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Apes novada
attīstības programma
2014.-2020. gadam

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.
Investīciju plānā tiek atspoguļotas plānotās investīcijas pašvaldībā tās attīstības veicināšanai – gan pašvaldības budžeta investīcijas, gan investīcijas,
ko plānots piesaistīt ES, pārrobežu programmu, citu ārvalstu un nacionālo finanšu instrumentu ietvaros. Tajā tiek attēloti visi pašvaldības attīstības
veicināšanas projekti vai projektu idejas, kas realizējami, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
SAM 3.3.1., 4.2.2., 5.4.1., 8.3.1.,8.3.5., 9.2.4. projekti identificēti pielikumā Nr.1 un ELFLA programmas “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” projekti pielikumā Nr. 2
Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām

Finanšu instruments, ( %)
Projekta
nosaukums

Aktivitātes raksturojums

Indikatīvā
summa
(EUR)

VTP2, R 3.116.
R 3.127.

CHRISTA-Culture and
Heritage for
Responsible,Innovative
and Sustainable
Tourism Actions

12 854

VTP1, R 1.10, R
2.62

PROTI un DARI!

Projekta galvenais mērķis ir
aizsargāt un saglabāt dabas un
kultūras mantojuma vērtības,
attīstot un veicinot inovatīvas,
ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma
stratēģijas
Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

VTP2, R 3.116, R
3.126

Bijušo šaursliežu
dzelzceļa līniju
revitalizācija, izveidojot
videi draudzīgā tūrisma
maršrutus - Green
Railway
“Pārrobežu sadarbība
vietējā pārtikas un
rokdarbu nozarēs COOP Local”

Radīt jaunus pārgājienu un velo
maršrutus,
izmantojot
esošo
kultūras mantojumu - šaursliežu
dzelzceļa līnijas

33 650

10%

85%

LatvijasIgaunijas
pārrobežu
sadarbības projekts, kas veicina
kaimiņvalstu sadarbību, vietējās
uzņēmējdarbības
attīstību,

56 737

10%

85%

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Valsts
finansējums

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

REALIZĀCIJĀ ESOŠI INVESTĪCIJU PROJEKTI

VTP3, R 3.89, R
3.90

15%

23463

85%

Īsteno kopš
2016.

2020.gads

100%

2017.gads

2020.gads

5%

2017.gads

2019.gads

5%

2017.gads

2019.gads
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izmantojot pieejamos resursus.
Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi visā
Apes novada teritorijā

Skatīt pielikumu Nr. 1,

Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs
Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā

VTP1, R.1.1, R
1.10

Aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras
uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un
pieejamības
nodrošināšanai
Pašvaldības grants ceļu
pārbūve
Erasmus+ stratēģisko
skolu sadarbību
projekts “We are living
together and we need
eachother. Social
Emotional Learning”
(SEL)

VTP1, R.1.1,

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

VTP 2, R.2.61

Vidzeme iekļauj

Skatīt pielikumu Nr.2
Izpētīt un identificēt Soaciāli
emocionālās
audzināšanas
specifiskos aspektus katrā projekta
dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt
un izplatīt sociāli emocionālās
mācīšanās un mācīšanās mācību
resursus.

18685

100%

2017.gads

2019.gads

Radīt skolēniem labvēlīgus
apstākļus dziļas izpratnes
veicināšanai un prasmju attīstīšanai
dažādos kontekstos, kā arī
personības pilnveidei.
Palielināt Vidzemes reģionā
ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti

20485

100%

2017.gads

2019.gads

10682

100%

2016.gads

2022.gads
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VTP2, RV6, R2.82
VTP1, R.1.1, R
1.10

VTP1, R 1.24
VTP3, R 3.90
VTP1, RV1,R1.2,
R2.80

VTP1, RV2, R1.21
VTP3, RV12, R
3.140

VTP1, RV2,
R.1.25, R1.27
VTP2, RV7,
R2.76, RV8,
R3.93

VTP2, RV8,R3.93

Zvārtavas ezera
apsaimniekošanas
pasākumu veikšana
Erasmus+ "Let s be
friends and help our
nature together"

