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1. Pamatinformācija 
Apes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Igaunijas 

Republiku. Kopš 2009.gada 1.jūlija Apes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Apes 

pilsēta, kurā atrodas novada administratīvais centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu 

pagasti.  

Pašvaldības teritorijas platība ir 544 56 ha, pēc teritorijas lieluma Apes novads ir 

astotais lielākais novads Vidzemes plānošanas reģionā. Atbilstoši Latvijas pašvaldību 

sadalījumam pēc iedzīvotāju skaita - Apes novada pašvaldība ir to 35 novadu sastāvā, kuros 

iedzīvotāji ir no 2000 līdz 5000. 

1.1. Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji 

 2009 2010 2011 

Iedzīvotāju skaits (perioda sākumā) 

Apes novadā kopā 4398 4350 4276 (uz 01.01.2011.) 

Apes pilsētā 1125 1116 1083 

Apes pagastā 596 584 570 

Gaujienas pagastā 1028 1024 1025 

Trapenes pagastā 906 885 864 

Virešu pagastā 743 741 734 

Noslēgto laulību skaits 

Apes novadā kopā 6 7 2  (uz 01.06.2011.) 

Apes pilsētā 1 1 - 

Apes pagastā - - - 

Gaujienas pagastā 5 - - 

Trapenes pagastā - - - 

Virešu pagastā - 2 1 

Cits novads - 4 1 

Dzimušo skaits  

Apes novadā kopā 24 30 15 (uz 01.06.2011.) 

Apes pilsētā 7 6 1 

Apes pagastā 5 4 6 

Gaujienas pagastā 4 10 2 

Trapenes pagastā 4 6 2 

Virešu pagastā 4 4 4 

Mirušo skaits 

Apes novadā kopā 57 69 20 (uz 01.06.2011.) 

Apes pilsētā 13 19 10 

Apes pagastā 7 8 1 

Gaujienas pagastā 12 15 1 

Trapenes pagastā 15 11 4 

Virešu pagastā 10 13 2 

Cits novads  - 3 2 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 

Apes novadā kopā -17 -48 -74 (uz 01.06.2011.) 

Apes pilsētā -3 -9 -33 

Apes pagastā -1 -12 -14 

Gaujienas pagastā -13 -4 +1 

Trapenes pagastā 0 -21 -21 

Virešu pagastā 0 -2 -7 
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1.2. Apes novada ceļu īss apraksts 

Apes novadā kopējais autoceļu garums ir 199,557 km, kas sadalās: 

 Apes pilsētas ielas ar kopējo garumu 24,227 km, tajā skaitā ar melno segumu 8,590 

km, ar grants segumu 15,637 km. Apes pilsētas tranzīta ielas - Skolas, Loka, Dzirnavu iela ar 

kopējo garumu 1,669 km, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P19 Ape (Vidzemes 

šoseja) - Igaunijas robeža maršrutā  no 1,815 līdz 3,484 km. 

 Apes pagasta autoceļi kopgarumā ir 55,964 km, kas sadalās pa grupām: A grupas ceļi 

– 41,593 km; B grupas ceļi – 8,920 km; C grupas ceļi – 5,451 km. 

 Trapenes  pagasta autoceļi kopgarumā ir 34,552 km, kas sadalās pa grupām: A grupas 

ceļi – 18,345 km; B grupas ceļi – 13,230 km; C grupas ceļi – 2,977 km. 

 Virešu pagasta autoceļi kopgarumā ir 51,313 km, kas sadalās pa grupām: A grupas ceļi 

– 39,502 km; B grupas ceļi – 7,580 km; C grupas ceļi – 4,231 km. 

 Gaujienas  pagasta autoceļi kopgarumā ir 33,564 km, kas sadalās pa grupām: A grupas 

ceļi – 25,037 km; B grupas ceļi – 3,310 km; C grupas ceļi – 5,217 km. 

Novada autoceļu kopējais  stāvoklis ir apmierinošs, taču daudziem  autoceļu posmiem 

ir nepieciešama ceļu rekonstrukcija.  

2010. gadā tika rekonstruēts autoceļš Apes pagastā  - autoceļš  Ape – Kalpaki – 

Silmaļi – Melnupe no 0,000 – 0,380 km, un autoceļš Ape – Graudi no 0,000 – 2,700 km. 

Nepieciešama rekonstrukcija Apes pilsētas tranzīta Dzirnavu ielai, jo iela tiek  

noslogota ar  smagsvara transporta kustību, kas rada lielus ceļa bojājumus. 

1.3. Apes novada dome 

Apes novada dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam” sastāv no 13 deputātiem. 

2010.gadā notika 22 Apes novada domes sēdes, kurās tika pieņemti 408 domes 

lēmumi un izdoti  31 saistošie  noteikumi.  Savukārt, Finanšu un tautsaimniecības komitejas 

sēdes notika 14 reizes, Izglītības jautājumu komitejas  sēdes – 5, Kultūras un sporta jautājumu  

sēdes arī 5 un Sociālo jautājumu komitejas sēdes - 6.  

Notika 9 Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika pieņemti 30 lēmumi, 58 

Iepirkumu komisijas  sēdes, 5 Atsavināšanas komisijas sēdes , 4 Vides jautājumu komisijas 

sēdes  un 2 Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas sēdes. 

 

1.4. Padotībā esošās iestādes  

Apes novada pašvaldības autonomās funkcijas, kā arī pašvaldības brīvprātīgo 

iniciatīvu, pilda šādas pašvaldības iestādes un struktūrvienības: 

Pārvaldes: 

Apes novada dome - pašvaldības centrālā administrācija; Gaujienas pagasta pārvalde; 

Trapenes pagasta pārvalde un Virešu pagasta pārvalde. 

