2014 

R 2.68. Vietējo valsts autoceļu 
attīstība 

V373 (Gaujiena – Verasskola)- autoceļa asfalta seguma izbūve, 3.90 
km 

Apes novada 
pašvaldība, 
valsts iestādes 

Līdz 
2020.gada
m 

Valsts budžets, 
ES fondi 

 

V372(Gaujiena – Lejaskrogs) – autoceļa asfalta seguma 
rekonstrukcija, apgaismojuma ierīkošana, trotuāra izbūve, 0.64 km 

 

V372(Gaujiena – Lejaskrogs) – autoceļa šķembu seguma 
rekonstrukcija, 7.50 km 

 

V371(Vireši-Dūre-Lejasciems)- grants seguma sakārtošana, posmā 
no A2,E77, 6km 
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V411 (Velēna- Vireši): 
 trotuāra izbūve Vidagas ciema teritorijā, 0,7km 
 Caurtekas rekonstrukcija (Virešu pagasts) - caurteka 

Autoceļa V411 adresē: 26km 671m 
 Rekonstrukcija no A2,E77 līdz 14km 

 

Apļveida kustības izveidošana ceļu P23 un V372 krustojumā 
Gaujienas ciemā 

 

U18 Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība  
R 2.69. Apes pilsētas un pagasta ceļu 
un  ielu infrastruktūras 
pilnveidošana 

Ielu apgaismojums: (10000) 
 vienotas vadības sistēmas ieviešana 
  izbūvēts ielu apgaismojumu Brīvības, Priežu, Oškalna, 

Cepļa un Bērzu ielās 

Apes novada 
pašvaldība 

2015. – 
2016. 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 

 

Ceļu, ielu 
rekonstrukcijas: 

Avotu iela ~830m – asfalta seguma 
atjaunošana 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Loka iela ~195m (brauktuves, gājēju pārejas, 
barjeras) 

 

Vaidavas iela ~590m (brauktuves , trotuāru, 
lietus ūdeņu kanalizācijas, apgaismojuma 
izbūve, gājēju pārejas, barjeras) 

 

Skolas ielas rekonstrukcija (brauktuves , 
trotuāru, lietus ūdeņu kanalizācijas, 
apgaismojuma izbūve, gājēju pārejas, barjeras)  

 

Apbraucamās ielas izbūve, apejot Pasta ielas 
posmu pie Raganu klintīm 

 

Stacijas iela: 
 jaunā posma reģistrēšana, 

asfaltēšana  
 rekonstrukcija visā posmā 

 

Asfaltēšana:  
 Klusā iela 
 Smilšu iela 
 Jāņa iela 
 Brīvības iela 
 Kalna iela 
 Vaidavas iela 
 Aptiekas iela 

 

Ceļa "Ape - Kalpaki - Silmaļi - Melnupes" 
posma (Graudi - Smiķi- Kļaviņas ) 
rekonstrukcija, 4.76 km. 

 

Ceļa Grūbe- Silamiķītes  rekonstrukcija, 2.5 
km. 
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Gājēju ietves 
rekonstrukcijas: 
 

Pasta iela ~800m2 Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2017. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Stacijas iela ~650m2 2015.-
2017. 

 

Tirgus iela~650 m2 2015.-
2017. 

 

Avota iela ~830 m2 2016.-
2020. 

 

Rūpniecības iela  ~830 m2 2015.-
2017. 

 

 Norobežojuma 
izveide 

Norobežojuma uzstādīšana Pasta ielas posmā 
pie Raganu klintīm (Vaidavas upe) 

Apes novada 
pašvaldība 

2015. Pašvaldības 
budžets ES fondi 

 

 Autobusu 
pieturas izbūve 

Autobusa pieturas paviljona un perona izbūve 
Apes pilsētā 

Apes novada 
pašvaldība 

2015. Pašvaldības 
budžets ES fondi 

 

R 2.70. Gaujienas pagasta ceļu un  
ielu infrastruktūras pilnveidošana 

Ielu apgaismojums: 
 nomainīts ielu  apgaismojums gar valsts autoceļu, kas iet 

caur Gaujienas ciemu un uz stāvlaukumu  
 ielu apgaismojuma izbūve  gar ceļu „Lazdas – Priedaine1” 
 Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekta izstrāde 

Gaujienas 
pagasta 
pārvalde 

2015.-
2020. 
 
 
2015 
 
 
2014. - 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Izbūvēts gājēju celiņš gar ceļu  „Autopietura – Tērces” posmā no 
Kraujas  līdz Tērcēm 

 

Ceļu, ielu rekonstrukcijas (t.sk. asfalta seguma izbūve):  
 Saulieši-Saliņas  gar kokapstrādes uzņēmumu „Vaidens” – 

0.5 km 
 „Priednieki – Senatnes” 
 Tiltalejas – Estrāde’ 
 „Ceriņi 2 – Ceriņi 10” 
 „Lazdas – Priedaine1”  
 „Saulieši – Kungu kapsēta „ – 0,2 km. 

Ceļa seguma atjaunošana (uzbērt smiltis, šķembas, granti): 
 Saulieši-Saliņas  – 1,5 km 
 Gaujiena-Mežvidi – 2,32 km 
 Tuntes –Līvakas – 3,5 km 
 Zvārtava-Sili – 3,85 km 
 Zvārtava- Imantas -2,15 km 
 Dambīši- Lesiņi – 2,22 km 
 Grāvi- Kūdras purvs -1,21 km 
 Rudzīšu- Smidzi -1,65 km 
 Rudzīši- Līdumkalni -2,55 km 
 Spaļi-Sarukalns – 0,85 km 
 Kalnakubjas-Veckonzi – 1,30 km 

Uzsākts 
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R 2.71. Trapenes pagasta ceļu un  
ielu infrastruktūras pilnveidošana 

Ceļu, ielu rekonstrukcijas: 
 Trapene-Lejastrapene, posms no 0,75km -4,75 km, grants 

seguma rekonstrukcija  
 Kristiņi-Stādzeni, 1,44 km – grants seguma rekonstrukcija  

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

R 2.72. Virešu pagasta ceļu un  ielu 
infrastruktūras pilnveidošana 

Ielu apgaismojums: 
 atjaunojams Vidagā, papildinot ar jauniem, ekonomiskiem 

apgaismes ķermeņiem 
 izbūve Virešos 

Apes novada 
pašvaldība 

2017-2020. Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Gājēju celiņu izbūve Vidagas un Virešu ciemā  
Ceļu, ielu rekonstrukcijas: 

 Auto ceļšV411 - Rāmnieki, 0,3km, asfalta seguma 
atjaunošana 

 Auto ceļš A2 - Vecaidievi, 0,5km, asfalta seguma 
atjaunošana 

 

R 2.73. Auto pieturu sakārtošana   Apes novada interešu virzība autopieturu infrastruktūras 
sakārtošanas jomā  

 Autobusa pieturas paviljona un perona izbūve Apes 
pilsētā 

Apes novada 
pašvaldība 

No 
2014.gada  

Valsts un  
pašvaldības 
budžets 

 

2015.  

U19 Velo infrastruktūras attīstība  
R 2.74. Veloceliņu izbūve Veloceliņa izveide gar valsts autoceļu P19 , no A2,E77 līdz Igaunijas 

robežai, ietverot Skolas un Dzirnavu ielas Apes pilsētā. 
Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020.  

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Izbūvēts 
Dzirnavu ielas 
posms 2014. 

R 2.75. Velomaršrutu attīstība   Velomaršruta Tour de Lat/Est Nr.6 saglabāšana un uzlabošana, 
informācijas stendu, atpūtas vietu ierīkošana 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

Jaunu velomaršrutu izstrāde TIC  

 
 

RV7 Dabas un kultūrvēsturisko resursu infrastruktūra 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpilde

s 
termiņ

š vai 
period

s 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U20 Kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu attīstība  
R 2.76. Ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana 

Dabas aizsardzības plānu izstrāde  Apes novada 
pašvaldība, NVO, 
valsts iestādes 

2016. – 
2017. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Dabas aizsardzības plānu ieviešana  2017.-
2018. 

 

Informācijas nodrošināšana par ilgtspējīgu dabas resursu 2014- Uzsākts 
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izmantošanu, iedzīvotāju izglītošanas pasākumu organizēšana 2020. 

Sadarbības projektu izstrāde un ieviešana ĪADT sadarbībā ar valsts 
iestādēm, NVO un kaimiņvalstīm 

Līdz 2020  

Natura 2000 dabas teritoriju saglabāšana un apsaimniekošana 2014-
2020 

Uzsākts 

Jaunu estētisku vērtību radīšana degradētas teritorijās un objektos 2015-
2020 

 

R 2.77. Kultūrvēsturisko resursu 
pieejamība 

Objektu informācijas stendu un norāžu zīmju uzstādīšana Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 

Uzsākts 

Celiņu vai taku izveide pie kultūrvēsturiskiem objektiem 2015.-
2020. 

 

Kultūrvēsturisko objektu teritorijas sakopšana, uzturēšana un 
labiekārtošana 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Kultūrvēsturisko objektu reģistra izveide 2015. -
2017. 

 

Kultūrvēsturisko objektu novērtējums, sadale pēc vērtības un 
atbilstoša apsaimniekošanas režīma noteikšana 

2016.  

R 2.78. Rekreācijas objektu 
paplašināšana un pilnveidošana 

Ūdenstilpju teritoriju sakopšana un teritorijas labiekārtošana 
(krūmu ciršana, ģērbtuves, soliņi) 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finanšu 
instrumenti, Es 
fondi 

Uzsākts 

Atpūtas vietu izveide atbilstošās teritorijās (soliņi, ugunskura 
vietas, nojumes malkai), saskaņojot ar teritoriju īpašnieku 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Norādes par rekreācijas iespējām, t.sk. avotiem ūdens ņemšanai, 
u.c. brīvā laika atpūtas elementiem 

2014. – 
2020. 

Uzsākts 

Tūrisma attīstība īpaši veicināta Gaujas un Vaidavas upēm 
piegulošajās teritorijās 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

ĪADT  attīstās kā dabas izziņas tūrisma teritorijas (sadarbībā ar 
DAP) 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Baronu Delvigu Vālu kapu – kā perspektīva kultūrvēsturiska un 
tūrisma objekta saglabāšana, apsaimniekošana un attīstība 
(privāti) 

Uzsākts 

U21 Publiskās ārtelpas sakopšana un uzturēšana  
R 2.79. Vides dizaina koncepcija Izstrādāts projekts Apes vēsturiskā centra attīstībai, saglabāšanai 

un labiekārtošanai ar mūsdienīgiem vides dizaina risinājumiem 
Apes novada 
pašvaldība 

2015. – 
2016.  

