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3.9. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 

 

 

    
 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS 
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045  

Tālrunis: 67321173  fakss: 67321049  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv 
  

 

Rīgā 

2014.gada 27.martā  

 

Atzinums Nr.6 
 

Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

Vides pārskatu 
 

 

Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam (turpmāk arī Teritorijas plānojums) un 

Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam (turpmāk arī Attīstības programma) 

apvienotais Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk arī Birojs) 2014.gada 

4.martā (reģistrācijas Nr.508). Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas 

stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veica un vienotu Vides pārskatu sagatavoja Apes novada 

pašvaldība. Atzinums par Vides pārskatu sagatavots atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.
5
 panta 6.daļas prasībām. 

 

Vides pārskata raksturojums un analīze: 

 

Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz pašvaldības sniegto informāciju par Apes 

novada Teritorijas plānojumā un Attīstības programmā paredzētajām darbībām un to potenciālo 

saistību ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumā minēto darbību īstenošanu, 

2012.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu Nr.76 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu Apes novada teritorijas plānojumam 2014.–2025.gadam un Apes novada 

attīstības programmai 2014.–2020.gadam. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums iepriekš ir veikts 

Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumam, par kura Vides pārskatu Birojs 2009.gada 

15.oktobrī izdevis atzinumu Nr.32, un Virešu pagasta teritorijas plānojumam (Biroja 2010.gada 

11.jūnija atzinums Nr.6).  

Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas Vides pārskatā, atbilstoši Ministru 

kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” (turpmāk arī MK noteikumi) IV nodaļas „Vides pārskatā iekļaujamā informācija” 

8.punktā noteiktajam, ietverta šāda informācija:  

1. Plānošanas dokumentu galvenie mērķi, īss satura izklāsts, saistība ar citiem plānošanas 

dokumentiem.  
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2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un 

rezultāti.  

Birojā iesniegtajā plānošanas dokumentu un Vides pārskata dokumentācijā ir ietverti sabiedriskās 

apspriešanas materiāli, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātu kopsavilkums un izvērtējums. Autori 

norāda, ka Vides pārskats ir papildināts, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus, t.sk. 

institūciju atzinumos izteiktās rekomendācijas.  

3. Esošais vides stāvoklis un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokumenti netiktu īstenoti. 

Novada dabas resursu aprakstā ietverta informācija par galvenajiem zemes izmantošanas veidiem, 

tostarp lauksaimniecības un meža zemēm, kas aizņem attiecīgi ~28% un 64% no novada teritorijas 

kopējās platības, kā arī novada teritorijā esošajām derīgo izrakteņu – 3 ģipšakmens atradnēm (netiek 

izmantotas) un 14 dolomīta atradnēm, no kurām atbilstoši Vides pārskatā norādītajam pašlaik tiek 

izmantotas divas atradnes – „Ape-1966.g.” un „Dārzciems – dolomīts”. Birojs papildus vērš uzmanību 

uz to, ka ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk arī IVN) līdz šim veikts dolomīta ieguvei atradnē 

„Saulrīti” (izdots Biroja atzinums par IVN ziņojumu 2014.gada 1.janvārī), kā arī atradnēs „Dārzciems 

– 2” un „Dārzciema dolomīts” (ietekmes uz vidi novērtējumi pabeigti 2009.gadā). Vides pārskatā 

apzinātas atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas novada teritorijā, vēršot uzmanību ar vēja 

un biomasas enerģijas ieguvi saistītām vides ietekmēm. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, Apes 

novadā pašlaik netiek plānoti vēja elektrostaciju parki, taču Teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk arī TIAN) ir iestrādātas prasības vēja elektrostaciju 

izvietošanai. Atmosfēras gaisa kvalitātes raksturojumā norādīts, ka Apes novadā nav lielu stacionāro 

piesārņojuma emisijas avotu. Uzmanība vērsta putekļu emisijām saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi un 

to transportēšanu, kā arī autoceļu seguma kvalitāti (lielāko daļu novada autoceļu klāj 

grants/grunts/šķembu segums), vienlaikus norādot uz Teritorijas plānojumā un Attīstības programmā 

paredzētajiem risinājumiem šo problēmu risināšanā. Raksturojot virszemes ūdens kvalitāti, atzīmēts, 

ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” 1.pielikumu Apes novada teritorijā atrodas ūdensobjekts „G242 Vizla (Jaunpalsa)”, 

kurā hidromorfoloģisko pārveidojumu dēļ pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā 

noteikto labo stāvokli likumā noteiktajā termiņā. Novada ūdenssaimniecības sistēmas raksturojumā 

norādīts, ka centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli ir izbūvēti Apes pilsētā un 

Gaujienas un Trapenes ciemos. Vides pārskatā sniegta informācija arī par veiktajiem un plānotajiem, 

t.sk. Attīstības programmā iekļautajiem ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pasākumiem. Atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas raksturojumā ietverta informācija par komersantiem, kuri novadā veic 

atkritumu savākšanu, kā arī norādīts uz esošajām atkritumu savākšanas problēmām lauku teritorijā. 

Autori atzīmējuši, ka Attīstības programmas rīcība „Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana” cita starpā 

paredz iedzīvotāju izglītošanas pasākumus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vides pārskatā ietverta 

informācija par novada teritorijā noteiktajām 26 potenciāli piesārņotām vietām, kā arī Attīstības 

programmas rīcības virziena „Publiskās ārtelpas sakopšana un uzturēšana” ietvaros paredzētajiem 

pasākumiem šo vietu uzraudzībai un pārvaldībai. Teritorijas plānojumā ir uzrādīti Sosnovska latvāņu 

izplatības areāli ar kopējo platību ~26ha. Autori atzīmējuši, ka Attīstības programmas rīcība „Publisko 

teritoriju, zaļās zonas sakopšana un labiekārtošana” paredz ikgadēju latvāņu teritoriju ierobežošanu. 