Izglītības iestādes –  

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola; Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola; Sikšņu 

pamatskola; Trapenes pamatskola; Gaujienas speciālā internātpamatskola; Apes Pirmsskolas 

izglītības iestāde „Vāverīte”; Gaujienas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; Gaujienas 

mūzikas un mākslas skola; kā arī Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkts. 

Kultūras iestādes –  

Apes tautas nams; Gaujienas tautas nams; Trapenes kultūras nams; Virešu Saieta 

nams; Apes bibliotēka; Gaujienas bibliotēka; Trapenes bibliotēka; Vidagas bibliotēka; Jāzepa 

Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”; Apes infocentrs; Gaujienas infocentrs; Virešu 

infocentrs. 
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Sociālās iestādes – 

Apes novada sociālais dienests, kurā 2010.gadā ir pieņemti 712 lēmumi. Sociālā 

dienesta uzskaitē atradās 267 trūcīgā statusa ģimenes, kopā 715 personas, GMI pabalstu 

saņēmušas 112 ģimenes, izsniegtas 441 trūcīgā status izziņas, 36 izziņas atbilstoši ienākumu 

līmenim Ls 120 un 33 izziņas atbilstoši ienākumu līmenim Ls 150. Savukārt Latvenergo 

kartes kopā izsniegtas 140. 

Apē ir iekārtota sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze” - atbilstoši sociālo dzīvokļu 

vajadzībām, pielāgojot telpas arī personām ar kustības traucējumiem; 

Sociālās aprūpes centrs „Trapene” un  Bērnu sociālās aprūpes centrs „Gaujiena”.  

Feldšeru punkti –  

Trapenes Feldšeru punkts, kurā pastāvīgi feldšeres apkalpoto apmeklējumu skaits ir 

3078, savukārt apmeklējumu skaits, strādājot kopā ar ģimenes ārstu pieņemšanā ir 1614;  

Virešu feldšeru punkts, kurā pastāvīgi feldšeres apkalpoto apmeklējumu skaits ir 

2873, savukārt apmeklējumu skaits, strādājot kopā ar ģimenes ārstu pieņemšanā ir 915;  

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa- 

Dzimtsarakstu nodaļā kopā 2010.gadā tika veikti 69 miršanas reģistri, 2 īpašie 

miršanas reģistri, 30 dzimšanas reģistri, 15 atzītas paternitātes, 7 laulību reģistri, 15 izsniegtas 

atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, notikusi 1 uzvārda maiņa, pievienots 1 

konfesionālais vārds bērnam, papildināti 11 civilstāvokļa akti; 

Pašvaldības kārtībnieks; 

Apes novada sporta komplekss Apē, ar daudzfunkcionālu hokeja laukumu, sporta 

zāli, trenažieru zāli, ar sporta inventāru un aprīkojumu. 

Bāriņtiesas – Apes un Trapenes bāriņtiesa; Gaujienas un Virešu bāriņtiesa. 

Apes un Trapenes bāriņtiesa 2010.gadā izdevusi 36 pilnvaras, 18 nostiprinājuma 

lūgumus iesniegšanai Zemesgrāmatā, veikta 55 parakstu apliecināšana (notariālā funkcija), 42 

kopiju apstiprināšana, izstrādāti 10 līgumi (dāvinājuma, pirkuma), pildīti 11 reģistrācijas 

žurnāli, kārtotas kopā 128 bāriņtiesas lietas, sastādīti 12 pārbaudes akti, 10 pārskati par fiksēto 

faktu, 109 sarunu protokoli, 56 apsekošanas akti  un 9 sēžu protokoli. 

Gaujienas un Virešu bāriņtiesa 2010.gadā izdevusi 35 pilnvaras, 16 nostiprinājuma 

lūgumus iesniegšanai Zemesgrāmatā, veikta 46 parakstu apliecināšana (notariālā funkcija), 37 

kopiju apstiprināšana, izstrādāti 11 līgumi (dāvinājuma, pirkuma), pildīti 12 reģistrācijas 

žurnāli, kārtotas kopā 35 bāriņtiesas lietas, sastādīti 12 pārbaudes akti, 30 sarunu protokoli  un 

10 sēžu protokoli. 

 

Apes novada pašvaldības mērķis ir nodrošinot pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas 

tuvāk iedzīvotājam. 
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1.5. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

1.5.1.  Pabeigtie projekti 2010.gadā 

 

 2010.jūlijā noslēdzās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

„Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežas reģionā  caur cieša sadarbības tīkla veidošanu 

starp bumbu sporta aktīvistiem  Igaunijā un Latvijā” (Cross Border Ball) realizācija. Apes 

novada domes kopējais finansējums šajā projektā - Ls 5409,53, no tiem Igaunijas-Latvijas 

programmas atbalsts sastāda Ls 4598,10. Kopējais līdzfinansējums Ls 811,43 no tiem Valsts 

budžeta dotācija – Ls 270,00 un pašvaldības finansējums – Ls 541,43. Projekts tika realizēts 

sadarbībā ar vadošo partneri Alūksnes novada domi un projekta partneriem no Alūksnes 

novada Annas, Liepnas, Ilzenes, Alsviķu un Zeltiņu pašvaldības, kā arī partneriem no 

Igaunijas – Voru un Lasvas pašvaldībām, un Lasvas rekreatīvo sporta apvienību. 2010.gadā 

veiktās aktivitātes - sporta inventāra iegāde, dalība futbola sacensībās un volejbola nometnē 

jauniešiem, kā arī sporta festivāla Apē organizēšana. 