Pašvaldības 
budžets, citi 
finanšu 
instrumenti 

 

Sadarbības veicināšana ar iedzīvotājiem teritoriju sakopšanā 
(kopīgas talkas, īpašumu uzturēšana, zāles pļaušana, graustu 
likvidācija) 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Kultūrvēsturisko objektu inventarizācija : 
 Avārija stāvoklī esošo kultūrvēsturisko objektu skaita 

samazināšana  
 Jaunu objektu iekļaušana kultūrvēstures mantojumā 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

 

R 2.80. Publisko teritoriju, zaļās 
zonas  sakopšana un labiekārtošana  

Kultūrvides labiekārtošana Trapenes pagastā - izveidots  
„Bezgalības parks” ar bruģētiem celiņiem un metāla skulptūrām 
(O.Vācieša ''Astoņu kustoņu'' motīvs)  

Trapenes 
bibliotēka 

2015-
2020. 
 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
citi finanšu 
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Labiekārtota teritorija pie Vaidavas upes (Apes pilsētas teritorijā ) 
Šobrīd ir labiekārtotas trīs teritorijas pie Vaidavas upes.   

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

instrumenti Uzsākts 

Rotaļu laukumu izveidošana, atjaunošana un pilnveidošana ar 
jauniem elementiem novada teritorijā  

2015.-
2020. 

 

Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma labiekārtošana pie D.Ozoliņa 
Apes vidusskolas, papildināta ar jauniem elementiem 

2015.-
2020. 

 

Apes tautas nama teritorijas labiekārtošana - autostāvvietas 
izveide, trotuāru izveide, publiskā tualete, atkritumu urnas 

2015.-
2020. 

 

Labiekārtota teritorija pie  
 Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā 
 Pie Zvārtavas ezera 
 Gaujienas ciema teritorijā pie BMX trases 

Gaujienas 
pagasta pārvalde 

2015.-
2020. 

 

Sociālā aprūpes centra "Trapene" teritorijas labiekārtošana - sētas 
un vārtu atjaunošana, celiņu bruģēšana, apgaismojuma ap iestādi 
ierīkošana. 

SAC „Trapene” 
direktors 

Līdz 
2020. 
gadam 

 

Labiekārtota teritorija Virešu ciemā pie Saieta nama un pagasta 
pārvaldes 

Virešu pagasta 
pārvalde 

2015.-
2020. 

 

Ielu, māju un objektu norāžu zīmju nomaiņa un jaunu uzstādīšana Apes novada 
pašvaldība, 
iedzīvotāji 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

 

Latvāņu teritoriju ierobežošana Apes novada 
pašvaldība 

Ikgadējs 
pasākums 

Pašvaldības 
budžets 

 

R 2.81. Kapsētas teritoriju 
sakārtošana 

Labā stāvoklī uzturēta Gaujienas kapu teritorija, veikti 
nepieciešamie labiekārtojumi  

Gaujienas 
evaņģēliski 
luteriskā 
draudze 

2014.-
2020. 

Citi finanšu 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

Labā stāvoklī uzturēta Apes pilsētas kapu teritorija, veikti 
nepieciešamie labiekārtojumi: 

 Ūdens ņemšanas vietas 
 Pieeja pie upes 
 Meža kapos veikta akas rekonstrukcija  
 Meža kapu kapličā saldējamās iekārtas iegāde 

Apes pagasta 
komunālā nodaļa 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

Digitalizētas kapsētas kartes izveide  Apes novada 
pašvaldība 

Līdz 
2018.gad
am 

 

U22 Ūdensresursu pārvaldība  
R 2.82. Publisko ūdensresursu 
pieejamība 

Sakoptas ūdenstilpju teritorijas, krastmalas un nodrošinātas 
piekļuves iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem, celiņu 
izveide, norādes 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets 

 

Labiekārtotas atpūtas un makšķerēšanas vietas  
Ūdens ņemšanas vietas (avoti, akas, dīķi): 

 pieejamo - sakopšana 
 neizmantojamo - likvidācija 
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R 2.83. Ūdensresursu monitorings Ūdens resursu datu bāzes izveide Apes novada 
pašvaldība, 
valsts iestādes 

2015. Valsts un 
pašvaldības 
budžets 

 
Reāli piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu identificēšana 2015.   
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu uzraudzība un 
pārvaldība 

2015.  

Ūdens resursu datu bāzes uzturēšana 2015.-
2020. 

 

Peldūdeņu un atpūtas vietu ūdeņu kvalitātes un vides uzraudzības 
pasākumu īstenošana ( ūdens kvalitātes analīzes, u.c.) 

2015.-
2020.  

 

R 2.84. Meliorācijas sistēmas  Meliorācijas sistēmu saglabāšana un rekonstrukcijas  Valsts iestādes, 
privātā sfēra 

2014.-
2020. 

Valsts budžets, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

R 2.85. Ūdenssaimniecības projektu 
realizēšana 

Kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība, jaunu pieslēgumu 
nodrošināšana iedzīvotājiem un vides piesārņojuma mazināšana 
ilgtermiņā 

Apes novada 
pašvaldība, 
privāti līdzekļi 

Līdz 
2020.gad
am 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
citi finanšu 
instrumenti 

 

 
 

SM3 Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika 
RV8 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpilde
s 

termiņ
š vai 

period
s 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U23 Biznesa un industriālo parku izveide  
R 3.86. Uzņēmējdarbības attīstība 
visā Apes novada teritorijā.  

Ar nepieciešamo infrastruktūru nodrošinātas teritorijas 
uzņēmējdarbības attīstīšanai (ceļi, ūdensapgāde, elektroapgāde, 
u.c.) 

Apes novada 
pašvaldība 

2015. -
2020.  

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
privātie līdzekļi 

 

R 3.87. Biznesa parks Gaujienā  LPKS „Gaujiena” darbnīcu teritorijā un telpās izveidots Biznesa 
parks , labiekārtotas telpas, kas dod iespēju uzņēmējiem uz 
atvieglotiem noteikumiem uzsākt biznesu. 

Gaujienas 
pagasta pārvalde 

Līdz 
2020.gad
am 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 

 

R 3.88. Industriālais parks Apes 
pagasta „Druvā” 

 Bijušās Apes arodskolas telpās un teritorijā izveidots 
industriālais parks, labiekārtotas telpas, veikta  
elektroapgādes, ūdensapgādes, iekškvartāla ceļu sistēmas 
izbūve, jauna ražošanas angāra izbūve un teritorijas 
nožogošana, interneta pieejamība. Biznesa parks  dod 
iespēju uzņēmējiem uz atvieglotiem noteikumiem uzsākt 
savu biznesu. 

Apes novada 
pašvaldība 

2015.- 
2016. 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 
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  Izveidota norāde no ielas uz parku (ar uzņēmumu 
sarakstu, kas tur darbojas) 

U24 Mārketinga aktivitātes  
R 3.89. Ilgtspējīga vietējo dabas 
resursu un kultūras mantojuma 
izmantošana uzņēmējdarbības 
attīstībā (II kārta)  

Biznesa mācība skolā - motivē jauniešus, izmantojot vietējos 
resursus, attīstīt ražošanu savā reģionā 

Izglītības 
iestādes 

2014. 
2020. 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 

Uzsākts 

Apmācību organizēšana sociālā riska grupas cilvēkiem un vietējiem 
iedzīvotājiem, amatniekiem 

Apes novada 
pašvaldība, 
kultūras iestādes 

Uzsākts 

Kvalitātes uzlabošanas kursi (stila, krāsu salikuma, mākslas u.c.) 
vietējai produkcijai, noieta veicināšanai 

Iestādes, NVO  

Biznesa uzsākšanas mācības, grāmatvedības apmācības Apes novada 
pašvaldība, NVO 

 

Sadarbība ar Igaunijas un Krievijas partneriem, izstrādājot kopīgus 
pārrobežu sadarbības projektus, attīstot kopīgu mājas lapu, 
reklamējot vietējo preci, organizējot pieredzes apmaiņas 

Apes novada 
pašvaldība 

Uzsākts 

Pašvaldības atbalsts - prezentācijas materiālus veidot tikai pie 
vietējiem uzņēmējiem, tādējādi tos atbalstot un reklamējot 
plašākam tirgum 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

Uzsākts 

Piedalīšanās starptautiskās izstādēs Apes novada 
pašvaldība, NVO 

 

Kultūras pasākumu mārketings – kā reklamēt un pelnīt Apes novada 
pašvaldība, 
iestādes, NVO 

 

R 3.90. Mājražotāju un sīkražotāju 
produkcijas popularizēšana 

Novada brenda izveide Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, 
mājražotāji, NVO 

Līdz 
2020.gad
am 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
citi finanšu 
instrumenti 

 
Kooperatīvu veidošanās   
Dalība pašmāju un starptautiskās izstādēs ( tūrisma, pārtikas)  
Reklāma medijos, bukletu izstrāde, mājaslapas uzturēšana  
Mājaslapas www.setoape.eu tālāka attīstīšana  
Sadarbība ar kaimiņvalstīm produkcijas noieta veicināšanā  
„Amatnieku mājas” izveide, nodrošinot iespēju vienkopus 
darboties dažādiem amata meistariem, veikt apmācības, reklamēt 
un realizēt savu preci 

 

Kopīgs atraktīvs vietējo ražotāju stends gadatirgos  
R 3.91. Uzņēmēju un pašvaldības 
sadarbība 

Pašvaldības speciālistu konsultāciju pieejamība (grāmatveži, 
projektu vadītāji, uzņēmējdarbības konsultanti, u.c)  

Apes novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji, NVO, 
valsts iestādes 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets,  citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

Atbalsta informācijas nodrošinājums novada mājaslapā par 
uzņēmējdarbības aktualitātēm, iespējām un attīstību, realizētajiem 
un plānotajiem projektiem. 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Pašvaldības kapacitātes palielināšana projektu piesaistē 2014.-
2020. 