Vides pārskata 3.9.nodaļā „Izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots” norādīts uz Teritorijas 

plānojuma un Attīstības programmas nozīmību Apes novada turpmākajā attīstībā. 

4. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt un ar 

plānošanas dokumentiem saistītās vides problēmas, t.sk. ietekme uz Eiropas nozīmes 

aizsargājamām dabas (Natura 2000) teritorijām. 

Vides pārskatā norādīts, ka plānošanas dokumentu īstenošanas potenciālās ietekmes teritorijas ir īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, plānotās apbūves teritorijas, 

papildus sniedzot izvērstāku esošās situācijas aprakstu kopskatā ar plānošanas dokumentos paredzēto. 

Jāatzīmē, ka šajā kontekstā minētas arī lauksaimniecības un meža zemes, taču detalizētāks situācijas 

apraksts nav sniegts, līdz ar to Vides pārskats ir atbilstoši papildināms, t.sk. informējot par iespējamo 
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derīgo izrakteņu ieguvi šajās teritorijās. Apes novadā atrodas desmit Eiropas nozīmes aizsargājamās 

dabas (Natura 2000) teritorijas – aizsargājamie ainavu apvidi „Veclaicene” un „Ziemeļgauja”, dabas 

liegumi „Ašu purvs”, „Gaujienas priedes”, „Korneti-Peļļi”, „Lepuru purvs”, „Melnsalas purvs”, 

„Melnupes meži”, „Sloku purvs” un „Tetersalas purvs”. Visu minēto teritoriju, izņemot aizsargājamo 

ainavu apvidu „Ziemeļgauja” un dabas liegumu „Korneti-Peļļi”, aizsardzības un izmantošanas kārtību 

reglamentē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 

16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas liegumiem „Gaujienas priedes” 

un „Korneti-Peļļi”, kuriem pieņemti arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Saskaņā 

ar Vides pārskata 2.pielikumā „Plānoto darbību izvērtējums ĪADT” ietverto informāciju, plānošanas 

dokumenti neparedz darbības pašvaldības teritorijā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, t.sk. 

Natura 2000 teritorijās un tām tiešā tuvumā esošajās teritorijās. Kā izņēmums minēts dabas liegumam 

„Sloku purvs” tiešā tuvumā plānotās dolomīta ieguves teritorijas valsts nozīmes dolomīta atradnes 

„Dārzciems” teritorijā. Autori vērsuši uzmanību tam, ka derīgo izrakteņu ieguve plašās teritorijās var 

izmainīt gruntsūdens līmeni gan dabas lieguma, gan tam pieguļošajās teritorijās. Birojs rekomendē 

Vides pārskatā detalizēt informāciju par plānoto derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves paplašināšanu 

Gaujienas pagastā dabas lieguma „Sloku purvs” tuvumā. Saskaņā ar Gaujienas pagasta teritorijas 

plānojuma 2007.–2019.gadam grafisko materiālu, dolomīta ieguve šajā teritorijā perspektīvā jau bijusi 

plānota un Apes novada Teritorijas plānojumā perspektīvās ieguves teritorija palielināta apmēram par 

¼ daļu ZR virzienā no iepriekš plānotās perspektīvās ieguves teritorijas. Apmēram 1,4 – 1,7km 

attālumā uz A no jaunizveidotās Perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1) atrodas dolomīta 

atradnes „Dārzciems – 2” un „Dārzciema dolomīts”, kurās dolomīta ieguvei, kā norādīts iepriekš, jau 

veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Saskaņā ar Vides pārskatā ietverto informāciju, dolomīta ieguve 

pašlaik notiek atradnē „Dārzciema dolomīts”. Lai apzinātu iespējamās kumulatīvās un summārās 

ietekmes, uzsākot dolomīta ieguvi jaunās teritorijās, Vides pārskatā būtu detalizētāk raksturojama 

esošā situācija. Šajā gadījumā būtu lietderīgi izmantot šo projektu ietekmes uz vidi novērtējuma 

rezultātus par to realizācijas potenciālajām ietekmēm, to apjomu un būtiskumu uz dabas lieguma 

teritoriju. Saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju, atradnes „Dārzciema dolomīts” un „Dārzciems – 

2” atrodas attiecīgi ~110m un nepilna kilometra attālumā no dabas lieguma „Sloku purvs”. Abu 

ieguves projektu IVN noslēguma ziņojumos norādīts, ka to realizācijai netiek prognozēta negatīva 

ietekme uz dabas liegumu „Sloku purvs”. Tai pat laikā norādīts uz monitoringa sistēmas izveides un 

regulāra monitoringa veikšanas nepieciešamību, jo dabas liegums atrodas iespējamās depresijas 

piltuves zonā. Biroja 2009.gada 12.oktobra atzinumā Nr.15 un 2009.gada 22.janvāra atzinumā Nr.2 

iekļautie obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi cita starpā paredz 1,5km 

uz ZR no atradnes „Dārzciema dolomīts” karjera teritorijas ierīkot „divas novērojumu urbumu kopas – 

katrā kopā vienu urbumu ierīkojot kūdras slānī, bet otru Pļaviņu ūdens horizontā gruntsūdens līmeņu 

kontrolei, kā arī gruntsūdens un Pļaviņu ūdens horizonta režīmu saistības un depresijas piltuves 

attīstības kontrolei, veicot regulārus līmeņu novērojumus; plānotās novērojumu urbumu kopas Sloku 

purva teritorijā jāierīko un novērojumi jāuzsāk pirms dolomīta ieguves uzsākšanas”. Ņemot vērā to, ka 

atradnē „Dārzciema dolomīts” šobrīd tiek veikta ieguve, pašreizējās situācijas raksturošanai būtu 

lietderīgi izmantot iegūtos monitoringa rezultātus par depresijas piltuves attīstību un ietekmi uz 

apkārtējo teritoriju hidroloģisko/hidroģeoloģisko režīmu (t.sk. uz dabas liegumu „Sloku purvs” un 

apkārtējām viensētām). Balstoties uz šiem datiem varētu prognozēt ietekmi, kas potenciāli pastāv, 