 

 2010.gada septembrī noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās 

dzīvojamās mājas „Jaunroze” 

siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” īstenošana. Projekta 

kopējās izmaksas ir Ls 175 466,80, 

tai skaitā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums 

131 600,10 Ls (75%), Valsts budžeta 

dotācija pašvaldībām 26 320,02 Ls 

(15%) un Apes novada domes  

 līdzfinansējums 17 546,68 Ls 

(10%). (attēlā Sociālā dzīvojamā 

māja „Jaunroze”) 

 

 

 2010.gada decembrī noslēdzās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 

projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dievidigauniju” (ViSoEst By Bike) īstenošana. Kopējais 

projekta finansējums ir Ls 34 162,16, no tiem Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts ir Ls 

29 037,84. Projekta ietvaros 2010.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts veloceliņam Apes 

pilsētas un lauku teritorijā, veikta 

vienpusējo un divpusējo velonorāžu 

izgatavošana un uzstādīšana Apes un 

Alūksnes novados, velo novietņu 

iegāde un uzstādīšana Apē un 

Alūksnē, informatīvā stenda izveide 

Annā, izstrādāts velomaršrurts „Tour 

de LatEst” un velomaršruta brošūras 

un velokartes, tūrisma informācijas 

rokasgrāmatas, kā arī organizētas 

apmācības uzņēmējiem, pieredzes 

apmaiņa Igauņu tūrisma 

speciālistiem Latvijā, un dalība 

pieredzes apmaiņas braucienā pa 

Igauniju, organizēta velomaratona dalībnieku sagaidīšana. (attēlā Velomaratona dalībnieki, 

šķērsojot Igaunijas Latvijas robežu, iebrauc Apē) 
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 Sadarbībā ar biedrību „Eiroreģions” „Pleskava, Livonija” Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta "Dziesmu un deju svētki" (SDF) ietvaros 2010.gadā realizēts 

mazais projekts "Dzied' vien' dziesmiņ'”. Kopējais projekta finansējums ir Ls 2050, no tiem 

Latvijas programmas finansējums Ls 1743, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 307. Projekta 

ietveros noorganizēts koncertuzvedums „Dzied‟ vien‟dziesmiņ‟”, piedaloties Apes un 

Setomaa koru un deju kolektīviem, Varstu deju grupai. 

 

 Noslēdzās aktivitātes Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros apstiprinātajam 

projektam „Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga dzīves vide Apes pašvaldībā”. Projekta 

kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 79438,09, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) finansējums Ls 51752,58, valsts budžeta dotācija – Ls 17250,86 un 

pašvaldības līdzfinansējums Ls 10434,65. 2010.gadā notikusi pašvaldības lauku ceļu 

„Sapnīši-Graudi” un „Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupe” rekonstrukcija. 

 

 2010.gadā tika pabeigts Gaujienas pagasta projekts „Gaujienas pagasta Gaujienas 

ciema ūdenssaimniecības attīstība”, kura kopējais finansējums ir Ls 429070,08, tai skaitā 

finanšu līdzekļi Ls 298691.70 apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Ls 

35140,20 no Valts budžeta 

finansējuma.  
 

 Noslēdzies arī Gaujienas 

pagasta projekts „Egļukalna estrādes 

rekonstrukcija”, kura kopējais 

finansējums ir 244750.85 Ls, tai skaitā 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) finansējums Ls 

126000.00. (attēlā „Egļukalna” 

estrāde) 

 

 Noslēdzies Ojāra Vācieša 

Gaujienas vidusskolas „O.Vācieša 

vidusskolas dabas zinātņu kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana” projekts, kas 

aizsākās 2009.gadā un tika pabeigts 2011.gada februārī. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 

93560.46, tai skaitā no ERAF - Ls 79526.00 un Valsts budžeta finansējums Ls 4210.00 

apmērā.  

 

 Noslēdzies projekts „Gaujienas 

speciālās internātpamatskolas sporta 

zāles un tai piesaistīto telpu 

infrastruktūras un aprīkojuma 

vienkāršota renovācija”. Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

līdzekļi Ls 83381,01 un Ls 12507,15 no 

Gaujienas speciālās internātpamatskolas 

budžeta.  (attēlā Gaujienas 

internātpamatskolas trenažieru zāle) 
 

 Trapenes pagasta pārvaldē 2010. 

gadā, laika posmā no aprīļa līdz 

decembrim tika īstenota ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas pirmā kārta. Projekta 

kopējais finansējums ir Ls 111290, kas ir dotācija infrastruktūras attīstībai.  
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 2010.gadā laika posmā no jūnija līdz augustam tika īstenots Lauku atbalsta dienesta 

(LAD) projekts „Trapenes ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija”. Projekta kopējais 

finansējums ir Ls 68954, tai skaitā Ls 60489 Eiropas Savienības finansējums un pašvaldības 

līdzfinansējums  Ls 8465 apmērā.  

 

 Lauku atbalsta dienesta (LAD) biedrības „Alūksnes lauku partnerība” projekts 

„Profesionālās ievirzes kabinets Trapenē” tika realizēts 2010. gadā un kopējais projekta 

finansējums ir Ls 7588, tai skaitā Eiropas Savienības Ls 5691 finansējums un pašvaldības 

līdzfinansējums Ls 1897 apmērā.  

 

 Realizēts Alūksnes un Apes novada fonda projekts „Trošu tiltiņa salabošana pār 

Gauju”, sadarbībā ar Hipotēku banku. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 640,00, tai skaitā Ls 

100,00 Eiropas Savienības finansējums, Ls 440.00 vietējo uzņēmēju finansiālais atbalsts un 

Pašvaldības līdzfinansējums Ls 100 apmērā.  