Vēstures un
amatniecības centra
izveide Skolas ielā 4,
Ape
Zaļās klases pie Dāvja
Ozoliņa Apes
vidusskolas
labiekārtošana ar fizisko
aktivitāšu elementiem –
āra nodarbību un brīvā
laika pavadīšanai
Apes tautas namam
nepieciešamā
nodrošinājuma iegāde
novada nozīmīgu
kultūras pasākumu
organizēšanai,
sabiedrības iniciatīvu un
tautas mākslas vērtību
uzturēšanai un attīstībai
“Dabas objektu kā
enerģijas un iedvesmas
avotu veicināšana ar
vietējās vēstures
palīdzību un jauniem
risinājumiem” (Dabas
gars)

No hobija uz biznesu –
uzņēmējdarbības
attīstīšana Latvijas –
Krievijas pierobežā (No

un bērniem, kas atrodas
ārpusģimenes aprūpē.
Veikti ezera krastu sakopšanas
darbi

9232.22

10%

90%

100%
Projekta darbības laikā pievērsīsimies 25720
dabas un vides jautājumiem sev
apkārt, iesaistīsim skolēnus augu
pētīšanā, stādīšanā un audzēšanā.
2019.GADA UZSĀKAMIE INVESTĪCIJU PROJEKTI UN AKTUĀLĀS INVETĪCIJAS
Ēkas pārbūve par sabiedrisko ēku,
350000
50%
50%
kas izmantojama vēstures izpētes
un amatniecības vajadzībām.

2018.gads

2018.gads

2018.gads

2020.gads

2019.gads

2020.gads

D.Ozoliņa Apes vidusskolas pagalma
zaļās zonas jeb Zaļās klases
labiekārtošana, uzstādot tajā vairākus
brīvdabas fizisko aktivitāšu
elementus.

13422.94

10%

90%

2019.gads

2019.gads

Iegādāties nepieciešamo inventāru un
aprīkojumu kultūras pasākumu
organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu
un
tautas mākslas vērtību uzturēšanai,
Apes tautas nama kā sabiedrības
centra attīstībai, kas kalpo visu
paaudžu un interešu grupām.

15045.65

10%

90%

2019.gads

2020.gads

Projekta ietvaros tiks labiekārtoti
un attīstīti trīs dabas objekti
(Gaujienas
muižas
parks,
Gorodišenska ezera pārgājienu taka
pie Izborskas cietokšņa, dabas
parks Lavri centrā) un, izmantojot
šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju
un spēku, tiks radīts jauns,
pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma
produkts.
Projekta galvenais mērķis ir
aktivizēt
mājražotājus
un
amatniekus
uzņēmējdarbības
uzsākšanai, organizējot pārrobežu

374980

10%

90%

2019.gads

2021.gads

16222.22

10%

90%

2019.gads

2021.gads
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hobija uz biznesu)

VTP1, R 1.10, R
1.11. VTP3, R
3.89, R 3.93,
R3.98.

Jaunu nodarbinātības
iespēju radīšana cilvēkiem
dzīvojošiem attālās lauku
teritorijās, projektējot un
izmēģinot ciematu
kopienas pakalpojumus
(Act Local)

VTP1, RV2, R1.22

Mazās āra lasītavas ar
pieturvietām izveide
Virešu pagastā

VTP1, RV3,
R.1.28

Gaujienas ciema sporta
laukuma vienkāršota
rekonstrukcija
Tautas tērpu iegāde
Vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Virši”
tautiskās dejas
nerimstošu tradīciju
kopšanas nodrošināšanai
Apes novadā un Vidzemē
kopumā
Bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošana Vidagā
Novusa, galda tenisa un
cita inventāra iegāde
tautas sporta attīstībai un
sacensību organizēšanai
Apes novadā
Hokeja ekipējuma iegāde
sabiedrībai nozīmīgu
sporta tradīciju
attīstīšanai Trapenē
Gaujienas Jaunās pils
dienvidu fasādes pirmā
stāva glābšanas darbi

VTP3, RV12, R
3.140

VTP2,RV5, R2.65,
R2.80
VTP21, RV3,
R1.29

VTP2, RV8,
R.3.86, R3.89,
3.94
VTP2, RV7,
R2.77,

tirgus,
tirdzniecības
misijas,
kontaktbiržas,
izglītojošus
seminārus – diskusijas Latvijā un
Krievijā un radot iespēju saražotās
produkcijas tirgošanai ne tikai savā
teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos
Latvijā un Krievijā.
Projekta mērķis ir labākas pieejas
nodrošināšana vietējiem darba tirgiem
un jaunu nodarbinātības iespēju
radīšana cilvēkiem, kuri dzīvo lauku
apvidos.