īstenojot derīgo izrakteņu ieguvi jaunajās perspektīvajās dolomīta ieguves teritorijās, negatīvu 

ietekmju gadījumā apsverot šo teritoriju noteikšanas lietderību. Birojs vērš uzmanību tam, ka jebkurā 

gadījumā paredzētajām darbībām turpmāk veicams vides novērtējums atbilstoši likumā „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” noteiktajam, kurā detalizēti tiks vērtētas arī iespējamās kumulatīvās un 

summārās ietekmes. Vides pārskata 2.pielikumā norādīts arī uz iespējamām ainaviskām izmaiņām 

aizsargājamos ainavu apvidos „Veclaicene” un „Ziemeļgauja” dzīvojamās apbūves (viensētu) attīstības 

gadījumā, kā arī uz potenciālo ietekmi uz dabas liegumu „Gaujienas priedes”, ko var radīt šīs 



                          Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

 

 
50 

teritorijas izmantošana rekreatīviem mērķiem, jo dabas liegums robežojas ar Gaujienas ciema 

teritoriju. Attīstības programmā iekļautā rīcība „Ilgtermiņa dabas resursu apsaimniekošana” cita starpā 

paredz dabas aizsardzības plānu izstrādi un ieviešanu, informatīvu un iedzīvotāju izglītojošu pasākumu 

organizēšanu, Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu. Savukārt rīcības virziens „Tūrisma 

veicināšana” paredz novadā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kā vides izziņas teritoriju 

attīstību. Autori norādījuši, ka, plānojot jaunas tūrisma takas, nepieciešams sadarboties ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi. Raksturojot Teritorijas plānojumā plānotās derīgo izrakteņu teritorijas, norādīts, 

ka Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiski attēlotas konkrētas teritorijas, kurās atļauta dolomīta 

ieguve, bet citu derīgo izrakteņu ieguve kā viens no atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem 

paredzēta Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R1), Lauksaimniecības zemēs (L) un Mežu teritorijās (M) 

(saskaņā ar TIAN arī Ūdeņu teritorijās (Ū)), skarot salīdzinoši plašu novada teritorijas daļu. Tomēr 

vienlaikus autori atzīmējuši, ka plānotās izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekš plānoto, nav uzskatāmas 

par būtiskām, jo arī jau iepriekš plašās teritorijās bija plānota (atļauta) derīgo izrakteņu ieguve. Jaunas 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) un Perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1) noteiktas 

Gaujienas un Apes pagastā. Gaujienas pagastā ir paplašināts vienlaidus dolomīta ieguves apgabals 

valsts nozīmes dolomīta atradnes „Dārzciems” apkārtnē. Apes pagastā, salīdzinot ar iepriekš plānoto, 

izmaiņas teritoriālā aspektā vērtētas kā nelielas. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, Teritorijas 

plānojumā ir ietvertas vispārējas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, t.sk. ieguvei Lauksaimniecības 

zemēs (L) un Mežu teritorijās (M), kā arī papildus nosacījumi dolomīta ieguvei. Vides pārskata autori 

ieteikuši Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā „izvērtēt nepieciešamību noteikt nelielu teritoriju Virešu 

pagasta Z daļā aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” dabas parka un neitrālajā zonā kā 

Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R1). Ja minētā teritorija ir izstrādāts smilts karjers, tad Teritorijas 

plānojuma TIAN nepieciešams atrunāt, ka minētajā teritorijā pieļaujami tikai rekultivācijas 

pasākumi”. Jāatzīmē, ka Attīstības programmas Rīcību plānā iekļauta rīcība „Derīgo izrakteņu ieguve, 

izmantojot videi draudzīgu ieguves procesu”, kurā paredzēti pasākumi derīgo izrakteņu ieguves 

procesa organizācijai un uzraudzībai. Vides pārskatā īsumā raksturots Teritorijas plānojumā noteiktais 

funkcionālais zonējums, norādot arī uz atsevišķām plānotajām izmaiņām. Pārskatā norādīts, ka 

ražošanas teritorijas arī turpmāk nav paredzēts veidot Apes pilsētas teritorijā un ciemu centrālajās 

daļās. Lielākās izmaiņas ir saistītas ar bijušā Apes arodskolas kompleksa teritoriju, kuru turpmāk 

paredzēts izmantot rūpniecības attīstībai. Saskaņā ar Attīstības programmas rīcību plānu, bijušās Apes 

arodskolas telpās paredzēts izveidot Biznesa parku, labiekārtojot telpas, veicot elektroapgādes, 

ūdensapgādes, iekškvartāla ceļu sistēmas izbūvi, jauna ražošanas angāra izbūvi un teritorijas 

nožogošanu. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, jaunas transporta infrastruktūras teritorijas netiek 

plānotas; Attīstības programmas rīcību un investīciju plānos paredzēta vairāku esošo ceļu un ielu 

rekonstrukcija.  

5. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi. 

Vides pārskatā ietverta informācija par starptautiskajiem līgumiem (konvencijām) un Eiropas 

Savienības direktīvām, kā arī nacionālajiem vides politikas dokumentiem un tajos izvirzītajiem vides 

un dabas aizsardzības mērķiem. 

6. Plānošanas dokumentu un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums.   

Teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmju vērtējumā lielākā vērība pievērsta ar derīgo izrakteņu 

ieguvi saistītām ietekmēm, savukārt Attīstības programmas vērtējumā – plānoto infrastruktūras 

attīstības pasākumu ietekmēm. Kā galvenās ar derīgo izrakteņu ieguvi saistītās ietekmes minētas – 

gruntsūdens svārstības, ja derīgos izrakteņus paredzēts iegūt zem gruntsūdens līmeņa, un depresijas 

piltuves attīstība; hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu ietekme uz atradnēm tuvumā esošo māju aku ūdens 

līmeni; notekūdeņu rašanās (atsūknētā ūdens novadīšana, iegūtā materiāla skalošana, kā arī 

saimnieciskie notekūdeņi); gaisu piesārņojošo vielu un putekļu emisija, kā arī troksnis un vibrācijas, 

izstrādājot un transportējot materiālu; dolomīta ieguves ar spridzināšanas paņēmienu ietekmes; 

ainaviskās izmaiņas; ietekme uz bioloģisko daudzveidību; tehnoloģisko un sadzīves atkritumu rašanās. 
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Autori norādījuši, ka precīzāku ietekmju izvērtējumu iespējams sniegt, veicot konkrētu ieguves 

projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Attīstības programmā iekļautās aktivitātes ceļu un komunālās 

infrastruktūras attīstībai vērtētas pozitīvi. Īpaši uzsvērta notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, kā arī 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanas pozitīvā ietekme uz vides kvalitāti. Kā 

plānošanas dokumentu īstenošanas alternatīva vērtēta tikai „nulles” alternatīva, t.i., kad tiek saglabāta 

esošā situācija un netiek īstenoti plānošanas dokumenti. Autori atzīmējuši, ka alternatīvi risinājumi 

iespējami projektu līmenī, uzsākot konkrētu paredzēto darbību realizāciju, izraugoties labākos 

tehniskos risinājumus.  

7. Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumentu būtisko ietekmi uz vidi. 

Autori vērsuši uzmanību tam, ka pirms konkrētu Apes novada Teritorijas plānojumā un Attīstības 

programmā paredzēto darbību īstenošanas izvērtējama nepieciešamība veikt ietekmes uz vidi sākotnējo 

izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā 

kārtībā, bet pirms tādu darbību īstenošanas, kurām var būt būtiska ietekme uz Apes novada teritorijā 

esošajām Natura 2000 teritorijām, izvērtējama nepieciešamība veikt ietekmes vērtējamu Ministru 

kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” noteiktajā kārtībā. Šajā teritorijas attīstības 

plānošanas posmā secināts, ka projektu līmenī detalizētāks ietekmes novērtējums var būt nepieciešams 

uzsākot derīgo izrakteņu ieguvi, lopkopības fermu būvniecību, veicot lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes lietošanas kategorijas maiņu un meža zemes transformāciju, lauksaimniecības zemju 

apmežošanu, attīstot ražošanas teritorijas, plānojot infrastruktūras attīstības projektus, tūrisma attīstību. 

Vides pārskatā norādīts uz pasākumiem, kas veicami, lai mazinātu ar derīgo izrakteņu ieguvi saistītās 

negatīvās ietekmes. 

8. Iespējami kompensēšanas pasākumi. 

Vides pārskatā norādīts, ka Apes novada attīstības plānošanas dokumenti neparedz darbības, kuru 

īstenošana būtu saistīta ar tiešu negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, tādēļ kompensējošie 

pasākumi nav nepieciešami. Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā norādīts, ka Apes novada 

Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas Vides pārskata 1.redakcija ir izstrādāta atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtajiem nosacījumiem. 

9. Plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes.  

Vērtējot plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamās pārrobežu ietekmes, ņemts vērā, ka 1997.gada 

14.martā starp Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valdībām noslēgts līgums par abu valstu 

sadarbību ietekmes uz vidi novērtējuma jomā pārrobežu kontekstā, ja 15km zonā no kopīgās robežas 

paredzēts realizēt 1991.gada 25.februāra Espo konvencijā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu 

pārrobežu kontekstā” iekļautās darbības. Vides pārskatā norādīts, ka Teritorijas plānojuma īstenošana 

nav tieši saistīta ar pārrobežu ietekmes varbūtību, taču, nosakot teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu, netieši paredzēti priekšnoteikumi tādu darbību realizācijai, kuras potenciāli var būt 

saistītas ar pārrobežu ietekmes varbūtību. Autori konstatējuši, ka ietekmes uz vidi novērtējums 

pārrobežu kontekstā var būt aktuāls saistībā ar derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi (ja skartā teritorija ir 

lielāka nekā 5ha) un tās iespējamo ietekmi uz Igaunijas – Latvijas pierobežas teritorijas pazemes ūdens 

režīmu atkarībā no teritorijas hidroģeoloģiskajiem apstākļiem un dolomīta ieguves pazemes ūdeņu 

atsūknēšanas rezultātā veidojošās depresijas piltuves iespējamā rādiusa. Izvērtējot Teritorijas 

plānojuma grafisko materiālu par novada teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, Birojs konstatē, ka 