 

 Sorosa fonda Latvija projekts „Sikšņu pamatskola izglītība visām paaudzēm”, kas 

norisinājās no 2009.gada novembra līdz 2010.gada novembrim. Kopējās izmaksas ir Ls 

15982.95, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums ir Ls 13562.00 apmērā un Ls 2420.95 

pašvaldības līdzfinansējums.  

 

 Biedrība Lauku partnerība „Ziemeļgauja” īstenoja projektu „Atbalsts Vidagas 

svētkiem” , kura kopējās izmaksas ir Ls 250,00, no kurām ES finansējums sastāda Ls 100,00 

un pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 150,00.  

 

 Līdz 20110.gada decembrim tika īstenots Biedrības Lauku partnerība „Ziemeļgauja” 

projekts „Trošu tiltiņa pār Gauju atpazīstamības veicināšana”, kura kopējās izmaksas sastādīja 

Ls 150,00. ES finansējums šajā projektā ir Ls 100,00, un pašvaldības līdzfinansējums Ls 

50,00 apmērā. 

 

1.5.2.  Apes novada pašvaldības aktivitātes 

 

Hokeja laukuma atklāšana 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 29876 “Ceļā uz 

sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” (SPORTBORDER) ietvaros 2010.gada februārī 

ar sacensībām „Robežripa” tika atklāts 

Apes hokeja laukums pie Apes sporta 

kompleksa. 

Apes hokeja laukums ir veidots 

kā daudzfunkcionāls, lai ziemas sezonā 

ikviens iedzīvotājs varētu slidot un 

spēlēt hokeju un vasaras sezonā 

skrituļot, spēlēt basketbolu un tenisu. 

(attēlā sacensības „Robežripa”) 
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Apes novada kultūras forums 

2010.gada 27. martā Apes tautas namā norisinājās pirmais Apes novada iedzīvotāju 

Kultūras forums.  

 Visa foruma diena bija sadalīta trijās daļās. Pirmajā dalībnieki strādāja 7 darba grupās 

– Amatniecība, Tūrisms/vide, Kultūra visām paaudzēm, Vietējās kultūrvides kvalitāte, 

Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana un attīstība, Jaunietis, stils un kultūra. Darba 

grupas izvirzīja 6 problēmas -  Jaunas darba formas kultūrā, Informācija, Ģimenes nozīme 

kultūrā, Kultūrizglītība, Vēsturisko vērtību saglabāšana un Neformālā izglītība – brīvprātīgais 

darbs. Trešajā daļā šīm izvirzītajām problēmām tika rasti trīs konkrēti risinājumi, par kuriem 

foruma dalībnieki balsoja. Balsojumā ar pārliecinošu balsu pārsvaru pirmajā vietā ierindojās 

„Upju festivāls”, kurš katru gadu norisināsies citā Apes novada pašvaldības teritorijā un kuru 

apmeklēt var visi, ieraugot katra pagasta savdabību, iepazīstot dabu un cilvēku veikumu.  

 

Apes novada ”Upju festivāls ” Vaidava 2010   

„Upju festivāla” pamatdoma ir kultūras un mākslas pasaulei piederošas vērtības 

pasniegt mazliet netradicionālā 

veidā, tās pietuvinot dabai, lai 

sasniegtu  ikvienu cilvēku.  

Šī ideja un pasākums ir  

kļuvis par Apes novada vienojošo. 

To ik gadu rīko katrs pagasts – pie 

sevis aicinot kaimiņus. Upe ir katrā 

no pagastiem un tā simboliski kļuva 

par vienojošo elementu 

nosaukumam un norises vietai. 

 Ikvienam, kas dodas šajā 

ceļā – pa upi vai sauszemi, atklājas 

dabas mākslas darbi –oriģinālas gleznas, kas ik gadalaiku maina savus krāsu toņus, kam 

līdzīgas, ar tik neparastām spējām mainīties, nav ieraugāmas nevienā galerijā. Tās nemaksā, 

bet ir mūsu bagātība. (attēlā Upju festivāla dalībnieki) 

 

Grāmata „Adzele-Gaujiena 1111-2010 Senatne un 

mūsdienas” 
Ar Apes novada domes finansiālu atbalstu 2010.gada 

maijā nāca klajā cikla „Gaujienai-900” grāmata „Adzele-

Gaujiena 1111-2010 Senatne un mūsdienas” (skatīt attēlā). 

Grāmatas „Adzele-Gaujiena 1111-2010 Senatne un 

mūsdienas” autors Harijs Grāvis ir Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavalieris, Apes novada vēsturnieks, skolotājs, kurš ir radījis 

unikālu vērtību - apkopojis vēsturiskos materiālus un 

pieredzi novadpētniecībā, kā arī  rakstu zīmēs. 

 

 

Apes novada simbols 

2010.gada 22.jūlija domes sēdē tika apstiprināta Apes 

novada atpazīstamības zīme (skatīt attēlā.)  

Autors Ainars Gaidis deputātiem prezentēja 

simbola gala versiju, ņemot vērā publiskās apspriešanas 

rezultātā minētos priekšlikumus un ieteikumus. 

Apes novadam tika apstiprināta šāda krāsas gamma: 
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Tumši zila krāsa (Apei) tiek asociēta ar upi, ūdeņiem; Gaiši  zila krāsa (Gaujienai)  tiek 

asociēta ar debesīm, svaigu gaisu; Tumši zaļa krāsa (Virešiem) tiek asociēta ar mežu, purvu, 

kokiem un lapām; Gaiši zaļa krāsa (Trapenei) tiek asociēta ar laukiem, pļavas zāli. 