Uzsākts 

Semināru, kursu un dažādu apmācību organizēšana sadarbībā ar 
NVO, LAD, VID, LLKC, Partnerībām u.c institūcijām pēc 
pieprasījuma 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

http://www.setoape.eu/
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Inovāciju pielietojums ( piemēram, e paraksts, e maksājumi, e – 
iesniegumi) 

Līdz 
2020.gad
am 

Uzsākts 

Tūrisma popularizēšana (daudzveidīgāks piedāvājums, 
pakalpojumi, viesu nami, pasākumi, reklāma)  

No 
2014.gad
a 

Uzsākts 

Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība (industriālās zonas 
pakalpojumu attīstība, tūrisma teritoriju labiekārtojums, autoceļu 
infrastruktūra, informatīvs atbalsts) 

Līdz 
2020.gad
am 

Uzsākts 

Jauniešu biznesa plānu konkursu organizēšana komercdarbības 
uzsākšanai Apes novadā  

No 
2014.gad
a 

Uzsākts 

Apes novada Uzņēmēju sadarbības padomes izveide Līdz 
2020.gad
am 

 

Datubāzes izveide – īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām 
(brīvo nekustamo īpašumu datu bāze, aicinot privātīpašniekus 
piedāvāt savus īpašumus nomāt vai pārdot uzņēmējdarbības 
veikšanai) 

2015. 
gads 

 

R 3.92. Novada svētku un pasākumu 
popularizēšana 

 Motokross „Vaidavas kauss” 
 Trophy reids 4x4 automašīnām 
 Upju festivāls 
 J.Vītola „Mūzikas dienas” 
 Ziemas autorallijs „Sarma” 
 Vaidavas kauss” MTB (kalnu velosipēdu) maratonā 
 Apes pilsētas svētki 
 BMX sacensību organizēšana Gaujienā un Apē 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

No 
2014.gad
a  

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

Uzsākts 

U25 Pārrobežu sadarbības veicināšana  
R 3.93. Dalība starptautiskos 
projektos 

Pieredzes apmaiņas projekti ar kaimiņvalstīm (Igaunija, Krievijas 
Federācija) un ziemeļvalstīm -Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija 
 Nordic-Baltic Mobilitātes Programma “Pieredzes apmaiņas 

vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu  ar 
labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā darba 
nodrošināšanā” 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 
 
2014.-
2015. 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

R 3.94. Sadarbība tūrisma, kultūras 
un sporta attīstībā 

Kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar Igaunijas pašvaldībām  TIC, Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Uzsākts 

Savstarpēji plānotu, segmentētu kultūras un sporta pasākumu un 
infrastruktūras attīstība 

2014. -
2020. 

Uzsākts 

Krievijas Federācijas tūristu piesaiste 2014.-
2020. 

Uzsākts 

R 3.95. Dalība starptautiskās 
izstādēs 

 informācija par aktualitātēm, inovācijām un modernām 
tehnoloģijām, to pielietojumu 

 jauni sadarbības partneri 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

2014.-
2020. 

Uzsākts 
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 produkcijas realizēšanas un izejvielu iepirkšanas līgumi 
R 3.96. Sadraudzības pilsētu 
tikšanos organizēšana 

Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un uzņēmējdarbības apmaiņas 
projektu īstenošana un organizēšana 

Apes novada 
pašvaldība 

2015. -
2020. 

 

U26 Darbaspēka nodrošinājums  
R 3.97. Uzņēmējdarbības 
specializācijas virzienu izstrāde  

Skolu specializācija  - jaunsardze, kokapstrāde, sports Izglītības 
iestādes, 
uzņēmēji 

2015. -
2020. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

 

Uzņēmēju atbalsts jaunu mācību programmu izstrādē, prakšu vietu 
nodrošināšana 

2015. -
2020. 

 

R 3.98. Darbaspēka piedāvājuma 
attīstība 

Pašvaldības līdzdalība mājokļa nodrošinājumā, kvalitatīvu dienesta 
dzīvokļu piedāvājums   

Apes novada 
pašvaldība, 
iestādes, NVO 

2015.—
2020. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, Es fondi 

 

Profesionāļu pieejamības nodrošinājums uzņēmējiem  
Motivācija dzīvot un strādāt novadā  
Kvalificēts darbaspēks, atbilstoši novada specializācijai un 
uzņēmējdarbības videi 

 

Darbs ar jauniešu piesaisti – nākamie speciālisti, kvalificēts 
darbaspēks, studenti u.c. Web lapas izveide, kurā jaunieši redz, 
kurš uzņēmums vēlētos ar viņiem sadarboties 

 

Sociālā dienesta informācijas pieejamība  
Darbaspēka kvalifikācijas celšana sadarbībā ar NVA, NVO, dažādu 
kursu, semināru veidā , vebināru attīstība, prakses vietas 

 

Darba piedāvājumu/pieprasījumu informācijas nodrošināšana 
novada mājaslapā 

 

 
 
 
 

RV9 Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpilde

s 
termiņ

š vai 
period

s 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U27 Vietējās lauksaimniecības specializācija  
R 3.99. Augkopības nozares attīstība Kooperatīvu veidošanās  Apes novada 

pašvaldība, 
uzņēmēji, 
institūcijas 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 

 
Dārzkopības nozares paplašināšanās   
Atbalsta pasākumi un projekti ar NVO, LLKC, u.c. institūcijām Uzsākts 
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instrumenti 
R 3.100. Lopkopības nozares 
attīstība 

Jaunu investoru piesaiste  Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, 
institūcijas 

2014-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

 
Aitkopības un kazkopības attīstīšana novadā Uzsākts 
Lopkopības produkcijas ražošana un pārstrāde novada teritorijā  
Atbalsta pasākumi un projekti ar NVO, LLKC, u.c. institūcijām Uzsākts 

U28 Alternatīvās lauksaimniecības virzienu attīstība  
R 3.101. Veicināt bioloģiskās un 
netradicionālās lauksaimniecības 
produktu ražošanu novadā  

Atbalsts uzņēmējiem projektu sagatavošanā īstenošanā Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 
Telpu, ēku, zemes nodrošinājums un piedāvājums  Uzsākts 
Produkcijas popularizēšana novada mājaslapā, gadatirgos, valsts 
mēroga izstādēs, starptautiskās izstādēs. 

Uzsākts 

Veicināta LIZ platību pilnvērtīga izmantošana Uzsākts 
Uzņēmumu skaita pieaugums, kas saražo „eko” produkciju Uzsākts 

R 3.102. Mājražotāju 
lauksaimnieciskās produkcijas noieta 
veicināšana 

Amatu prasmju pielietojums, tradīciju saglabāšana un nodošana 
nākamajām paaudzēm 

Apes novada 
pašvaldība, 
mājražotāji, TIC 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

„Apes lauku labumu takas” popularizēšana un attīstīšana, tūristu 
piesaiste 

Uzsākts 

Dalība pašmāju, starptautiskās pārtikas un lauksaimniecības 
produktu izstādēs 

 

Informācijas pieejamība par precēm, gadatirgiem, izstādēm TIC un 
novada mājaslapā 

Uzsākts 

 
 

RV10 Mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 
vai 

periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U29 Nozares prioritātes  
R 3.103. Mežizstrādes nozares 
attīstība 

Meža zemju kvalitatīva apsaimniekošana – audzēšana, kopšana, 
produkcijas sagatavošana un tirdzniecība 

Valsts 
institūcijas, 
privātais sektors, 
Apes novada 
pašvaldība 

No 
2014.gada 

Valsts budžets, 
citi finansēšanas 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

Vides aizsardzības prasību ievērošana mežu apsaimniekošanā Uzsākts 

R 3.104. Kokrūpniecības nozare 
attīstība 

Produkcijas ražošana ar augstu pievienoto vērtību: 
 pirmapstrādes produkcija – apaļkoksne, zāģmateriāli, 

koksnes plātnes 
 tālākapstrādes produkcija – mēbeles, logi, rāmji, 

amatnieku izstrādājumi 

Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības 
iestādes, 
uzņēmēji 

No 
2014.gada 

Es fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 
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 kailciršu celmu pārstrāde šķeldās darvā un pernicā 
 koksnes biomasas izmantošana enerģētikā 

Produktivitātes pieaugums – augstas kvalitātes kokmateriālu 
produkcijas ražošana 

 

Eksporta iespēju pieaugums, kas saistīts ar inovācijām, tehnoloģiju 
modernizāciju, izejmateriālu pilna aprites cikla ievērošanu 

 

Ekoefektīva un videi draudzīga ražošana un pārstrāde  
Darbaspēka kvalifikācijas pieaugums, jaunu speciālistu apmācības  

R 3.105. Investīciju piesaiste Sadarbība ar kaimiņvalstīm , ES fondu apguve, uzņēmējdarbības 
attīstība atbilstoši novada un novada skolu specializācijai  

Apes novada 
pašvaldība, 
institūcijas 

No 
2014.gada  

ES fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

U30 Kokapstrādes inkubatoru attīstība  
R 3.106. Mācību klašu izveide  Katrā novada skolā pilnībā aprīkotas un pilnveidotas kopskaitā 4 

kokapstrādes mācību klases 
Izglītības 
iestādes  

No 
2014.gada  

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

Kokapstrādes instrumentu un aprīkojuma papildināšana un 
atjaunošana 

 

Kokapstrādes mācību telpu remonts  
R 3.107. Inkubatoru darbības 
popularizēšana 

Informācija novada mājaslapā, masu medijos, sociālajos tīklos  Apes novada 
pašvaldība, 
izglītības 
iestādes 

No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

Uzsākts 
Organizētas ekskursijas  
Informatīvs atbalsts skolās par inkubatora darbību un nākotnes 
attīstības iespējām 

 
 

RV11 Rūpnieciskās ražošanas attīstība 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 
vai 

periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U31 Ražošanas teritoriju attīstības veicināšana  
R 3.108. Neizmantoto ēku, būvju un 
zemes piedāvājums tirgū  

Industriālo teritoriju attīstība, saskaņā ar pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentiem 

Apes novada 
pašvaldība 

No 
2014.gada  

Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

Ražošanas teritoriju sagatavošana, ēku un būvju renovācijas 
R 3.109. Infrastruktūras attīstība  Pievedceļi esošiem uzņēmējiem, ūdenssaimniecības pakalpojumu 

pieejamība, kvalitatīvi telekomunikāciju un internet pakalpojumi, 
elektroapgāde 
 

Apes novada 
pašvaldība, 
institūcijas, 
uzņēmēji 

No 
2014.gada 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

Uzsākts 

Nepieciešamo sadzīves pakalpojumu attīstība pieguļošajās teritorijās 
(DUS, bankomāts, sabiedriskā ēdināšana, sabiedriskā tualete, 
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noliktavas, biroji) 