15km zonā no abu valstu kopīgās robežas Apes pagasta teritorijā ir noteiktas piecas jaunas 

Perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas (TIN1), kurās ir iespējama lauksaimniecības zemes 

transformāciju dolomīta ieguves karjeru veidošanai. Viena no šīm teritorijām ir derīgo izrakteņu 

atradne „Saulrīti”, kas atrodas ~2,3km attālumā no Igaunijas Republikas robežas un kurā paredzētajai 

dolomīta ieguvei ir veikts IVN, kurā iekļauts arī pārrobežu ietekmes vērtējums. IVN procesa gaitā 

Birojs informēja Igaunijas pusi par projekta pārrobežu ietekmi saistībā ar pazemes ūdens līmeņa 

pazemināšanu un atsūknēto ūdeņu novadīšanu Bērzupurva grāvī, kas, šķērsojot nelielu Igaunijas 
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teritoriju, ietek Melnupē. Noslēguma ziņojumā norādīts, ka Igaunijas teritorijā 2km no robežas 

neatrodas neviena apdzīvota vieta, tādējādi Igaunijas teritorijā nevar būt apdraudēta saimniecību 

ūdensapgāde. Igaunijas Republikas Vides ministrija informēja, ka Igaunijas pusei nav papildus prasību 

saistībā ar plānoto dolomīta ieguvi atradnē „Saulrīti”. Pārējās četras savstarpēji tuvu izvietotās 

perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas atrodas ~1,2km līdz 2km attālumā no Igaunijas Republikas 

robežas. Tā kā katra teritorija ir lielāka par 5ha, tad pirms dolomīta ieguves uzsākšanas šajās teritorijās 

veicams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, t.sk. izvērtējama 

dolomīta ieguves projektu realizācijas būtiskas nelabvēlīgas pārrobežu ietekmes varbūtība. Šajā 

gadījumā jāņem vērā arī plānoto teritoriju savstarpējais novietojums un kumulatīvo ietekmju 

iespējamība. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma grafisko materiālu, Gaujienas pagasta teritorijā ~1,4km 

līdz ~5,7km attālumā no abu valstu kopīgās robežas ir noteiktas divas jaunas Perspektīvās dolomīta 

ieguves teritorijas (TIN1). Teritorijai, kas atrodas ~5,7km attālumā no robežas, DA daļā piekļaujas 

valsts nozīmes dolomīta atradne „Dārzciems”. Savukārt uz A no dolomīta atradnes „Dārzciems” 

atrodas divas dolomīta atradnes – „Dārzciems – 2” un „Dārzciema dolomīts” un dolomīta ieguvei tajās 

2009.gadā ir veikts IVN. Saskaņā ar šo ieguves projektu IVN noslēguma ziņojumos ietverto 

informāciju, abas dolomīta atradnes atrodas ~4,4,km attālumā no Latvijas – Igaunijas robežas. IVN 

gaitā secināts, ka paredzēto darbību realizācija neradīs negatīvu pārrobežu ietekmi uz Igaunijas – 

Latvijas pierobežas teritorijas pazemes ūdens režīmu. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma grafisko 

materiālu, Trapenes pagasta teritorijā nav noteiktas jaunas Perspektīvās dolomīta ieguves teritorijas 

(TIN1). Ņemot vērā to, ka Teritorijas plānojumā plānoto dolomīta ieguves teritoriju tuvumā atrodas 

atradnes, kurās dolomīta ieguvei ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī ņemot vērā šo 

novērtējumu rezultātus, kas liecina, ka līdzšinējo projektu realizācija nav saistīta ar negatīvu pārrobežu 

ietekmi, kā arī to, ka šobrīd nav zināms, vai plānošanas periodā jauni dolomīta ieguves projekti tiks 

īstenoti, var secināt, ka Teritorijas plānojuma īstenošana nav saistīta ar būtiskām pārrobežu ietekmēm. 

Uzsākot konkrētu dolomīta ieguves ieceru īstenošanu, tām jāveic sākotnējais izvērtējums vai ietekmes 

uz vidi novērtējums, t.sk. izvērtējot dolomīta ieguves projektu realizācijas būtiskas nelabvēlīgas 

pārrobežu ietekmes varbūtību balstoties uz depresijas piltuves iespējamā rādiusa aprēķiniem.  

Apes novada Attīstības programmā tiek izvērtētas sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām 

Igaunijas Republikā un Krievijas Federācijā; būtiska pārrobežu ietekme nav paredzama.  

10. Paredzētie pasākumi plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nodrošināšanai. 

Vides pārskatā ietvertas rekomendācijas Apes novada Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas 

īstenošanas monitoringa veikšanai. Vides pārskata 4.pielikumā ietvertā monitoringa ziņojuma forma, 

kurā apkopota informācija par vides kvalitāti raksturojošiem rādītājiem un datiem par 2013.gadu.  

 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana: 

 

Apes novada Teritorijas plānojuma, Attīstības programmas un to Vides pārskata 1.redakcijas 

sabiedriskā apspriešana veikta MK noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar ziņojumiem par 

plānošanas dokumentu un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas gaitu, sabiedriskās apspriešanas 

laikā un tās ietvaros organizētajā sanāksmē, kurā piedalījušies 17 dalībnieki, ir izteikti vairāki 

priekšlikumi par novada attīstības risinājumiem, kā arī ieteikumi plānošanas dokumentu 

pilnveidošanai. Saistībā ar Vides pārskatu izteikti ieteikumi veikt potenciāli piesārņoto vietu 

izvērtēšanu.  