 

Novada tūrisma maršruts „Apes novada lauku labumi” 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo 

dabas resursu un kultūras mantojuma 

izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa 

un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitāšu 

ietvaros tika apzināti vietējie mājražotāji un 

mājsaimniecības, kā rezultātā tika izveidots Apes 

novada tūrisma maršruts „Apes novada lauku 

labumi”. 

 

 

Tūrisma maršrutā iekļauta Romanova šķirnes 

aitu, kazu, gan savvaļā dzīvojošu govju apskate, 

lielogu dzērveņu audzētava un daiļdārzi pilsētas un 

tās apkārtnē, senlietu  kolekcijas iepazīšana Trapenes 

pagasta „Fazānos” un daudz kas cits.  
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr.2.1 Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā 

 

2010.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 3 663 221. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par Ls 24 271 

(par 0.66 %), t.sk., ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par Ls 80179  

(13.4%); īpašuma nodoklis palielinājies par Ls 50394 ( 68.8%), t.sk. nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par Ls 40594 (29.5%) un 

nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām ir palielinājums par Ls 60194 ( 665%) nenodokļu 

ieņēmumi palielinājušies par Ls 85035 (69.1 %); maksas pakalpojumi samazinājušies par Ls 

57475 ( 19.2%). 

 
Posteņa nosaukums 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde 2011.gada plāns 

Nodokļu ieņēmumi 672685 803258 716229 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 599398 679577 601148 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 73287 123681 115081 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 123027 208062 7790 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 299038 241563 248055 

Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

Transferti 2592742 2410338 1577935 

Valsts budžeta transferti 1386359 2304832 1016135 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

276095 496794 499351 

Pašvaldību budžetu transferti 1206383 105506 62449 

IEŅĒMUMI KOPĀ 3687492 3663221 2550009 
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2.2. Pašvaldības izdevumi 2010.gadā 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā izdevumi palielinājušies par Ls 82861 

(2.06%), t.sk. vispārējie valdības dienesta izdevumu palielinājums par Ls 34277 (10.3%); 

sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu samazinājums par Ls 15493 (71%); ekonomiskā 

darbība izdevumu palielinājums par Ls 119191 (77.5%); vides aizsardzība izdevumu 

palielinājums par Ls 52217 (46.6%); teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu 

palielinājums par Ls 1003946 (641%); veselībai izdevumu palielinājums par Ls 237 (1.3%); 

atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu samazinājums par Ls 231188 (52.3%); izglītībai 

izdevumu samazinājums par Ls 885695 (36.2%); sociālajai aizsardzībai izdevumu 

palielinājums par Ls 5369 ( 1.6%). 
Posteņa nosaukums 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde 2011.gada plāns 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām: 

4022868 4105729 2793165 

Vispārējie valdības dienesti 334 391 368668 409901 

Sabiedriskā kārtība un drošība   21 821 6328 8304 

Ekonomiskā darbība 153 856 273047 389855 

Vides aizsardzība 112 084 164301 110717 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

156 622 1160568 86231 

Veselība  17 902 18139 18615 

Atpūta, kultūra un reliģija 442 059 210871 215014 

Izglītība 2 449 747 1564052 1171177 

Sociālā aizsardzība 334 386 339755 383251 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

4022868 4105729 2793165 

Atlīdzība 2 102 440 1751975 1241423 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas 

401 195 356102 262778 

Komandējumi un dienesta braucieni 2935 2283 2715 

Pakalpojumi 297 449 407200 395272 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces  un inventārs, kuru neuzskaita 

kodā 5000  

282438 328214 304642 

Grāmatas un periodiskie izdevumi  3316 4035 5465 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi  8382 7614 10823 

Procentu izdevumi  31 121 45220 42085 

Sociālie pabalsti  72 459 170462 258874 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 53 822 38878 52400 
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transferti 

Nemateriālie ieguldījumi  619 359 1000 

Pamatlīdzekļi 1 167 887 1349448 169686 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 493 813 734285 46002 

Aizdevumu pamatsummas apmaksa 

2011.gadā 
  100900 

Aizņēmumu atmaksa 2009.gadā 57 254   

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2011.   366280 

 

2.3. Apes novada pašvaldības speciālais budžets 
Posteņa nosaukums 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde 2011.gada plāns 

Ieņēmumi kopā 100021 69735 67779 

Dabas resursu nodoklis 3709  7968 7160 

Autoceļu fondam no valsts dotāciju un 

mērķdotāciju sadales 

96312 0 60587 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi   32 

Izdevumi kopā 141997 76138 73865 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

Vispārējie valdības dienesti 0 500 0 

Ekonomiskā darbība 71289 25214 20110 

Vides aizsardzība 9006 11102 6902 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

62682 

39214 46853 

Izglītība 0 108 0 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

141997 76138 73865 

Atlīdzība 30173 26289 12993 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas 

5606 5259 3137 

Pakalpojumi 84451 41299 47725 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces  un inventārs, kuru 

neuzskaita kodā 5000  

10134 6892 10010 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 623 634 0 

Procentu izdevumi 0 26 0 

Pamatlīdzekļi 10990 998 0 

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2011.   10086 

 

2.4. Apes novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi  
Posteņa nosaukums 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde 

Ieņēmumi, kopā 6470 4437 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskām personām 

 

2100 

 

2942 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskām personām 

 

4370 

 