U32 Derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes nozares attīstība  
R 3.110. Derīgo izrakteņu ieguve 
izmantojot videi draudzīgu ieguves 
procesu 

Informācijas pieejamība par rūpniecības teritoriju attīstības plāniem 
novadā, derīgo izrakteņu ieguves potenciālu un ieguves procesa 
organizāciju 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, 
institūcijas 

No 
2014.gada 

Privāts 
finansējums, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

Rūpnieciskā ražošana noris saskaņā ar pašvaldības Attīstības 
dokumentiem, valsts likumiem un MK noteikumiem, vides prasībām, 
ievērojot uzņēmēju un iedzīvotāju intereses 
Optimizēta personāla un izmantojamo tehnoloģiju mijiedarbība 
ieguves procesā 
Darba vides kontrole ( ierobežošana, u.c. pasākumi risku 
mazināšanai) 
Ievēroti darba drošības pasākumi, kaitīgas ietekmes uz vidi 
novēršanai, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai 

R 3.111. Pārstrādes un apstrādes 
rūpniecība novada teritorijā 

Nepieciešamo inženiertehnoloģiju un sadzīves infrastruktūras 
pieejamība un nodrošināšana rūpnieciskās zonās 

Apes novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, 
amatnieki 

No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

Pašvaldības atbalsts nozares attīstībai: neizmantoto ēku, būvju, 
zemes piedāvājums, speciālistu atbalsts  
Investoru piesaiste 
Vietējo amatniecības meistaru prasmju izmantošana 

R 3.112. Amatniecības attīstība Popularizēta un veicināta amatniecības nozares attīstība, organizētas 
„Amatu meistaru dienas”, tūrisma maršruta „Amatnieku ceļš” izveide 

Pagastu 
pārvaldes, 
kultūras 
iestādes, TIC, 
amatnieki 

No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

Uzsākts 

Suvenīru un sadzīves preču ražošana no novadā pieejamiem 
resursiem (māla figūriņas, māla trauki, tekstils, adījumi, vilnas dzijas 
koka figūriņas un trauki, saimniecības preces, izstrādājumi no 
dolomīta un granīta) 

2014.-
2020. 

Informācijas pieejamība par amatu meistaru prasmēm TIC , novada 
mājaslapā, citos masu medijos un sociālajos tīklos 
„Amatniecības centra” izveide Līdz 

2020.gada
m 
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RV 12 Tūrisma veicināšana 
Rīcības(R) Plānotā aktivitāte, projekts, rezultāts Atbildība Izpildes 

termiņš 
vai 

periods 

Finanšu 
resursi un 

avoti 

Atzīmes par 
izpildi 

U33 Tūrisma informācijas pieejamības nodrošināšana  
R 3.113. Novada informatīvo 
materiālu izstrāde 

 Kvalitatīvi tūrisma bukleti, atklātnes, kartes pieejamas TIC 
un pašvaldības kultūras un izglītības iestādēs, vietējos 
veikalos, viesu mājās 

 Plašāk apkopot materiālu krājums – grāmata par Apes 
novadu un tā vēsturi (5000)  

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, iestādes 

No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

R 3.114. Informācijas pieejamība  Informācija par tūrisma aktualitātēm, norisēm un iespējām pieejama 
novada mājaslapā, TIC, sociālajos tīklos (draugiem.lv, facebook.com, 
twitter.com)  un citos masu medijos 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, Es fondi, 
privāts 
finansējums 

Uzsākts 

Ekrānu izvietošana ar reklāmu par Apes novadu, aktualitātēm un 
norisēm, uzņēmēju reklāmas 

Apes novada 
pašvaldība 

Līdz 
2020.gada
m 

 

R 3.115. Sadarbība ar Latvijas 
tūroperatoriem 

Sadarbībā ar tūroperatoriem izstrādāti tūrisma maršrutu 
piedāvājumi, kompleksas atpūtas iespējas  un popularizētas 
tūroperatoru un tūrisma aģentūru  mājaslapās, pieejami bukleti 

TIC No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

R 3.116. Kaimiņvalstu sadarbība  Kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde un informācijas pieejamības 
nodrošināšana 

Apes novada 
pašvaldība 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

Sadraudzības pasākumu organizēšana Uzsākts 

R 3.117. Dalība tūrisma izstādēs Sagatavota un piedāvāta informācija, stends par rekreācijas iespējām 
un pasākumiem Apes novadā 

TIC, iestādes No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, 

Uzsākts 

R 3.118. Novadu sadarbība Popularizēti Apes novada kultūras un sporta pasākumi kaimiņu 
pašvaldībās 

Pagastu 
pārvaldes 

No 
2014.gada  

Pašvaldības 
budžets, Es fondi 

Uzsākts 

U34 Tūrisma infrastruktūras attīstība  
R 3.119. Esošās infrastruktūras 
saglabāšana un uzturēšana 

Saglabāt un uzturēt pienācīgā līmenī esošos tūrisma objektus, 
infrastruktūru, dabas takas un TIC  

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 3.120. Infrastruktūras 
pilnveidošana 

Norāžu izvietošana pie un uz objektiem, labiekārtotas atpūtas vietas, 
tiltiņu atjaunošana, kāpņu, celiņu izveide, informācijas stendi, 
dažādas atrakcijas, sabiedriskās tualetes novada teritorijā 
 

Pagastu 
pārvaldes, TIC 

2014.-
2020. 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

Apes muzejs veidojas kā jauns tūristu piesaistes objekts 2016. -
2020. 

 

Jaunas „Ievu laipas” izbūve 2018.  
Piemiņas vietu, piemiņas zīmju izveidošana ievērojamiem 
novadniekiem 

2016. -
2020. 
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 Zvārtavas pils infrastruktūras uzlabošana  2015. -
2018. 

ES fondi, privātie 
līdzekļi 

 

R 3.121. TIC darbības pilnveidošana  Iekārtotas darba vietas atbilstoši TIC standartiem, iegādāti statīvi 
informatīvo materiālu izvietošanai un papildus aprīkojums 
kvalitatīvai darba organizācijai (skapji, fotoaparāts, videokamera, 
krāsainais printeris) 

TIC 2014.-
2016. 

Pašvaldības 
budžets 

 

TIC apmeklētājiem pieejams arī brīvdienās  
Apes TIC pieejama atsevišķa telpa, Virešu un Trapenes pagastos 
izvietotas norādes par TIC atrašanās vietu 

 

Tūrisma darbinieku kvalifikācijas celšana, kursi, gidu apmācības  
TIC darbinieku skaita palielināšana.   
Tūrisma pulciņa darbības atjaunošana Apes vidusskolā  
Suvenīru tirdzniecība TIC telpās  

R 3.122. Skatu torņu 
rekonstrukcijas/jaunizveide 

Skatu torņa izveide Apes pilsētā dotu iespēju skatīt Apes savdabīgo 
reljefu un novietojumu, kalpotu tūristu piesaistei un vides izziņai 

Pagastu 
pārvaldes 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

 

Atjaunot un izveidot  kā tūrisma objektu skatu torni virs Špricmājas 
Gaujienā 

 

U35 Inovācijas  
R 3.123. GPS maršrutu izstrāde Globālās pozicionēšanas koordināšu pielietojums taku tīklojumu un 

laivu maršrutu izstrādē, kas nodrošina iespēju ielādēt GPS aparātā 
vai mobilajā telefonā maršrutu konkrētam mērķim (pārgājieni ar 
kājām, velomaršruti, veloceļi, zirgu takas, kvadraciklu ceļi, 
slēpojamie posmi, laivojamie posmi) 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

 

R 3.124. Tematisko tūrisma taku 
izveide 

Gardēžu ceļš – Apes lauku labumu takas paplašināšana ( maizes 
cepšana, siera gatavošana, medus sviešana, zāļu tēju u.c. 
degustācijas, citi lauku labumi) 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

 

Veselības taka – atraktīvas izklaides dabā (šūpoles, vingrošanas 
elementi, baskāju takas, ārstniecības augu iepazīšana)  

 

Amatnieku ceļš – amatniecības meistaru prasmju demonstrācijas, 
suvenīru iegāde un kopīga izgatavošana no māla, koka, klūgām u.c. 
materiāliem) 

 

Kultūrvēstures taka -  nozīmīgāko kultūrvēsturisko objektu apskate  
Tekstila taka -  tekstila izstrādājumu piedāvājums ( vilnas, dzijas, 
ādas – šūtas un izšūtas lietas, adījumi, u.c.) 

 

Dolomītu taka - vietējā dolomīta iepazīšana, kā to izmantoja senāk un 
tagad (šķembas, dolomītmilti, dekoratīvie akmeņi) 

 

R 3.125. Atpūtas parks „Daba bez 
robežām” 

Atpūtas parka projekts, kura ietvaros radītas vairākas dažādas 
teritorijas, kuras piedāvās daudzveidīgus tūrisma un atpūtas 
piedāvājumus (meža zvēru un putnu barotavas, dendroloģisko 
parku, suņu mācību laukumu, bērnu rotaļu stūrīti, orientēšanās 
apmācību stūrītis u.c.) 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti 

 

R 3.126. Industriālo objektu tūrisms Industriālo objektu, bijušo vai esošo  ražošanas un lauksaimniecības Apes novada Līdz Pašvaldības  
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ēku piesaiste jaunu tūrisma produktu izveidē veicina vēsturisko 
izziņu, attīsta piedzīvojumu garu un interesi (fermu aktualizācija, 
rūpniecības uzņēmumi, citas iestādes)  

pašvaldība, 
TIC, privātais 
sektors 

2020.gada
m 

budžets, ES 
fondi, citi 
finansēšanas 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

R 3.127. Tūrisma stratēģijas izstrāde Tūrisma stratēģijas izstrāde, kas ietver esošās situācijas izvērtējumu, 
pieejamos un attīstāmos resursus, nākotnes perspektīvas, 
iedzīvotāju, uzņēmēju un novada līderu viedokļus un redzējumu 

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, iestādes 

2015. – 
2016. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

U36 Aktīvā un dabas tūrisma attīstība   
R 3.128. Aktīvā un dabas  tūrisma 
piedāvājuma klāsta paplašināšana 

Videi draudzīga tūrisma attīstība, kas veicina dabas izziņu un aktīvu 
atpūtu (dabas takas, velotūrisms, pārgājieni, makšķerēšana, medības, 
dabas vērošana, slēpošana)  

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

2015.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

R 3.129. Dabas takas Īpaši veicināts dabas tūrisms un ekotūrisms novada teritorijā ( piem. 
telšu, binokļu, gumijas zābaku, velosipēdu īre tūristiem, norādes – 
km, laiks) 

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, 
institūcijas, 
izglītības 
iestādes 

2015. -
2020. 