50273.05

21%

79%

2019.gads

2021.gads

Izveidot āra lasītavu ar divām
pieturvietām – lasīšanas punktiem
Virešu pagastā.

4259.20

10%

90%

2019.gads

2019.gads

Sporta laukuma labiekārtošana
Gaujienā.

29900.11

10%

90%

2019.gads

2020.gads

Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Virši.

7110

10%

90%

2019.gads

2020.gads

Izveidots rotaļu laukums

14782.57

10%

90%

2019.gads

2020.gads

Iegādāties novusa, galda tenisa
inventāru, norobežojošās barjeras un
sporta apģērbu, kas veicinās plašākas
sabiedrības iesaistīšanos tautas
sporta pasākumos, sacensībās u.c.
Iegādāties hokeja ekipējumu
Trapenes pagasta hokeja
entuziastiem

10725.62

10%

90%

2019.gads

2020.gads

6660.08

10%

90%

2019.gads

2019.gads

Novērst avārijas situāciju Gaujienas
Jaunās
pils
dienvidu
terases
balkonam un veikt glābšanas darbus
balkona nesošajām konstrukcijām un

12100.00

2019.gads

2019.gads

100%

100

kāpnēm
Apes pilsētas centrā uzstādīts
vēsturiskais izgaismots vietrādis,
kurš rāda attālumus līdz Rīgai,
Tartu un Pleskavai

VTP1, RV2,
R.1.27
VTP2, RV7, R2.77
VTP3, RV12, R
3.139
VTP3, RV12,
R3.119, R3.120,
R3.128

Vietrāža Rīga – Tartu –
Pleskava atdzimšana
Apes pilsētā

Vaidavas dabas takas
attīstība

Labiekārtota
un
tūristus
piesaistošas taka papildināta ar
dažādiem vides elementiem

VTP2,R 2.69
R 2.70, R 3.91
R 2.71
R 2.73

Pašvaldības ceļu un ielu
infrastruktūras attīstība

VTP2, R 2.69
R 2.70

Ielu apgaismojuma
izbūve Apes novadā

VTP2, R 2.48

Alternatīvo
energoresursu attīstība

VTP1, R1.37,
VTP2, R2.74

Velo infrastruktūras
attīstība

Rekonstruētas pašvaldības ielas un
ceļi:

Loka iela Apes pilsētā

Skolas ielas Apes pilsētā

Aptiekas iela 200m

Ceļa Grūbe- Silamiķītes
rekonstrukcija,

Izbūvēts gājēju celiņš
Gaujienā gar ceļu
„Autopietura – Tērces”
izbūvēts ielu apgaismojums Apes
pilsētā Brīvības, Priežu, Oškalna,
Cepļa un Bērzu ielās
Saules bateriju uzstādīšana PII
„Vāverīte””, lai nodrošinātu siltumu
un silto ūdeni laika posmā no marta
līdz oktobrim
Veloceliņa izbūve posmā no
autoceļa A2, E77 līdz Loka ielai, gar
autoceļu P19, ietverot Skolas ielas
Apes pilsētā (~2.5 km)

SM1., R1.2.,

Gaujienas Jaunās pils
kolonādes
rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde
Sporta un aktīvās
atpūtas pieturu izveide
Gaujienā
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Gaujienas
internātpamatskolā

VTP1, R 1.29
VTP1, R1.12.

2019.gads

2020.gads

2019.gads

2020.gads

TURPMĀKO GADU AKTUĀLIE PROJEKTI
66 800
100%

2018.gads

2021.gads

22 765

15%

85%

2019.gads

2020.gads

14 000

15%

85%

2019.gads

2020.gads

200 000

15%

85%

2020.gads

2020.gads

Izstrādāts būvprojekts pils
kolonādes rekonstrukcijai

13000

100%

2019.gads

2020.gads

Projekta mērķis ir sporta un aktīvās
atpūtas pieturu labiekārtošana
Gaujienā.
Nomainīts izglītības iestādes ēkas
jumtu, elektroinstalācijas sistēmu
un kanalizācijas sistēmu nomaiņa

15 000

10%

2019.gads

2020.gads

2019.gads

2020.gads

8000

197 500

10%

90%

90%
70%

30%
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VTP1, R1.30.