1495 

Izdevumi kopā 5325 5198 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

Vispārējie valdības dienesti 400 2433 

Atpūta, kultūra un reliģija 701 226 

Izglītība 3724 2539 
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Sociālā aizsardzība 500 0 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

5325 5198 

Pakalpojumi 1248 1913 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces  un inventārs, kuru neuzskaita 

kodā 5000  

1291 238 

Pamatlīdzekļi 2786 2103 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 944 

 

2.5. Pamatlīdzekļi 
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma  

palielinājusies  par  LVL 956081. 
Aktīvs Uz pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata gada 

sākumu 

Izmaiņas  

( +, - ) 

2. Pamatlīdzekļi –  7 624 351 6 668 270 +956 081 

1. Zeme, ēkas, būves 7 069 698 6 066 020 +1 003 678 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 055 123 +932 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 484 658 411 944 +72 714 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 

33 157 168 442 -135 285 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 35 783 21 741 +14 042 

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 12 745 5 979 +16 766 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) -3 115 390 -2 594 017 521 373 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība kopsummā uz pārskata perioda 

beigām ir LVL 33 157. 

Darījumu palielinājums 2010.gadā: Pamatlīdzekļu izveidošana LVL 694 864; 

Nepabeigtā celtniecība LVL 439 937. 

Pārvietošana no nepabeigtās celtniecības 2010.gadā: Pamatlīdzekļu izveidošana LVL 

713489; 

Nepabeigtā celtniecība LVL 520152. 

Sākotnējā atzīšana pamatlīdzekļu izveidošanai LVL 3 940 ir izmaksu atzīšana pārskata 

gadā Apes novada domei sociālās mājas „Jaunroze” malkas šķūņa vienkāršā renovācija. 
 

Avansa maksājumi uz pārskata perioda beigām 
Summa, Ls Darījuma  apraksts 

6 339 2010.gada decembra mēnesī tika veikts  avansa maksājums par 

pamatlīdzekļiem Apes novada domei projektam „BUY LOCAL” 

6 406 Gaujienas pagasta pārvaldei tika veikts avansa maksājums par 

pamatlīdzekļiem Gaujienas vidusskolas dabas zinību kabineta 

iekārtojumam 

12 745 Kopā 

 

 

2.6. Informācija par īpašumu reģistrāciju  Zemesgrāmatā 
Zemesgrāmatā ierakstīti 87% bilancē esošo ēku. Pašvaldībā esošie īpašumi 

Zemesgrāmatā tiks ierakstīti pakāpeniski turpmākajos gados budžeta līdzekļu iespēju robežās. 

Pašvaldības īpašumi nav ieķīlāti, ēkas, kurās atrodas pašvaldības iestādes ir apdrošinātas. 
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2.7. Informācija par zemi 

Pēc salīdzināšanās ar Valsts Zemes dienestu (VZD) bilancē tika iekļauta pašvaldībai 

piekritīgā zeme par LVL 112 031.  

Uz 01.11.2010. tika veikta zemes pārvērtēšana un rezultātā atsevišķām zemes 

vienībām zemes vērtība palielinājās par LVL 249 679 un atsevišķām zemes vienībām vērtība 

samazinājās par LVL 76 327. 

2010. gadā pēc salīdzināšanās ar VZD no bilances tika izslēgta zeme par kopējo 

summu LVL 8 501. 

Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi 

 
Attēls Nr.2.2. Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi 

 

Turpinās zemes reforma un regulāri tiek aktualizētas zemes vienību platības un 

kadastrālās vērtības. Līdz ar to nepieciešamas katru gadu aktualizēt pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites sistēmā zemesgabala platības un vērtības. 

Apes novada domes lietošanā un īpašumā esošie īpašumi salīdzināti ar VZD zemes 

bilances datiem uz 31.12.2010. Uz 2010. gada beigām kopējā zemes gabalu platība Apes 

novada domes bilancē sastāda 1203,53 ha. 

 Pēc salīdzināšanas ar VZD kadastra reģistra datiem tika konstatētas starpības, kas ir 

kopējā platībā 97.8 ha. VZD datos ir atspoguļotas lielākas platības pašvaldībai piekritīgās 

zemes, jo īpašnieki, kas šīs zemes ieguvuši īpašumā par pajām vai sertifikātiem  nav 

sakārtojuši īpašumu lietas līdz galam, līdz ar to VZD datos  un arī Zemesgrāmatas datos 

saglabājas iepriekšējās īpašuma tiesības. Pēc datu salīdzināšanas ar VZD notiek darbs pie 

nesakritību novēršanas un datu aktualizācijas. 
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2.8. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  palielinājušies 

par  LVL 139500 . 
Aktīvs Uz  pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 

 
172 126 32 626 +139 500 

5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 172 126 32 626 +139 500 

 

2010.gadā Apes novada pašvaldība ir veikusi ieguldījumu SIA „Alūksnes slimnīca” 

pamatkapitālā  - ēkas un zemi par LVL 139 500. Pēc pārvērtēšanas zemei patiesā vērtība LVL 

13 500 un ēku patiesā vērtība LVL 126 000. 
Summa Darījuma apraksts 

139 500 

Pamatkapitāla palielināšanas iemesls – Sabiedrības dalībnieki 

Alūksnes novada pašvaldība un Apes novada pašvaldība izdara 

mantisko ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņem 

attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

  

Apes novada domei nav valdījumā un turējumā nodoti īpašumi kapitālsabiedrībām. 