Valsts un 
pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

ĪADT attīstās kā vides izziņas teritorijas  
Dabas taku uzturēšana, saglabāšana un jaunu izveidošana  
Finansiāls atbalsts skolām klašu izziņas ekskursijām novada 
teritorijā (2x gadā) 

 

R 3.130. Dabas veltes Sēņošanas, ogošanas, makšķerēšanas  popularizēšana, pasākumu 
organizēšana (piem. „sēņošanas maratons”, „ pilnākais grozs”, 
„smagākā sēne”) 

Pagastu 
pārvaldes, TIC, 
iestādes 

No 
2015.gada 

Pašvaldības 
budžets 

 

R 3.131. Velotūrisms Pārdomāti, racionāli saplānoti un uzturēti velo tūrisma maršruti 
veicina apkārtējās dabas izziņu, videi draudzīgā veidā. Maršrutu 
„apaudzēšana” ar vietējo ražotāju produkcijas piedāvājumu  

Pagastu 
pārvaldes, TIC 

No 2015. 
gada 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

 

Velosipēdu īre  
Norādes velotūristiem  

U37 Sporta tūrisma attīstība  
R 3.132. Esošo sporta pasākumu 
saglabāšana un attīstīšana 

Novadā saglabāti nozīmīgākie sporta pasākumi, veicināta to attīstība 
un popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā: 

 Vaidavas kauss 
 Trophy reids 
 Upju festivāls 
 MTB velomaratons 

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, sporta 
iestādes 

No 
2014.gada  

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

Uzsākts 

R 3.133. Tematisko sporta 
pasākumu attīstīšana 

 Sporta nometnes bērniem un jauniešiem 
 Pārgājieni 
 Velobraucieni ģimenēm 
 Velosacīkstes 
 Laivu braucieni 
 Peldēšanas sacensības 
 Izjādes ar zirgiem 
 Laukumu spēles 

Apes novada 
pašvaldība, 
sporta, 
izglītības 
iestādes 

No 
2014.gada 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 
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 Orientēšanās sacensības 
 „Sports gadalaiku lokos” 
 Sporta „seriālu”organizēšana 

R 3.134. Ūdens tūrisma attīstība Gaujas un Vaidavas upju krastos izveidotas ūdens tūrisma nomas ar 
nepieciešamo infrastruktūras un inventāra nodrošinājumu (laivu 
noma, loģistika)   

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

Līdz 
2020.gada
m 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, citi finanšu 
instrumenti 

 

„Upju festivāla” popularizēšana, peldvietu labiekārtošana, pastāvīgās 
instalācijas „ūdenszīmes” 

No 
2014.gada 

Uzsākts 

„Vaidavings” – jauns piedāvājums tūristiem-brišana pa upi, 
izveidotas norādes, infrastruktūra, reklāma – uz  inovācijām 

No 
2014.gada  

Uzsākts 

U38 Lauku tūrisma attīstība  
R 3.135. Brīvdienu lauku mājas Piedāvājums brīvdienās atpūsties lauku vidē, kas atbilst ilgtspējīgas 

attīstības principiem (lauku ainava, eko pārtika, svaigs gaiss, miers 
un klusums, pirts, dažādas aktivitātes -  izjādes ar zirgiem, 
ekskursijas, dabas takas, laivu un velo noma, makšķerēšana, vides 
izpēte gidu pavadībā) 

TIC, uzņēmēji No 
2015.gada 

Citi finanšu 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

 

R 3.136. Lauku sētas tūrisms Tūrisma virziens, kas vērts uz lauku dzīves iepazīšanu, piedalīšanos 
ikdienas darbos, ēdiena gatavošana no vietējiem produktiem, 
dzīvošana lauku mājās kopā ar saimniekiem. 

TIC, uzņēmēji No 
2015.gada  

Citi finanšu 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

 

R 3.137. Etniskais tūrisms  Lauku mājas, kas specializējas latviskās dzīvesziņas 
popularizēšanā, piedāvājot tradicionālos ēdienus, 
novadiem raksturīgās stila ēkās un telpu iekārtojumā, 
svētku svinēšanu, tradīciju atdzimšanu.  

 Prasmju zinātāju, folkloras grupu, novadnieku un lektoru 
piesaiste pasākumos, nodarbībās 

Apes novada 
pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji, 
novadnieki 

No 
2015.gada  

Citi finanšu 
instrumenti, 
privāts 
finansējums 

 

R 3.138. Sadarbība ar asociāciju 
„Lauku ceļotājs” 

Semināru apmeklēšana, pieredzes apmaiņa (mentori)  un lauku 
tūrisma uzņēmējdarbības attīstība  

TIC 2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets 

Uzsākts 

U39 Kultūras tūrisma attīstība  
R 3.139. Kultūrvēsturiskās vērtības 
tūrisma produktos 

 Apes novada bagātīgā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, attīstība un popularizēšana tūrisma produktos 

 Gaujiena attīstās kā kultūrvēsturiska tūrisma teritorija 

Apes novada 
pašvaldība, TIC 

2014.-
2020. 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

Uzsākts 

R 3.140. Kultūras pasākumu 
popularizēšana 

Novada un nacionāla mēroga kultūras pasākumu organizēšana, 
pilnveide un attīstība 

Uzsākts 

R 3.141. Tradīciju saglabāšana Novadā saglabātas senās tradīcijas, uzsverot novada unikalitāti  

 
 



 

 

5. INVESTĪCIJU PLĀNS 
 

Investīciju plāns parāda novadam nepieciešamo investīciju apjomu tuvākajiem 3 gadiem, par investīciju plāna īstenošanu un uzraudzību atbildīgās 

struktūrvienības ir Teritorijas attīstības nodaļa un Finanšu un tautsaimniecības komiteja.  

Atbilstība 
vidēja 

termiņa 
prioritātēm, 

rīcībām 

 
Projekta 

nosaukums 

 
Aktivitātes raksturojums 

 
Indikatīvā 

summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, ( %) Plānotais laika posms 
 

Pašvaldības 
budžets 

 
ES fondu 

finansējums 

 
Privātais 
sektors 

 
Valsts 

finansējums 

Projekta 
uzsākšanas 

datums 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

VTP2, R 2.49 Kvalitatīvu interneta 
pakalpojumu 
pieejamība  Apes 
novadā  

ERAF  “Jaunu publisko interneta 
pieejas punktu izveide un esošo 
pilnveidošana iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai Apes 
novadā”  

28 700.00 12% 85%  3% 2014.gads 
 
 
 
 
 
 

2015.gads 
 
 

VTP2,R 2.50 Apes pilsētas 
ūdenssaimniecības 
sektora sakārtošanas III 
kārta  

Apes ūdenssaimniecības tīklu 
paplašināšana, pieslēdzot Apes 
vidusskolu, Apes PII „Vāverīte” un 
apkārtējās mājas centrālai 
ūdensapgādes sistēmai  
Ūdenssaimniecības tīklu 
paplašināšana pieslēdzot 
Rūpniecības ielu Apes pilsētā 

498 005 15%    85% 2016.gads 2017.gads 

VTP1, R1.37, 
VTP2, R2.74 

Velo infrastruktūras 
attīstība 

Veloceliņa izbūve posmā no 
autoceļa A2,E77 līdz Igaunijas 
robežai, gar autoceļu P19, ietverot 
Skolas ielas Apes pilsētā (~2.5 km)  

200 000 15% 85%   2016.gads 2017.gads 

VTP2, R 2.69 
R 2.70 

Ielu apgaismojuma 
izbūve Apes novadā 
 

 izbūvēts ielu 
apgaismojums Apes 
pilsētā Brīvības, Priežu, 
Oškalna, Cepļa un Bērzu 
ielās 

 nomainīts ielu  
apgaismojums Gaujienā  

 tehniskais projekts 

22 765 
 
 
 
 
30000 
 
3000 

15% 85%   2016.gads 
 
 
 
 
2016 
 
2015 

2018.gads 

VTP2, R 2.48 Alternatīvo 
energoresursu attīstība    
  
 

Saules bateriju uzstādīšana PII 
„Vāverīte””, lai nodrošinātu siltumu 
un silto ūdeni laika posmā no marta 
līdz oktobrim 

14 000 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

 VTP2,R 2.69 
R 2.70, R 3.91 

Pašvaldības ceļu un ielu 
infrastruktūras attīstība 

Rekonstruētas pašvaldības ielas un 
ceļi: 

1 436 800 10% 90%   2015.gads 2017.gads 
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R 2.71 
R 2.73 

 Loka iela Apes pilsētā  
 Skolas ielas Apes pilsētā  
 Ceļa "Ape - Kalpaki - 

Silmaļi - Melnupes" posma 
(Graudi - Smiķi- Kļaviņas ) 
rekonstrukcija,  

 Ceļa Grūbe- Silamiķītes  
rekonstrukcija,  

 Gājēju ietve Apes pilsētā 
Pasta ielā  

 Izbūvēts gājēju celiņš 
Gaujienā gar ceļu  
„Autopietura – Tērces”  

 Ceļa Trapene-
Lejastrapene, posms no 
0,75km -4,75 km, Ceļš 
Trapenes pagastā Kristiņi-
Stādzeni, 1,44 km –  

 Autopieturas 
rekonstrukcija Apes 
pilsētā  

VTP3, R 3.86 Uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumi visā 
Apes novada teritorijā 

Pievedceļu, ūdensapgādes un 
elektroapgādes tīklu rekonstrukcija 
vai jaunu izbūve esošiem vai 
jauniem uzņēmumiem. Uzlabota 
uzņēmējdarbības  vide un 
palielināta konkurētspēja, radītas 
jaunas darba vietas 

550 000 8% 42% 50%  2015.gads 
 
 
 
 

2017.gads 

VTP3, R 3.88 Apes novada industriālā 
parka izveide un 
attīstība Apes pagasta 
„Druvās” 

Ar nepieciešamo infrastruktūru 
nodrošinātas teritorijas 
uzņēmējdarbības attīstīšanai (ceļi, 
ūdensapgāde, energoapgāde, jauns 
angārs, pakalpojumi, u.c. 