Apes pilsētas sporta
stadiona izveide

VTP1, R 1.4.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Apes
novada D.Ozoliņa Apes
vidusskolas ēkā

VTP1, R 1.18

Energoefektivitātes
paaugstināšana Apes
novada domes ēkā
Materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana Apes
novada pašvaldības
iestādēs

VTP1, R1.3.
R1.17
R 1.29

VTP1, R 1.16.

Pārvietojama estrāde

VTP1, R 1.1.

Izglītības sociālā
atbalsta sistēmas
izveide un ieviešana
Apes novadā

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

145 000

15%

85%

2019.gads

2020.gads

41 574

15%

85%

2019.gads

2020.gads

Pašvaldības administratīvās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

59000

15%

85%

2019.gads

2020.gads

100 000

100%

2019.gads

2020.gads

15 000

10%

90%

2019.gads

2020.gads

102 000

15%

85%

2019.gads

2020.gads

Uzlabots materiāltehniskās bāzes
nodrošinājums izglītības, kultūras,
sporta un citās pašvaldības
iestādēs:
 O.Vācieša Gaujienas pamatskola
 Gaujienas internātpamatskola
 D.Ozoliņa Apes vidusskola
 Trapenes pamatskola
 Sikšņu pamatskola
 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
 Ape –Tirgus iela 5, Ape
Pārvietojamas estrādes iegāde
pasākumu organizēšanai Apes
novadā
Speciālo programmu izveide,
speciālistu - skolotāju palīgu,
logopēdu, psihologu, sociālo
darbinieku u.c. piesaiste. Tehniskais
nodrošinājums, metodisko
materiālu un mācību līdzekļu
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VTP1, R 1.16.

J.Vītola muzeja
"Anniņas" ēkas
rekonstrukcijas projekta
izstrāde un realizācija

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

VTP2, R 2.61

Sociālā aprūpes centra
"Trapene"
infrastruktūras attīstība

VTP1, VTP3, R
1.7, R 3.106.

Kokapstrādes
inkubatoru darbības
attīstība

VTP1, R 1.33.

Sporta laukuma
labiekārtošana Vidagā

VTP1, R 1.17.

Kultūras pasākumu
attīstības
materiāltehniskās bāzes
nodrošinājums
Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana

VTP1, VTP2,
R1.25, R2.46.
VTP2, VTP3,
R2.77, R2.78,
R 3.113,
R 3.120,
R 3.121.
VTP1, R 1.39.

Tūrisma infrastruktūras
attīstība Apes novadā

VTP2, R 2.78,
R 2.77, R 2.80.

Rekreācijas objektu
attīstība

VTP2, R3.120.

Pakalpojumu
uzlabošana Zvārtavas
pilī

Distanču slēpošanas
trases izveide

130 000

15%

85%

2019.gads

2020.gads

Sociālā aprūpes centra "Trapene"
infrastruktūras izveide un
pilnveidošana

175 000

15%

85%

2018.gads

2018.gads

Mācību klašu izveide, pilnvērtīgs
aprīkojums, telpu remontdarbi,
novadā kopskaitā izveidotas 4
klases
Sporta laukuma Vidagā (hokeja,
florbola, basketbola un tenisa)
aprīkojuma iegāde

14 000

15%

85%

2018.gads

2020.gads

26 600

10%

80%

2018.gads

2020.gads

Tautisko tērpu komplekts
jauktajam korim Apē

12 000

100%

2018.gads

2020.gads

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa,
Gaujienas muižas apbūves ēkas
„Ābeles” renovācija
Esošo objektu labiekārtošana,
objektu norādes, informācijas
stendi, atrakcijas, TIC darbības
pilnveide

20 000

100%

2018.gads

2020.gads

17 000

15%

85%

2018.gads

2020.gads

Izveidotas distanču slēpošanas
trases piemērotās novada
teritorijās
Izveidotas un labiekārtotas
publiskās teritorijas, atpūtas vietas,
tiltiņi, soliņi un citi rekreācijas
elementi
Pilnveidota pils infrastruktūra, kas
ļauj uzlabot pakalpojumus un
piesaistīt jaunus klientus, radītas
jaunas darba vietas