2.9. Debitori 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par 6679 Ls. 

Aktīvs Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

5.  Debitori – kopā  78 987 65 105 6 679 

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 21 737 27 522 -5 785 

1. Prasības par nodokļiem 27 463 29 848 -2 385 

5. Uzkrātie ieņēmumi 9 021 0 9 021 

6. Pārmaksātie nodokļi 2 657 127 2 530 

7. Prasības pret personālu 22 228 -206 

8. Pārējās prasības 18 087 7 380 10 707 

9. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-) -16 607 -9 404 -7 203 

 

2.9.1. Uzkrātie ieņēmumi 

Uzrādīts nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi par 2010.gadu, kura apmaksas termiņš ir 2011.gada marta mēnesis LVL 6 708 un GMI 

līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta atmaksa par 2010.gadu LVL 2313. 

 

2.9.2. Pārējās prasības 

PFIF dotācija par 2010.gadu LVL 18 087, kas saņemta 2011.gada janvāra mēnesī. 

 

Saraksts par 2010.gadā norakstītajiem bezcerīgajiem debitoru parādiem          
Bilances 

konts 

Parādnieks Summa 

LVL 

Parāda rašanās 

laiks 

Lēmuma Nr. un 

datums 

Ziņas par 

uzkrājumu 

izveidošanu 

Trapenes pagasta pārvalde  

23199 Juridiska persona 24 2008.gads 30.12.2010. Zv. 

Tiesu izpildītāja 

paziņojums, ka 

izpildu lietvedība 

izbeigta. 

Uzkrājumu 

nav 
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2.9.3. Darbs ar debitoru parādu piedziņu 

Pārskata periodā tika sagatavota dokumentu pakete un iesniegta pašvaldības juristam, 

lai izskatītu un noskaidrotu debitoru parādnieku iemeslu, kāpēc netiek maksāti attiecīgie 

pakalpojumi. Ja parādnieks atsakās maksāt saņemtos nomas pakalpojumus, jautājums tiek 

risināts ar tiesu izpildītāju palīdzību, lai veiktu parāda piedziņas atmaksu. Ir konstatēti 

gadījumi, kad uzņēmumu īpašnieki ir miruši, tāpēc tiek gaidīts atzinums, lai varētu no 

parādnieku saraksta izslēgt. Darbs ar debitoru parādniekiem notiek regulāri, visa gada 

garumā. Debitoru atlikumi tiek salīdzināti pa faksu, pa pastu, telefoniski. 

2.10. Pašu kapitāls 
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības budžeta iestādes  

īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par  LVL 515 936.  
 

Budžeta izpildes rezultāti 
Pasīvs Uz pārskata perioda 

beigām 

Uz pārskata gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

3.  Budžeta izpildes rezultāts - kopā 6 575 918 6 059 982 +515 936 

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 

rezultāts 

6 059 982 5 241 969 +818 013 

- pamatbudžeta 925 492 2 625 649  

- speciālā budžeta -117 444 905 492  

- ziedojumu  un dāvinājumu budžeta 9 965 5 175  

2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 515 936 818 013 -302 077 

- pamatbudžeta 569 736 925 492  

- speciālā budžeta -54 373 -117 444  

- ziedojumu un dāvinājumu budžeta 573 9 965  

 

 Visi ieņēmumi un izdevumi uzrādīti pārskatos par pamatbudžeta, speciālā budžeta vai 

ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši rindās. Budžeta gada 

izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu 

starpību. Starpība LVL 515 936 veidojas no pārskata gada budžeta izpildes rezultātiem. 

Salīdzinot ar 2009.gada pārskata izpildes rezultātiem, tie ir samazinājušies par LVL 

302 077, kas galvenokārt veidojas no tā, ka pārskata gada ieņēmumu samazinājums, 

salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ieņēmumiem ir par LVL 302 077 lielāks, nekā pārskata 

gada izdevumu samazinājums attiecībā pret iepriekšējā gada izdevumiem. 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu ietekme: 

 zemes  pārvērtēšanas rezultātā ieņēmumi LVL 263 721, izdevumi LVL 

76327; 

 mežaudžu vērtības palielinājums 2010.gadā pēc pārvērtēšanas LVL 

14 042; 

 kredītsaistību dzēšana valsts kasei ir palielinājusies par LVL 12486, 

salīdzinājumā ar 2009.gadu; 

 darbinieku aprēķinātā atvaļinājuma rezerve un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas atvaļinājumiem. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu ir palielinājušās Gaujienas speciālās 

internātpamatskolas darbiniekiem; 

 ERAF un LAD īstenotie 8 projekti, līdz ar to pamatlīdzekļu 

palielinājums 2010.gadā ir LVL 956 081; 

 Mantiskais ieguldījums  SIA „Alūksnes slimnīca”  ir LVL 139 500 
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2.11. Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu  palielinājies par 499 478  Ls. 
Pasīvs Uz pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

  Kreditori  - kopā 1 762 016 1 262 538 499 478 

1.  Ilgtermiņa saistības 1 444 582 1 011 970 432 612 

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 923 315 717 625 205 690 

1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 517 559 286 269 231 290 

1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības 3 708 8 076 -4 368 

  Īstermiņa saistības 317 434 250 568 66 866 

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

95 363 49 759 45 604 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

22 054 41 462 -19 408 

2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 0 528 -528 

2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 92 913 82 941 9 972 

2.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem         

( izņemot nodokļus) 

369 13 154 -12 785 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 14 188 44 100 -29 912 

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 3 738 3 074 +664 

2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 88 809 15 550 +73 259 

2.11.1. Pašvaldības aizņēmumi 

Apes novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem, latos 
Kopējā aizņēmumu 

līgumu summa Ls 

Aizņēmumu 

parāda summa uz 

2010.gada 

1.janvāri 

2010.gadā 

saņemtie 

aizņēmumi 

2010.gadā 

atmaksāti 

aizņēmumi 

Aizņēmumu parāda 

summa uz 2010.gada 

31.decembri 

1961890 778534 510419 262829 1026124 

 