426 862 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP3, R 3.89, R 
3.90 

Nr.ELRII-291 „Kultūras 
mantojuma un dabas 
resursu izmantošana 
uzņēmējdarbības 
attīstībā pierobežas 
reģionos” („Heritage 
Business”). 
 

Latvijas- Igaunijas- Krievijas 
pārrobežu sadarbības projekts, kas 
veicina kaimiņvalstu sadarbību, 
vietējās uzņēmējdarbības attīstību, 
izmantojot pieejamos resursus.  

57 245.00  10%  90%   Īsteno kopš 
30.04.2013. 

2015.gads 

 VTP3, R 3.113 

R 3.120 

R 3.121. 

 

Ūdenstūrisma kā dabas 

un aktīva tūrisma 

komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot 

apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma 

attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma 

konkurētspēju programmas teritorijā. 

12  600  12% 83%  5% Īsteno kopš 

01.01.2013. 

14.01.2015. 
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(RIVERWAYS) 

 

VTP1, R 1.10 Nordplus programmas 

projekts “Uzņēmēju 

paaudze” 

D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu 

un skolotāju  zināšanu, prasmju un 

kvalifikācijas celšanu 

uzņēmējdarbības programmas 

ieviešanā un jaunās uzņēmēju 

paaudzes veidošana  

22 960.00  100%   2014.gads 2015.gads 

VTP1, R 1.10 Erasmus + programmas 

projekts “Share Paly” 

Trapenes pamatskolas skolēnu un 

skolotāju mobilitātes braucieni, 

ieviešot jaunas mācību metodes darbā 

ar bērniem  

34700.00  100%   2014.gads 2015.gads 

VTP1, R 3.93 Nordic-Baltic Mobilitātes 

programma “Pieredzes 

apmaiņas vizītes starp 

Latviju un Ziemeļvalstīm, 

veicinot apmaiņu  ar labās 

prakses piemēriem 

pašvaldību administratīvā 

darba nodrošināšanā” 

Pašvaldības speciālistu pieredzes 

apmaiņas braucieni uz Ziemeļvalstīm, 

iepazīstot citu valstu pašvaldību 

administratīvo darbu un veidojot 

kontaktus un veicinot sadarbību 

8462.00 35% 65%   2014.gads 2015.gads 

VTP2, R 2.69 Apes pilsētas, Pasta ielas 

gājēju ietves 

rekonstrukcijas 

Veikta gājēju ietves rekonstrukcija, 

nodrošinot drošu pārvietošanos un 

pievilcīgu vidi 

30000.00 10% 90%   2015.gads 2016.gads 

VTP1, 
R 1.16. 
 

Energoefektivitātes 
pasākumu veikšana 
Trapenes kultūras 
nama, bibliotēkas un 
feldšerpunkta ēkai 

Kultūras iestādes ēkas jumta 
nomaiņa ,elektroinstalācijas 
sistēmas nomaiņa un slodzes 
palielinājums ,telpu kosmētiskais 
remonts, durvju nomaiņa 

185 000 15% 85%   2017.gads 2019.gads 

VTP1, R1.12. Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
Gaujienas 
internātpamatskolā 

Nomainīts izglītības iestādes ēkas 
jumts, elektroinstalācijas sistēmu 
un kanalizācijas sistēmu nomaiņa 

197 500  70%  30% 2016.gads 2017.gads 

VTP1, R1.30. Apes pilsētas sporta 
stadiona izveide 

Izveidots sporta stadions 
kvalitatīvu vietēja un starptautiska 
mēroga sporta pasākumu 
nodrošināšanai  (projekts 
+rekonstrukcija) 

145 000 
 

15%  85%   2016.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.4. Energoefektivitātes 
paaugstināšana Apes 
novada D.Ozoliņa Apes 
vidusskolas ēkā  
 

Apgaismojuma sistēmas 
modernizācija 

41 574 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, SM 1,  
R 1.2. vai R1.4. 

Apes PII "Vāverīte" 
Piebūves būvniecība  

Uzbūvēta energoefektīva ēkas 
piebūve, kurā izvietota mazo bērnu 

311 200 15%  85%  2015.gads 2017.gads 
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 grupa un aktivitāšu telpa 
VTP1, R 1.4. 
 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolā 

Ēkas energoefektivitātes pasākumu 
veikšana 

50000  50% 500%  2014.gads 2015.gads 

VTP1, R 1.18 Energoefektivitātes 
paaugstināšana Apes 
novada domes ēkā 

Pašvaldības administratīvās  ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana 

59000 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.18 Apes tautas nama 
renovācija - 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšana 
 
 

Apes tautas nama renovācijas 
tehniskā projekta izstrāde un  - 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšana - ēkas siltināšana, apkures 
sistēmas nomaiņa, ventilācijas 
sistēmas  izveide, elektrotīkla 
slodzes palielinājums, telpu 
remonts, pagrabstāva izbūve  
 

217 000 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, R1.3. 
R1.17 
R 1.29 

Materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana Apes 
novada pašvaldības 
iestādēs 

Uzlabots materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums izglītības, kultūras, 
sporta un citās pašvaldības 
iestādēs: 

 O.Vācieša Gaujienas 
vidusskola 

 Gaujienas 
internātpamatskola  

 Gaujienas mūzikas un 
mākslas skola 

 D.Ozoliņa Apes vidusskola  
 Trapenes pamatskola  
 Sikšņu pamatskola  
 PII „Vāverīte” 
 PII „Taurenītis” 
 E.zālītes memoriālā māja  
 Virešu pagasta 

novadpētniecības istaba  
 Apes tautas nams  
 Apes bibliotēka  
 Gaujienas bibliotēka  
 Gaujienas tautas nams  
 J.Vītola muzejs „Anniņas” 
 Vidagas bibliotēka  
 Trapenes kultūras nams  
 Trapenes pamatskolas 

sporta zāle  
 Apes sporta komplekss  

70 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12000 
 
 
10000 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12000 
 
 
10000 

85%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.gads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 

2017.gads 
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VTP1, R 1.16. Pārvietojama estrāde Pārvietojamas estrādes iegāde 
pasākumu organizēšanai Apes 
novadā 

15 000 10% 90%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.1. Izglītības sociālā 
atbalsta sistēmas 
izveide un ieviešana 
Apes novadā  

Speciālo programmu izveide, 
speciālistu - skolotāju palīgu,  
logopēdu, psihologu, sociālo 
darbinieku u.c. piesaiste. Tehniskais 
nodrošinājums, metodisko 
materiālu un mācību līdzekļu 
iegāde. 

202 000 
 

15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.5. Izglītības iestāžu 
specializācija 

Profesionālās ievirzes programmu 
izstrāde un ieviešana Apes novada 
izglītības iestādēs  

10000 100%    2015.gads 2017.gads 

 VTP1, R 1.2.   PII „Taurenītis” 
nodrošināšana 
Gaujienas pagastā 
nodrošināšana ar 
atbilstošām telpām 
 

Tiek nodrošināta PII „Taurenītis” 
Gaujienas pagastā atbilstošas telpas. 
Iespējama varianti esošās ēkas 
iegāde un rekonstrukcija vai citas 
ēkas iegāde un rekonstrukcija.  

498 000 
 
 
 
 
 
 

50% 35% 15%  2015.gads 
 
 
 
 
 
 

2016.gads 
 
 
 
 
 
 

VTP1, R1.18 Gaujienas Tautas nama 
energoefektivitātes 
paaugstināšana  

Gaujienas Tautas nama ēkas 
energoefektivitātes pasākumi,  
jumta nomaiņa un fasādes remonts. 
Ēkas apkures krāšņu  un malkas 
šķūņa rekonstrukcija  
 

350 000 15% 85%   2015.gads 2020.gads 

VTP1, R 1.16. J.Vītola muzeja 
"Anniņas" ēkas 
rekonstrukcijas projekta 
izstrāde un realizācija  
 

Nodrošināt "Anniņu" ēkas 
rekonstrukcijas projekta izstrādi un 
realizāciju  un ēkas normālu  
funkciju atjaunošanu Gaujienas 
pagastā 
 

130 000 15% 85%   2016.gads 2018.gads 

VTP2, R 2.61 Sociālā aprūpes centra 
"Trapene" 
infrastruktūras attīstība  

Sociālā aprūpes centra "Trapene" 
infrastruktūras izveide un 
pilnveidošana  

175 000 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, VTP3, R 
1.7, R 3.106.  

Kokapstrādes 
inkubatoru darbības 
attīstība 

Mācību klašu izveide, pilnvērtīgs 
aprīkojums, telpu remontdarbi, 
novadā kopskaitā izveidotas 4 
klases  

14 000 15% 85%   2016.gads 2017.gads 

VTP2, R 2.43. Lokālās bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas 
izveide pašvaldības 
ēkām Virešos  

PII Virešos un Vidagas Sikšņu 
pamatskolas bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas izveide  

64 000  15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.33. Sporta laukuma Sporta laukuma Vidagā (hokeja, 26 600 10% 80%    2015.gads  2016.gads  
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labiekārtošana Vidagā  florbola, basketbola un tenisa) 
aprīkojuma iegāde  
 

 

VTP1, R 1.17. Kultūras pasākumu 
attīstības 
materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums 

Tautisko tērpu komplekts 
jauktajam korim Apē 
 
 

12 000 100%    2016.gads 2017.gads 

VTP1, VTP2, 
R1.25, R2.46. 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa, 
Gaujienas muižas apbūves ēkas 
„Ābeles” renovācija 

20 000 100    2015.gads 2017.gads 

VTP2, VTP3, 
R2.77, R2.78, 
R 3.113, 
R 3.120, 
R 3.121. 
 

Tūrisma infrastruktūras 
attīstība Apes novadā 
 

Esošo objektu  labiekārtošana, 
objektu norādes, informācijas 
stendi, atrakcijas, TIC darbības 
pilnveide 
 

17 000 15% 85%   2014.gads 2017.gads 

VTP1, R 1.39. Distanču slēpošanas 
trases izveide 

Izveidotas distanču slēpošanas 
trases piemērotās novada 
teritorijās 

43 000 15% 85%   2015.gads 2018.gads 

VTP2, R 2.78,      
R 2.77, R 2.80. 