Par Vides pārskata 1.redakciju atzinumu sniegusi Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides 

pārvalde (turpmāk Madonas RVP), Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

(turpmāk DAP) un Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa (turpmāk Veselības inspekcija). 

Madonas RVP norādījusi uz vairākām neprecizitātēm un veicamajiem papildinājumiem Vides pārskata 

saturā, lielāko uzmanību vēršot esošā vides stāvokļa aprakstā ietvertās informācijas detalizācijai un 

apjomam. Madonas RVP arī atzīmējusi, ka Vides pārskatā nav sniegts vērtējums par derīgo izrakteņu 

ieguves ietekmēm uz lauksaimniecības un meža zemēm. Saskaņā ar ziņojumu par to, kā Vides pārskatā 
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ņemti vērā institūciju atzinumos izteiktie komentāri, kā arī Vides pārskatā ietverto informāciju, Vides 

pārskata gala redakcijā ir veikti attiecīgi papildinājumi. DAP norādījusi, ka Apes novada Teritorijas 

plānojuma un Attīstības programmas Vides pārskata 1.redakcija ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām un DAP izsniegtajiem nosacījumiem. Veselības inspekcija norādījusi, ka tai 

nav iebildumu pret Teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakciju, viedoklis par attīstības 

programmu nav izteikts.  

 

Izvērtētā dokumentācija: 

 

Apes novada domes 2014.gada 4.februāra vēstule Nr.A/3-12.3/124, Apes novada teritorijas 

plānojuma 2014.–2025.gadam, Apes novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam un plānošanas 

dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma apvienotā Vides pārskata 1.redakcijas materiāli, 

kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 14.septembra lēmums Nr.76 „Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

 

Piemērotās tiesību normas: 

 

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešā daļa, 23.
4
 pants, 23.

5
 pants. 

2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums” IV, V, VI, VII, VIII nodaļa.  

3. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 

4. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

5. Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.71 „Dabas lieguma „Korneti–Peļļi” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

6. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumi Nr.957 „Aizsargājamo ainavu apvidus 

„Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

7. Ūdens apsaimniekošanas likums. 

8. Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem”. 

9. Aizsargjoslu likums. 

10. Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

11. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

Rekomendācijas: 

 

1. Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības programmas 

2014.–2020.gadam Vides pārskats jāpapildina, ņemot vērā šajā atzinuma sadaļas „Vides pārskata 

raksturojums un analīze” 4.punktā noteikto, īpašu vērību pievēršot ietekmju vērtējumam saistībā 

ar jaunu Perspektīvo dolomīta ieguves teritoriju (TIN1) plānošanu Gaujienas pagasta teritorijā 

dabas lieguma „Sloku purvs” tuvumā. 

2. Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Apes novada pašvaldībai, pilnveidojot un īstenojot 

Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības programmas 

2014.–2020.gadam, ņemt vērā pilnveidotajā Vides pārskatā izteiktās rekomendācijas un 

sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus, t.sk. papildus izvērtēt Perspektīvās 

dolomītu ieguves teritorijas noteikšanas lietderību Gaujienas pagasta teritorijā dabas lieguma 

„Sloku purvs” tuvumā, ņemot vērā dabas lieguma „Sloku purvs” un esošu dolomīta ieguves 

teritoriju tuvumu, vai arī laikus apzināt riskus, kas varētu būt saistīti ar IVN procesā konstatētajām 
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ietekmēm un turpmākiem dolomīta ieguves ierobežojumiem, t.sk. vadoties no monitoringa 

rezultātiem.  

3. Apes novada pašvaldībai, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII nodaļā noteiktajam, 

jāinformē sabiedrība par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam pieņemšanu minēto Ministru kabineta noteikumu 

27.punkta noteiktajā kārtībā. Pašvaldībai jāsagatavo informatīvs ziņojums par to,  

- kā plānošanas dokumentos integrēti vides apsvērumi;  

- kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti; 

- pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais 

variants;  

- ziņas par pasākumiem plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot 

monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus. 

4. Lai konstatētu Apes novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam un Apes novada attīstības 

programmas 2014.–2020.gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai 

nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentos, pašvaldībai, izmantojot 

valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumentu īstenošanas 

novērtējums un vismaz divreiz plānošanas periodā (2019. un 2024.gadā) jāizstrādā monitoringa 

ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. 

                              

Direktors     A.Lukšēvics 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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4. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

4.1. Iedzīvotāju forums 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros no 2011.gada 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.  

 

 

4.2. Publiskā apspriešana 

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana ilga laika 

posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 20.janvārim, tā norisinājās kopā ar  teritorijas plānojuma 

2014.-2025.gadam un vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas sapulce 

tika organizēta 2014.gada 6.janvārī, pl.10.00 Apes tautas namā. Lai iedzīvotāji varētu apmeklēt sapulci, no 

visiem novada pagastiem tika organizēts transports, par to iepriekš informējot iedzīvotājus. 

Publiskās apspriešanas laikā izstrādāto dokumentu 1.redakcijas tika izvietotas novada mājaslapā 

www.apesnovads.lv , bija pieejamas pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Visi interesenti tika laipni aicināti 

iesniegt savus viedokļus, jautājumus un komentārus rakstiski novada domē vai elektroniski uz e-pastu 

administracija@ape.lv. 