43 000

15%

85%

2018.gads

2020.gads

10 000

15%

85%

2018.gads

2020.gads

200 000

Bez
pašvaldības
finansējuma

50%

2018

2019

50%
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Pielikums Nr. 1
Sadaļa projektiem SAM 3.3.1., 4.2.2., 5.4.1., 8.3.1., 8.3.5.
Atbilstība
Finanšu instruments, ( %)
Plānotais laika posms
vidēja
Projekta
Aktivitātes raksturojums
Indikatīvā
Projekta
Projekta
Pašvaldības
ES fondu
Privātais
Valsts
termiņa
nosaukums
summa
uzsākšanas
realizācijas
budžets
finansējums
sektors
finansējums
prioritātēm,
(EUR)
datums
ilgums
rīcībām
SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
Projekta ideja nr. 1: Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Plānoto darbību apraksts un to pamatojums:
Projekta ietvaros tiek plānots rekonstruēt ceļu, kas ir nozīmīgs vairākiem uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Ceļš kalpo kā funkcionālais savienojums līdz reģionāliem ceļiem.
Teritorijā, kuru apkalpo rekonstruējamais pašvaldības ceļš „Lipski – Jaunlāči - Eglītes” Apes novada Apes pagastā, darbojas dažādu nozaru uzņēmumi, kas sniedz transporta, mežistrādes pakalpojumus,
darbojas graudkopības, lopkopības, aitkopības nozarēs, notiek derīgo izrakteņu izstrāde un atrodas 16 mājsaimniecību, kurām šis ceļa posms nodrošina sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, kā arī
kopumā tiek apstrādāti 866 ha lauksaimnieciskās zemes. Jau šobrīd šie uzņēmumi nodrošina vairāk kā 97 patstāvīgas darba vietas un sezonas darbu laikā papildus vēl nodarbina vairāk kā 40
darbiniekus. Visi uzņēmumi saistīti ar aktīvu transporta kustību, orientēti uz savas darbības attīstību (piesaistīti ES finansējumi), ieguldot finanšu līdzekļus traktoru, palīgagregātu, smago automašīnu,
zemju, ganāmpulku iegādei.
Projekta aktivitāte: Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči - Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās
šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos.
Projekta ieviešanas rezultāts: Rezultātā tiks mazināts risks uzņēmējam liedzot pievest izejvielas un izvest gatavo produkciju sliktās ceļa infrastruktūras dēļ. Projekta ietvaros šī ceļa posma
rekonstrukcijai uzņēmumi nodrošinās nefinanšu investīcijas 962 000,00 EUR apmērā un radīs 9 jaunas darba vietas.
VTP2, R. 2.69
Uzņēmējdarbības
Projekta ietvaros plānots veikt Apes 630424.54
10.5%
85%
4.5%
2017.gads
2020.gads
VTP3, R 3.86,
attīstībai nepieciešamās pašvaldības ceļa “Lipski-Jaunlāčiinfrastruktūras
Eglītes” (2,14 līdz 4,14km) posma
nodrošināšana Apes
pārbūvi
novada Apes pagastā

SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
Projekta ideja nr. 2: Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos
Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts
Plānoto darbību apraksts un to pamatojums:
Projekta rekonstruējamie ceļi ir nozīmīgi vairākiem uzņēmējiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. Ceļi kalpo kā funkcionālie savienojumi līdz valsts un reģionāliem ceļiem.
1) Pašvaldības ceļu “Saulieši - Saliņas”, Apes novada Gaujienas pagastā, piekļuvei izmanto teritorijā atrodošais eksportam ražojošais uzņēmums (kokapstrāde, transporta pakalpojumi), kas ir viens no
lielākajiem Apes novada uzņēmumiem un darba devējiem Gaujienas pagastā (šobrīd nodarbina 56 darbiniekus) un vairāki lauksaimniecības uzņēmumi, kas darbojas graudkopības, mežizstrādes nozarēs
un sniedz lauksaimniecības tehnikas nomas pakalpojumus. Papildus šis koplietošanas ceļš tiek izmantots piekļuvei mājsaimniecībām un lauksaimniecības zemju apstrādei. Rekonstruējamais ceļa posms
līdz ražotnei intensīvās lietošanas rezultātā ir nolietojies, galvenokārt rudeņos un pavasaros rada grūtības izbraukšanai, kas nopietni ietekmē uzņēmuma ražošanas apjomus un nelabvēlīgi ietekmē
iedzīvotāju pārvietošanos uz darba vietām un izglītības iestādēm. Projektā paredzēts veikt ceļa rekonstrukciju, veicot asfalta seguma izbūvi 0.4 km garumā.
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2) Apes novada Virešu pagastā rekonstruējamā pašvaldības ceļa “A2 - Gobas” tuvumā darbojas uzņēmumi, kas darbojas augkopības, lopkopības, graudkopības, galdniecības nozarēs un atrodas 11
mājsaimniecības. Vairāki uzņēmumi ir saņēmuši Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu, pamatlīdzekļu iegādei, kā arī turpina startēt ELFLA pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
projektu konkursos. Šobrīd minētie uzņēmumi nodrošina 26 darba vietas.
Projekta aktivitāte: Projekta ietvaros plānots rekonstruēt divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2 - Gobas” (0.00 līdz 0.58 km), uzlabojot
transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos.
Projekta ieviešanas rezultāts: Rezultātā tiks mazināts risks uzņēmējam organizēt ražošanas procesu, pievedot izejvielas un izvedot gatavo produkciju tieši sliktās ceļa infrastruktūras pēc. Projekta
ietvaros ceļa “Saulieši – Saliņas” posma rekonstrukcijai uzņēmums nodrošinās nefinanšu investīcijas 120 000.00 EUR apmērā un radīs 2 jaunas darba vietas.
Projekta ietvaros ceļa “A2 - Gobas” posma rekonstrukcijai, uzņēmumi nodrošinās nefinanšu investīcijas 83 615.40 EUR apmērā un radīs 2 jaunas darba vietas.
VTP2, R 2.70, R
Uzņēmējdarbības
Projekta ietvaros plānots veikt
299 776.16
10.5%
85%
4.5%
2017.gads
2020.gads
2.71
attīstībai nepieciešamās Gaujienas pagasta ceļa “Saulieši –
VTP3, R 3.86,
infrastruktūras
Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) posma
nodrošināšana Apes
pārbūvi.
novada Gaujienas un
Projekta ietvaros plānots veikt
Virešu pagastos
Virešu pagasta ceļa “A2 - Gobas”
(0.00 līdz 0.58 km) posma pārbūvi.

SAM 4.4.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
VTP 1, R.1.16
VTP1, R 1.18

Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldības kultūras
iestādei - Apes tautas
namam un bibliotēkai –
Skolas ielā 4, Apē, Apes
novadā
Apes tautas nama telpu
un teritorijas
labiekārtošana

Projekta ietvaros plānots veikt Apes
tautas nama un bibliotēkas fasādes
sienu siltināšanu, cokola sienu un
bēniņu siltināšanu, esošo logu un
ārdurvju maiņa, vējtveru izveide.,
telpu iekšējās apkures sistēmas
pārbūve no krāsns apkures uz
centralizēto, apkures sistēmas
izbūve SAM 4.4.2. ietvaros veicami
papilddarbi, kas tieši neattiecas uz
energoefektivitātes paaugstināšanu,
bet ir nepieciešams realizēt paralēli
projekta ieviešanai (ventilācijas
sistēmas izveide, fasādes
apgaismojums, zāles grīdas
iesegums ar vairogu parketu,
iekštelpu kosmētiskais remonts,
lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas
izbūve, teritorijas labiekārtošanas
darbi)

507 322.01

66.93%

31.40%

1.67%

2017.gads

2019.gads

SAM 5.4.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās
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VTP2, R 2.76, R
2.78

Aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras
uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un
pieejamības
nodrošināšanai

Uzlabot esošo un izveidot jaunu
kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas
infrastruktūras tīklu aizsargājamo
ainavu apvidū “Veclaicene”- esošo
un jaunu maršrutu uzlabošana,
pašapkalpošanās informācijas
centra izveide, Apes tautas nama
teritorijas labiekārtošana, mobilās
aplikācijas izveide, atpūtas un
izziņas punktu izveide, informācijas
un norāžu zīmju uzstādīšana.

269902.29

54%

43%

3%

2017.gads

2019.gads

2017.gads

2019.gads

2017.gads

2020.gads

SAM 8.3.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana
VTP1, R 1.1.

Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

Pasākuma mērķis ir nodrošināt
Apes novada pirmskolas izglītības
iestādes “Vāverīte” izglītības
pakalpojuma daudzveidību,
uzlabojot izglītojamo kompetences
un mācību sasniegumus.

20485.05

100%

SAM 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
VTP1, R 1.1.

Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam
izglītojamajiem
vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs

Pasākuma mērķis ir uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
Apes novada izglītības iestādēm

19 000

100%

SAM 9.2.4. Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem
VTP2, R 2.61, R
2.63, R 2.65

Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā

Projekta mērķis ir veicināt vietējās
sabiedrības fiziskās un garīgās
veselības attīstību, sniedzot iespējas
visiem Apes novada iedzīvotājiem,
piedalīties dažādos organizētos
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumos.

44 905

85%

15%

2017.gads

2019.gads

2.Pielikums
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunojamie pašvaldības grants ceļi

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām

Projekta nosaukums

Aktivitātes raksturojums

RV6, R 2.69

Grants ceļa "Ape - Kalpaki
- Silmaļi - Melnupes"
posma 6.40 -8.00 , 1.6 km

RV6, R 2.71.

Grants ceļa “TrapeneLejastrapene”, posma no
0,65-2,6 (1,95 km),
pārbūve
Grants ceļa “KristiņiStādzeni”, 0-1.50 (1,5 km)
pārbūve

Pārbūvēts pašvaldības grants ceļš,
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un
pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem
Pārbūvēts pašvaldības grants ceļš,
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un
pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem
Pārbūvēts pašvaldības grants ceļš,
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un
pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem
Pārbūvēts pašvaldības grants ceļš,
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un
pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem

RV6, R 2.71.

RV6, R 2.71.

Grants ceļa “V411 –
Čiekuriņi – Gargrīdas –
Druvkalni” posma 0-1.70
(1,7 km) pārbūve

Indikatīvā
summa
(EUR)
198573.98

Finanšu instruments, ( %)
Privāta
is
sektors

Valsts
finansēju
ms

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākšanas
realizācijas
datums
ilgums

Pašvaldīb
as budžets

ES fondu
finansēju
ms

10%

90%

2016

2019

10%

90%

2016

2019

10%

90%

2016

2019

10%

90%

2016

2019

168 035.11

178 055.72

180 870.8

107

Nr.

Pārbūvējamo autoceļa nosaukums

Pārbūvējamā objekta
garums km

Ceļa sākuma un beigu km

1.

Ceļš “Ape- Kalpaki – Silmaļi –Melnupes”

1.6

6,40 – 8.00

2.

Ceļš “V411 – Čiekuri – Gargrīdas – Druvkalni”

1.7

0,00 - 1,7

3.

Ceļš “Trapene – Lejastrapene”

1.95

0,65 - 2,6

4.

Ceļš “Kristiņi – Stādzeni”

1,5

0,00 -1,5
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Izvērtējot investīciju plānu un sabalansējot ar pašvaldības budžeta iespējām, kā būtiskākās un nozīmīgākās nepieciešamās
investīcijas Apes novadā turpmāko 3 gadu periodā, tiek noteiktas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eiropas Savienības atbalstīto fondu projektu realizācija, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši investīciju plānam
Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība
Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Apes novada pašvaldības iestādēs
Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4 (būvdarbi)
Gaujienas Jaunās pils (pamatskolas) fasādes remonts (primāri kolonāde)
Apes novada industriālā parka izveide un attīstība Apes pagasta „Druvās

Aktuālākās un nepieciešamākās valsts budžeta investīcijas Apes novada teritorijā:
Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm,
rīcībām
SM2, RV6
R. 2.68

Projekta
nosaukums

Vietējo valsts autoceļu
attīstība

Aktivitātes raksturojums

1.
2.

3.

VTP2, R 2.49

Kvalitatīvu interneta
pakalpojumu
pieejamība Apes
novadā

Autoceļa V373 “Gaujiena –
Verasskola”
rekonstrukcija
V372(Gaujiena –
Lejaskrogs (Igaunijas
robeža) – autoceļa šķembu
seguma rekonstrukcija,
7.50 km
Autoceļa V373 “” Vireši–
Dūre–Lejasciems” posma
0-4.5 km rekonstrukcija

Nacionāla līmeņa projekta
realizācija – jauna optiskā tīkla
izveide līdz Apes pilsētai un Virešu
pagastam

Indikatīvā
summa
(EUR)

Finanšu instruments, ( %)

Plānotais laika posms

Valsts
finansēju
ms

Projekta
Projekta
uzsākšana realizāci
s datums
jas
ilgums

200 000

100%

2019.gads

2021.gads

200 000

100%

2019.gads

2021.gads

250 000

100 %

2019.gads

2021.gads

13%

2018.gads

2020.gads

150 574

Pašvaldīb
as
budžets

ES fondu
finansēju
ms

87%

Privāta
is
sektors
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