Rekreācijas objektu 
attīstība  

Izveidotas un labiekārtotas 
publiskās teritorijas, atpūtas vietas, 
tiltiņi, soliņi un citi rekreācijas 
elementi 

10 000 15% 85%   2015.gads 2017.gads 

VTP2,  R3.120. Pakalpojumu 
uzlabošana Zvārtavas 
pilī  

Pilnveidota pils infrastruktūra, kas 
ļauj uzlabot pakalpojumus un 
piesaistīt jaunus klientus, radītas 
jaunas darba vietas 

200 000  50% 50%  2015 2017 

 
 
Izvērtējot investīciju plānu un sabalansējot ar pašvaldības budžeta iespējām, kā būtiskākās un nozīmīgākās nepieciešamās 
investīcijas Apes novadā turpmāko 3 gadu periodā, tiek noteiktas:  
 

1. Apes PII „Vāverīte” piebūves būvniecība. 
2. Lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izveide pašvaldības ēkām Virešu pagastā. 
3. Apes novada industriālā parka izveide un attīstība Apes pagasta „Druvās” 
4. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi visā Apes novada teritorijā 
5. Tiek nodrošinātas PII „Taurenītis” Gaujienas pagastā atbilstošas telpas. Iespējama varianti esošās ēkas iegāde un rekonstrukcija vai citas ēkas 

iegāde un rekonstrukcija.  
6. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība 
7. Energoefektivitātes paaugstināšana Apes novada izglītības iestādēs ( apgaismojums) 
8. Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Apes novada pašvaldības iestādēs 
9. Gaujienas Tautas nama energoefektivitātes paaugstināšana, jumta nomaiņa 



 

 

 
Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

87 

10. Gaujienas vidusskolas fasādes remonts (primāri kolonāde) 
11. Gaujienas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
12. Jāzepa Vītola muzeja rekonstrukcija  

 
 
Aktuālākās un nepieciešamākās valsts budžeta investīcijas Apes novada teritorijā: 
 

Atbilstība 
vidēja 
termiņa 
prioritātēm, 
rīcībām 

 
Projekta 
nosaukums 

 
Aktivitātes raksturojums 

 
Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments, ( %) Plānotais laika posms 

 
Pašvaldīb
as 
budžets 

 
ES fondu 
finansēju
ms 

 
Privāta
is 
sektors 

 
Valsts 
finansēju
ms 

Projekta 
uzsākšana
s datums 

Projekta 
realizācija
s ilgums 

SM2, RV6 

R. 2.67 
Valsts reģionālo 
autoceļu attīstība 

1. P44 (Ilzene – Līzespasts) 
autoceļa noklāšana ar cieto 
segumu posmā no 17.2-21.7 km  

2. Apļveida kustības izveidošana 
ceļu P23 un V372 krustojumā 
Gaujienas ciemā 

3. P23 (Valka-Vireši) autoceļa 
rekonstrukcija no Gaujienas 
līdz Valkas novada robežai 

 

350 000 

 

 

 

40 000 

 

100 000 

   100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

2015.gads 

 

 

 

2016.gads 

 

2017.gads 

2016.gads 

 

 

 

2016.gads 

 

2017.gads 

SM2, RV6 

R. 2.68 
Vietējo valsts autoceļu 
attīstība 

1. V411 (Velēna- Vireši): 
1.1. trotuāra izbūve Vidagas ciema 

teritorijā, 0,7km 
1.2. Caurtekas rekonstrukcija 

(Virešu pagasts) - caurteka 
Autoceļa V411 adresē: 26km 
671m 

2. V372(Gaujiena – Lejaskrogs 
(Igaunijas robeža) – autoceļa 
šķembu seguma rekonstrukcija, 
7.50 km 

 

30 000 

 

30 000 

 

 

 

100 000 

    

100% 

 

100% 

 

 

 

100 % 

 

2016.gads 

 

2015.gads 

 

 

 

2015.gads 

 

2016.gads 

 

2015.gads 

 

 

 

2016.gads 

VTP2, R 2.49 Kvalitatīvu interneta 
pakalpojumu 
pieejamība  Apes 
novadā  

Nacionāla līmeņa projekta 
realizācija – optiskā tīkla izveide no 
Alūksnes līdz Gaujienai caur 
Trapeni un jaunu optiskā tīkla 
savienojumu izveide no Apes 
pilsētas līdz Vidagai, caur 
Virešiem, gar autoceļu A2,E77.  
 

150 574  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

87% 
 
 
 
 
 
 
 

 13% 
 
 
 
 
 
 
 

2016.gads 
 
 
 
 
 
 
 

2017.gads 
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1. UZRAUDZĪBA 
 

Uzraudzības sistēma novadā tiek izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas 

īstenošanas gaitā sasniegto. 

Attīstības programmas uzraudzības process pašvaldībā tiks organizēts 3 virzienos: 

1. Teritorijas attīstības rādītāju datu apkopojums (1 reizi  gadā) 

2. Politikas rādītāju rezultātu apkopojums (reizi 3 gados) 

3. Darbību un rīcību rezultatīvo rādītāju izvērtējums (1 x gadā) 

 

1.Teritorijas attīstības rādītāji  

Teritorijas attīstības radītāji tiek noteikti stratēģiskajiem mērķiem: 

 SM1 Izglītota un sabiedriski aktīva sabiedrība ar daudzpusīgām personības pilnveides iespējām 

 SM2 Pilnvērtīga dzīves vide novada iedzīvotājiem 

 SM3 Uz vietējo resursu izmantošanu balstīta ekonomika 

 un tos analizē, lai identificētu pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā un to cēloņus, kā arī, lai nodrošinātu pašvaldības realizētās politikas 

novērtēšanas iespējas. Teritorijas attīstības rādītāji ir atspoguļoti tabulā un tiek aizpildīti par katru gadu. 

Gads Iedzīvotāju skaits Bezdarba līmenis IIN uz 1 iedz. (latos) Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

Ekonomiski aktīvās 

statistikas vienības 

Teritorijas 

attīstības indekss 

Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas 

2012 4138  9.2%  174   531.9  228  -0.442/ 

2011g 

 

2013             

2014             
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2015             

2016             

2017             

2018             

2020             

Vēlamais 

rādītājs 

uz 2021. 

gadu 

Ne 

mazāk 

par 

4000 

 Ne 

augstāk 

par 7% 

 Ne zemāk 

par 200 

 Ne 

augstāk 

par 550 

 Ne mazāk 

par 235 

 Pozitīvs 

rādītājs 

 

 

2.Politiskās darbības rādītāju apkopojums 

Politikas rezultātu rādītāji tiek noteikti vidēja termiņa prioritātēm: 

 VTP1 Formālā, neformālā izglītība 

 VTP2 Publiskā infrastruktūra 

 VTP3 Uzņēmējdarbība 

 un tos analizē, lai apzinātu pielietoto attīstības programmas ieviešanas instrumentu rezultātus, nodrošinātu attīstības programmas īstenošanas 

novērtēšanas iespējas. 

Politiskās darbības rādītāji izmēra Attīstības programmas ietvaros realizētās darbības efektivitāti. 

Attīstības programmas ietvaros Apes novadā reizi 3 gados tiek organizēts iedzīvotāju forums, kas palīdz izprast iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Apes 

novadā un apmierinātību ar pašvaldības darbību. Par pamatu tiek izmantoti Apes novada pašvaldībā izstrādātie un organizētie iedzīvotāju forumi (sk. 

Pielikumu Nr.1 ) un nepieciešamības gadījumā papildināti. 

 

3.Darbību un rīcību rezultatīvo rādītāju izvērtējums  

Darbības rezultātu rādītāji ir attīstības programmas rezultatīvie rādītāji, kas tiek noteikti uzdevumiem (39 uzdevumi, Sk. 3.2.4. Rīcības virzieni), un saskaņā 

ar kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte attīstības programmas īstenošanā. 
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Darbību un rīcību rezultatīvie rādītāji jeb indikatori ir apkopoti tabulā un tiek izvērtēti katru gadu, atbildīgās struktūrvienības ir raksturotas nodaļā 3.2.4. 

Rīcības virzieni, tās var manīties atkarībā no strukturālām izmaiņām pašvaldībā.  

 
Nr. Indikators Bāzes gads Vērtība Plānotais rezultāts 

2014.gads 
Izmaiņas  
2014.gads 

Datu avots 

1 Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs 2012.g. 523 Ne mazāk par 520  Apes novada dome 
2 Izglītības iestāžu skaits 2013.g. 9 9  Apes novada dome 
3 Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits 2012.g. 373 Ne mazāk par 370  Apes novada dome 
4 Kultūras pasākumu skaits 2012.g. 395 Ne mazāk par 400  Apes novada dome 
5 Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 2012.g 23636 Ne mazāk par 24000  Apes novada dome 
6 Pašvaldības atbalsts kultūras pasākumiem 2012.g 82 113 (LVL) Ne mazāk par 117 000 (EUR)  Apes novada dome 
7 Sporta pasākumu skaits 2012.g 30 Ne mazāk par 32  Apes novada dome 
8 Sporta pasākumu apmeklētāju skaits 2012.g. 13528 Ne mazāk par 14000  Apes novada dome 
9 Pašvaldības atbalsts sporta pasākumiem 2012.g. 14 260 (LVL) Ne mazāk par 21 000 (EUR)  Apes novada dome 
10 Centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu 

pakalpojumu pieejamība ( % iedzīvotāju) 
2012.g. ~60% ~ 62%  Apes novada dome 

11 Atkritumu šķirošanas laukumi 2012.g. 8 9  Apes novada dome 
12 Centralizētas apkures sistēmas pieejamība 

Gaujienas ciemā ( % iedzīvotāju) 
2012.g. ~50% ~53%  Apes novada dome 

13 Publiski pieejami interneta pakalpojumu punkti 2013.g 5 6  Apes novada dome 
14 Bezmaksas WiFi punkts 2012.g. 1 1  Apes novada dome 
15 Ģimenes ārstu prakšu skaits/feldšerpunkti 2013.g 3/2 3/2  Apes novada dome 
16 Apkalpoto pacientu skaits ĢĀ 

praksēs/feldšerpunktos 
2012.g. 11765/5963 Ne mazāk par 11700/5900  Apes novada dome 