Publiskās apspriešanas sapulcē kopumā piedalījās 17 cilvēki, kas tika piereģistrēti dalībnieku 

reģistrācijas lapā. Prezentācijā visi interesenti tika iepazīstināti ar dokumentu 1.redakcijas saturu, 

būtiskākajām aktualitātēm, tendencēm un kartogrāfisko materiālu. Tika noformulētas vairākas jaunas 

idejas par novada attīstību, aktualizēta funkcionālā zonējuma tēma, Apes vēsturiskā centra apbūves 

nosacījumi, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis aktualizēja jautājumu par ainaviski vērtīgo teritoriju 

iekļaušanu teritorijas plānojumā, kā arī tika novērstas neprecizitātes.  

http://www.apesnovads.lv/
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Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 3 iesniegumi no iedzīvotājiem. Priekšlikumi dokumentu 

pilnveidošanai tikai iesniegti arī elektroniskā veidā.  

 

Prezentācijas materiāls 
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Dalībnieku reģistrācijas lapa 
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Publiskās apspriešanas sapulces PROTOKOLS 
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Pēc projektu (Teritorijas plānojums, Attīstības programma, Vides pārskats) 1.redakcijas 

publiskās apspriešanas (09.12.2013.-20.01.2014.) noslēguma, 03.02.2014. tika organizēta darba 

grupas sapulce Apes novada domē, kurā piedalījās atbildīgās amatpersonas, projektu vadītāji un 

pieaicinātie eksperti, kas izteica savu viedokli par iedzīvotāju iesniegumiem, institūciju 

atzinumiem, to iebildumu un priekšlikumu iestrādāšanu vai noraidīšanu. 

Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkums 

Izvirzītie priekšlikumi un idejas attīstības programmai: 

Nr. Priekšlikums, ideja, ieteikums Pamatojums (iestrādāts/noraidīts) 

1 Neprecizitāšu novēršana Rīcības un Investīciju plānā, pievienojot 

Trapenes kultūras nama un bibliotēkas ēkas jumta renovācijas 

darbiem arī feldšerpunkta jumta renovāciju, jo visas minētās 

iestādes atrodas vienā ēkā.  

Iestrādāts dokumentā, sadaļā 4. Rīcības plāns, 5.Investīciju plāns 

2 Uzlabot pieejamību sabiedriskajām iestādēm (Pastam, Dr Vaskas 

ģimenes ārsta praksei u.c. nepieciešamas slīpās uzbrauktuves un 

lenderi/margas), 

Ēkas atrodas privātīpašumā, ģimenes ārsts ir nomnieks. 

Pašvaldība, savas kompetences ietvaros  var tikai norādīt uz 

iedzīvotāju vēlmēm. Būvvalde pievērsīs uzmanību  

aktualizētajiem jautājumiem.  

3 Nepieciešams atjaunot gājēju tiltu- Ievu laipu, Jau bija paredzēts Rīcības plānā, rīcība R3.120.  

4 Lai uzlabotu informatīvo saikni ar iedzīvotājiem, nepieciešamas 

regulāras iedzīvotāju sapulces - tikšanās ar deputātiem un domes 

darbiniekiem , kā arī nepieciešams atjaunot ierosinājumu kastīti 

novada domē. 

Deputātu un amatpersonu pieņemšanas laiki ir norādīti Apes 

novada domē.  

Pasta kastīti, kas atrodas pie domes ēkas var izmantot kā 

ierosinājumu kastīti.  

5 Baronu – Delvigu –Vālu kapi saglabāšana, apsaimniekošana un 

attīstīšana kā tūrisma objekta 

Iestrādāts Rīcības plānā, rīcība R2.78. 

6 Muzeja izveide vai nu Igauņu biedrības nama ēkā vai „milicijas” 

ēkā. 

Apes muzeja izveidei vieta jau ir paredzēta  Pasta ielā 9, Apē. 

 

Institūciju atzinumi par attīstības programmu 

Nr. Iesniedzējs Datums, 

numurs 

Atzinums Pamatojums (iestrādāts/noraidīts) 

1 Vidzemes plānošanas 

reģions 

31.01.2014. 

elektroniski 

parakstīts 

dokuments 

1.Norādām, ka AP kļūdaini izstrādāta 

balstoties uz Nacionālo attīstības plānu 

2007.-2013 (zaudējis spēku). Lūdzam 

izvērtēt AP izvirzīto prioritāšu un rīcību 

atbilstību Nacionālajam attīstības plānam 

2014-2020. (apstiprināts Saeimā 

20.12.2012.)un pievienot detalizētu 

izvērtējumu.. 

 

2.Lūdzam pievienot detalizētu izvērtējumu 

par AP izvirzīto prioritāšu un rīcības 

virzienu atbilstību VPR Attīstības 

programmā definētajām prioritātēm un 

1. Ņemts vērā, iestrādāts Attīstības 

programmā 
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pasākumiem. 

 

3. Lūdzam papildināt 3.1. apakšnodaļu ar 

informāciju, vai kaimiņu novadu izvēlētās 

specializācijas Apes novadam ir drauds vai 

jauna sadarbības iespēja. Aicinām izvērtēt 

un ņemt vērā arī Vidzemes ilgtermiņa 

scenārijus. 

 

4. Aicinām izvērtēt iespējamo sadarbības 

projektu iespēju ar kaimiņu pašvaldībām 

t.sk. Alūksni kā reģionālas nozīmes centru. 

 

5.AP noteiktie rādītāji daļēji atbilst 

noteiktajai rezultātu un rezultatīvo 

rādītāju sistēmai. Ir noteikti makro un 

politikas rezultāti un to vērtības, bet 

Investīciju un Rīcības plānā tikai daļēji 

norādīti darbību rezultāti un to vērtības. 

Līdz ar to aicinām precizēt Investīciju 

plānā noteiktos darbības rezultātus, kā arī 

norādīt to skaitliskās vērtības. Aicinām 

papildināt Investīciju plānu ar sadaļu par 

norādīto projektu papildinātību ar iepriekš 

Apes novadā realizētajiem projektiem, kā 

arī norādīt definēto projektu savstarpējo 

papildinātību. Noteikti rezultāti ir 

atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī 

vērsti un nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto rezultātu 

sasniegšanu. 

 

6. AP 6. Nodaļa Definēti Teritorijas 

attīstības rādītāji, Politikas darbības 

rādītāju apkopojums, darbību un rīcību 

rezultatīvo rādītāju izvērtējums. Tomēr 

lūdzam aktualizēt bāzes gadu un izmantot 

aktuālākus – 2013. gada datus. Tas attiecas 

arī uz teritorijas attīstības rādītājiem. 

 

7. Nav noteikts uzraudzības pārskatu 

sniegšanas biežums un saturs. Lūdzam 

papildināt. 

 

8. Lūdzam papildināt 6. nodaļu ar 

uzraudzības pārskata struktūru, kur 

plānots iekļaut arī informāciju par 

 

2. Ņemts vērā, iestrādāts Attīstības 

programmā 

 

 

 

 

3. Sadaļa 3.1. papildināta  

 

 

 

 

 

 

4.Papildināta sadaļa 3.1. 

 

 

 

5.Konkrētus rezultatīvos rādītājus nav 

iespējams precīzi paredzēt, tādēļ Darbību 

rezultatīvie rādītāji jeb indikatori ir 

uzrādītas kā vērtības, kuras Apes novads 

centīsies sasniegt vai saglabāt.  

Investīciju plāns netiks papildināts ar 

iepriekš realizētajiem projektiem, jo 

investīciju plāns parāda plānoto, 

nepieciešamo investīciju apjomu 

turpmākiem 3 gadiem. Apes novadā 

realizēto projektu saraksts iekļauts 

Pašreizējās situācijas raksturojumā, 

sadaļā 4.7., jo pašreizējās situācijas 

raksturojums ir aktualizējams, 

informatīvs un papildināms dokuments.  

Investīciju plānā tiek izvirzītas 10 

nozīmīgākās investīcijas 3 gadu periodam 

un noteikta atbildīgā struktūrvienība par 

īstenošanu un uzraudzību. 

 

6. Attīstības programmas 1.redakcija tika 

sagatavota 2013.gada decembrī un 
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veiktajām aktivitātēm, secinājumiem un 

ieteikumiem turpmākajām rīcībām, kā arī 

sadaļu par rezultatīvo rādītāju atbilstību 

ilgtermiņa izvirzītajiem mērķiem. 

1.redakcijas publiskās apspriešanas laiks 

tika noteikts no 09.12.2013-20.01.2014., 

kad vēl nebija pieejami statistikas dati 

par 2013.gadu. Izstrādes gaitā 

informācija tiks papildināta, ja dati būs 

pieejami. Attiecībā uz Teritorijas 

attīstības indeksa aprēķināšanu, atbildīgā 

ministrija nav apstiprinājusi 2012.gada 

rādītājus un ir plānots mainīt indeksa 

aprēķināšanas sistēmu. 

 

7. Bija iestrādāts Attīstības programmas 

1.redakcijas projektā. 

 

8. Ņemts vērā, iestrādāts 6.nodaļā - 

Uzraudzība 

 

Ar pilnu izstrādātā ziņojuma tekstu, kas iekļauj sevī arī Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-

2025.gadam un vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkumu, iespējams iepazīties 

Apes novada mājaslapā www.apesnovads.lv. 

 

http://www.apesnovads.lv/
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PIELIKUMI 

 



 

 

1.Pielikums 

Iedzīvotāju forums 
 
Iedzīvotāju forums tiek organizēts ar mērķi noskaidrot Apes novada iedzīvotāju domas par teritorijas 
attīstības vajadzībām. 
 
Iedzīvotāju forumu organizēšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 

 Sniegt spēkā esošās attīstības programmas analīzi,  parādot konkrētus sasniegumus. 
 Noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu pašreizējai situācijai konkrētā novada teritorijā. 
 Noskaidrot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības attiecībā uz novada nākotnes attīstību. 
 Veikt ideju forumu ideju apkopošanu un analīzi. 

 

Iedzīvotāju forums tiek organizēts 2 daļās: 

1. Esošās situācijas analīze 

Forums dod iespēju uzzināt iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju viņu teritorijā. 
 Būtiskākais jautājums - Kāds iedzīvotāju prāt šobrīd ir pagasts/ pilsēta kurā viņi dzīvo? 

2. Nākotnes attīstības perspektīva 

Iedzīvotāju forumu otrā daļa vērsta uz nākotnes vajadzībām. Tā ir iespēja noskaidrot novada 
iedzīvotāju vajadzības, idejas un priekšlikumus nākotnes attīstībai gan savā teritorijā, gan novadā 
kopumā. Idejas tiek izteiktas un apkopotas sekojošās jomās:  

 Uzņēmējdarbības vide 
 Vide, daba 
 Dzīves vide (izglītība, kultūra, sports, sociālie pakalpojumi, veselība, sakari, inženiertehniskā 

infrastruktūra, u.c. ) 
 Sabiedrība, sabiedrības līdzdalība 
 Apes novada tēls 
 Pašvaldība 

 

Iedzīvotāju forumu noslēgumā tiek izstrādāts ziņojums, kur  ir veikta forumu ideju analīze un galveno 

uzsvaru identificēšana. Gatavojot ziņojumu, tiek ņemtas vērā visas iedzīvotāju izteiktās idejas un tās 

tika grupētas un strukturētas atbilstoši iepriekš noteiktām jomām. 