17 Aptieku skaits 2013.g. 3 3  Apes novada dome 
18 Sociālo pakalpojumu iestādes ( skaits) 2013.g. 3 3  Apes novada dome 
19 Sociālo darbinieku skaits 2012.g 9 9  Apes novada dome 
20 Ģimeņu skaits, kurām noteikts trūcīgo statuss 2012.g 195 Ne vairāk par 190  Apes novada dome 
21 Kopējās satiksmes gada vidējā diennakts 

intensitāte ( auto skaits/dienn) A2 posmā (P39 – 
LV robeža) 

2012.gads 874 , tsk. kravas 
210 

Ne mazāk par 900, tsk. Kravas 
300 

 VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

22 Kopējās satiksmes gada vidējā diennakts 
intensitāte ( auto skaits/dienn) P19 posmā ( A2-
Ape) 

2012.g 758 Ne mazāk par 800  VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

23 Kopējās satiksmes gada vidējā diennakts 
intensitāte ( auto skaits/dienn) P19 posmā ( Ape-
LR robeža) 

2011.g. 324 Ne mazāk par 350  VAS „Latvijas valsts 
ceļi” 

24 Pašvaldības ceļi un ielas ar asfalta segumu (%) 2012.g. 9.6% 9.6%  Apes novada dome 
25 Grunts ceļu rekonstrukcijas (km,%) 2012.g 6.43 km , 3% Ne mazāk par 7 km  Apes novada dome 
26 Veloceliņi ( km) 2013.g. Nav izveidots  Nav izveidots  Apes novada dome 
27 ĪADT 2013.g 2 2  Dabas aizsardzības 

pārvalde 
28 Dabas liegumi 2013.g 8 8  Dabas aizsardzības 
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pārvalde 
29 Labiekārtotas peldvietas 2013.g. 1 1  Apes novada dome 
30 Tūrisma informācijas centru (TIC)/punktu skaits  2013.g. 1/3 1/4 

 
 Apes novada dome 

31 Muzeji 2013.g. Nav  Apes muzeja izveidošana  Apes novada dome 
32 Nodarbināto skaits 2011.g. 1393 Ne mazāk par 1400  VID 
33 Uzņēmumu skaits 2012.g. 311 Ne mazāk par 311  LR UR 
34 Kooperatīvu skaits 2012.g. 3 Ne mazāk par 4   LR UR 
35 Jaundibināto uzņēmumu skaits  2012.g. 6 Palielinās  LR UR 
36 Industriālais parks  „Druvas” 2012.g. 11 uzņēmumi Ne mazāk par 13 uzņēmumiem  Apes novada dome 
37 LIZ platību pilnvērtīga izmantošana  2010.g. 72% Ne mazāk par 72%  CSP 
38 Bioloģiskā lauksaimniecība (% no LIZ)   2012.g 1650 ha, 10.8% Ne mazāk par 1700 ha  Apes novada dome 
39 Atbalstīto projektu skaits sadarbībā ar 

partnerībām 
2012.g 5 Ne mazāk par 7  Apes novada dome 

40 Kokapstrādes uzņēmumu skaits  2012.g. 5 Ne mazāk par 6  Apes novada dome 
41 Kokapstrādes inkubatori 2012.g. 4 4  Apes novada dome 
42 Kravu apgrozījuma īpatsvars (%) 2012.g. 6% Ne mazāk par 7%  CSP  
43 Dolomīta atradņu izmantošanas potenciāls (%) 2011.g. 17.9% Ne mazāk par 18%  LVĢMC 
44 Aktīvas dolomīta ieguves vietas   2013.g 2 2  LVĢMC 
45 Smilts, grants ieguves karjeri 2013.g. 2 3  LVĢMC 
46 TIC darbības vērtējums ( līdzekļi LVL, 

apmeklētāju skaits) 
2012.g. 30035 

LVL/3584 cilv 
Ne mazāk par 43 000 (EUR)/ 
4000 cilv 

 Apes novada dome 

47 Tūrisma mītņu skaits/ gultasvietas 2012.g. 6/164 6/164  Apes novada dome 
48 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 2012.g. 3 3  Apes novada dome 
49 Veloceliņu izbūve (km) 2013.g. Nav Nav   Apes novada dome 
50 Velomaršruts Tour de LatEst  2013.g. 1(~50km) 1(~50km)  Apes novada dome 
51 Jaunu tūrisma maršrutu izstrāde 2012.g. 3 Ne mazāk par 2  Apes novada dome 
52 GPS maršrutu izveide 2013.g. nav nav  Apes novada dome 

 
 
Uzraudzības rādītāju tabulas iespējams koriģēt pēc pašvaldības ieskatiem un pieejamajiem datiem, piemēram,  papildināt ar citiem būtiskiem 
rezultātu indikatoriem, kas palīdz analizēt novada ikgadējās un vidēja termiņa attīstības tendences.  
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Uzraudzības pārskats jeb ZIŅOJUMS 
 

Lai nodrošinātu iespēju nepārtraukti sekot līdzi attīstības programmā noteikto rādītāju izpildei, pašvaldībā ir izveidots uzraudzības rādītāju pārskats jeb 

ZIŅOJUMS.  

Ziņojums ir līdzeklis novada attīstības politikas plānošanai, veikto projektu un pasākumu efektivitātes novērtēšanai izvirzīto uzdevumu un mērķu 

sasniegšanā, kā arī ietver vairākas citas aktivitātes, kas vērstas uz nepieciešamo rīcību sekmīgu īstenošanu, ieviešot korekcijas to realizācijas 

instrumentiem (projektiem, rīcībām, aktivitātēm un dalībniekiem). 

Pašvaldībā tiek izstrādāts: 

 ikgadējs uzraudzības ziņojums  

 3 gadu pārskata ziņojums  

 

Ziņojuma uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Apes novada attīstības programmas realizāciju un tās atbilstību esošai situācijai un attīstības tendencēm. 

 

Ikgadējā uzraudzības pārskata - ZIŅOJUMA saturs : 

 Kontrolēt spēkā esošo attīstības programmas īstenošanu, konstatēt novirzes no attīstības programmas un definēt iemeslus 

 Iegūt statistisko, analītisko, un citu informāciju, kas raksturo attīstības tendences novadā, reģionā, Latvijā (izmanto teritorijas attīstības rādītāju 

tabulu, citus statistikas datus)  

 Veikt attīstības programmā formulēto rīcību, uzdevumu un mērķu efektivitātes analīzi (izmanto darbību un rezultatīvo rādītāju tabulu, Rīcības 

plānu)  

 Raksturot rezultatīvo rādītāju atbilstību ilgtermiņa izvirzītajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm 

 Pamatojoties uz veikto analīzi, izstrādāt secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus 

 

3 gadu perioda uzraudzības pārskata- ZIŅOJUMA saturs: 

 Kontrolēt spēkā esošo attīstības programmas īstenošanu, konstatēt novirzes no attīstības programmas un definēt iemeslus 

 Iegūt statistisko, analītisko, un citu informāciju, kas raksturo attīstības tendences novadā, reģionā, Latvijā (izmanto teritorijas attīstības rādītāju 

tabulu, citus statistikas datus)  

 Raksturot rezultatīvo rādītāju atbilstību ilgtermiņa izvirzītajiem mērķiem, vidēja termiņa prioritātēm 

 Organizējot forumu noskaidrot mērķa grupu (iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, iestādes utt.) intereses un viedokli par patreizējo 

Apes novada attīstības programmu un tās realizācijas plānu  (izmanto politiskās darbības rādītāju apkopojumu) 

 Organizējot forumu noskaidrot mērķa grupu (iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, iestādes utt.) vajadzības, idejas un priekšlikumus 

nākotnes attīstībai gan savā teritorijā, gan novadā kopumā (izmanto politiskās darbības rādītāju apkopojumu) 
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 Veikt attīstības programmā formulēto rīcību, uzdevumu un mērķu efektivitātes analīzi( izmanto darbību un rezultatīvo rādītāju tabulu, Rīcības 

plānu)  

 Pamatojoties uz veikto analīzi, izstrādāt secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus 

 

Secinājumu , priekšlikumu, jaunu rīcību un projektu sagatavošana un iekļaušana 

Secinājumus un priekšlikumu sagatavošanu novadā veic Teritorijas attīstības nodaļa, pamatojoties uz novērošanas, kontroles, informācijas un analīzes 

rezultātiem, kā arī iesniegtajiem priekšlikumiem. Priekšlikumus par jaunu projektu, uzdevumu vai rīcību iekļaušanu Apes novada attīstības programmā 

iesniedz Teritorijas attīstības nodaļā. Tie tiek apkopoti un izvērtēti darba grupas sanāksmēs. Nepieciešamības gadījumā priekšlikumu izvērtēšanai var 

pieaicināt ekspertus. Sagatavojot Ziņojumu tiek  iekļauta  informācija par visiem konkrētajā laika posmā saņemtajiem priekšlikumiem un idejām.  

Teritorijas attīstības nodaļa sagatavo Ziņojumu Apes novada domes vadībai par attīstības programmas realizāciju, secinājumiem un 

priekšlikumiem 1 reizi gadā. 

Uzraudzības Ziņojuma izstrādes process: 

 mēneša laikā pēc attīstības programmas stāšanās spēkā Teritorijas attīstības nodaļa organizē sapulci uzraudzības sistēmā iesaistītajām 

institūcijām ar mērķi iepazīstināt ar to uzdevumiem uzraudzības  

 pirmo divu mēnešu laikā pēc attīstības programmas stāšanās spēkā Teritorijas attīstības nodaļa izstrādā informācijas sistēmas (vai datu 

bāzes) ietvaru un attīstības programmas uzraudzības ziņojuma ietvaru 

 iesaistītās atbildīgās institūcijas  (sk. 3.2.4. Rīcību virzieni)  regulāri vāc datus par to atbildības lokā esošo rezultatīvo rādītāju 

sasniegumiem, datu vākšanu par teritorijas attīstības rādītāju izmaiņām nodrošina Teritorijas attīstības nodaļa 

 vismaz vienu reizi gadā  iesaistītās atbildīgās institūcijas iesniedz jaunākos datus (par savā kompetencē esošajām aktivitātēm un 

pasākumiem) par rādītāju sasniegumiem informācijas sistēmā (vai datu bāzē), Teritorijas attīstības nodaļa kontrolē un pārbauda iesniegtos 

datus 

 Teritorijas attīstības nodaļa katra nākamā gada sākumā (vai reizi gadā) organizē semināru/prezentāciju sabiedrībai par attīstības 
programmas uzraudzības rādītāju izpildes progresu  