2.11.2. 2010.gadā Apes novada pašvaldībā saņemtie kredīti 

Gads Mērķis Summa, LVL Atmaksas termiņš 

2010 
Gaujienas ciema Gaujienas pagasta 

ūdenssaimniecības attīstība 
100000 2026 

2010 
Trapenes ciema ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
68825 2026 

2010 
Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
94473 2026 

2010 
Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga dzīves 

vide Apes pašvaldībā 
72489 2026 

2010 
ELFLA projekta Egļukalna estrādes 

rekonstrukcija 
162000 2026 

2010 

Pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīga 

vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma 

izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa 

un Apes reģionos ( BUY LOCAL) īstenošanai 

12632 2026 

 

Apes novada  pašvaldībai kredītsaistību atlikums uz 31.12.2010. bija Ls 1026124. 

Salīdzinot ar 2009.gadu ilgtermiņa  kredītsaistības ar Valsts kasi ir palielinājušies par 

Ls 219 183.  

Īstermiņa kredītsaistības ar Valsts kasi palielinājušās par Ls 41 778. Kredītsaistību 

palielinājums ir saistāms ar pašvaldības veiktajiem aizņēmumiem no Valsts kases, lai 

realizētu piecus projektus 2010 gadā.  
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21.06.2010. ir noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmuma summu Ls 68 825 Apes 

novada projektam „Trapenes ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijai”. Projekts ir veiksmīgi 

noslēdzies 14.09.2010. Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta  lēmumu Nr.1.6.-966 no 

02.12.2010. ir dzēstas kredītsaistības ar Valsts kasi Ls 49 332, saskaņā ar līgumu 

Nr.A2/1/10/456. 

27.07.2010. ir noslēgts līgums ar Valsts kasi projektam „Sociālās dzīvojamās mājas 

„Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Aizņēmums ir ņemts ilgtermiņā uz 15 

gadiem. 

26.08.2010.ir ņemts aizņēmums projektam „Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga 

dzīves vide Apes pašvaldībā” Ls 72 489. Ņemot vērā, ka projekts 2010.gadā ir noslēdzies 

Lauku atbalsta dienests pamatojoties uz Lēmumu Nr.1.6.-16 no 13.01.2011, ir dzēsis 

kredītsaistības ar Valsts kasi par Ls 48 003, saskaņā ar līgumu Nr.A2/1/09/683.  

15.10.2010. ir ņemts aizņēmums no Valsts kases ELFLA Apes novada projektam 

„Egļukalna estrādes rekonstrukcija” Ls 162 000. Aizņēmums ir ņemts ilgtermiņā uz 15 

gadiem.  

15.10.2010. ir ņemts aizņēmums no Valsts kases Apes novada pārrobežu sadarbības 

projektam „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana 

uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos (BUY LOCAL) Ls 128 713.  

2010.gadā ir saņemts aizņēmums par Ls 12 632. Ir aizņēmums arī no Vides investīciju 

fonda un DnB Nord Līzinga. Pašvaldība aizņēmumu atmaksu nodrošina ar tai piederošajiem 

naudas līdzekļiem un visu savu mantu.  

Aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumi tiek veikti līgumos norādītos 

termiņos. 
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3. Personāls 
Apes novada pašvaldības funkcijas un uzdevumus nodrošina pašvaldības darbinieki. 

Uz 01.01.2011. Apes novada domē strādāja 70 darbinieki, kas ir par 3 vairāk nekā uz 

01.01.2010. Apes novada domes personāla amata vietu skaits atspoguļots tabulā. (lūdzu sk. 

tabulu Nr.3.1)         Tabula Nr.3.1 

Amatu vietu skaits Apes novada domē 

Apes novada domes priekšsēdētājs - izpilddirektors 1 

Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieki 3 

Apes novada domes iestāžu, struktūrvienību vadītāji 31 

Apes novada domes centrālās administrācijas darbinieki 24 

Apes novada domes Apes komunālās nodaļas darbinieki 11 

Kopā: 70 

 

Apes novada pašvaldībā procentuāli lielākais skaits darbinieki ir vecumā no 25 līdz 54 

gadiem, tas ir 74% jeb 52 darbinieki un no 55 līdz 64 gadiem, tas ir 23% jeb 16 darbinieki. 

Savukārt darbinieki vecumā no 18-24 gadiem ir 3% jeb 2 darbinieki. (lūdzu skatīt attēlu 

Nr.3.1)  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Attēls Nr.3.1 Darbinieku sadalījums  pa vecuma grupām  

Apes novada pašvaldībā ir šāds personāla izglītības līmeņu iedalījums – augstākā 

izglītība ir 66% jeb 46 pašvaldības darbiniekiem, vidējā izglītība ir 33% jeb 23 darbiniekiem 

un 1% jeb 1 darbinieks ar pamatizglītību. (lūdzu skatīt attēlu Nr.3.2)  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Attēls Nr.3.2 Darbinieku izglītība 
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Apes novada domē strādā 81 % jeb 57 sievietes un 19% jeb 13 vīrieši. (lūdzu skatīt 

attēlu Nr.3.3)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr.3.3 Darbinieku sadalījums pa dzimuma grupām 

 

 No visiem pašvaldībā strādājošajiem darbiniekiem 40 % jeb 28 darbiniekiem darba 

stāžs ir līdz 5 gadiem, 33% jeb 23 darbiniekiem darba stāžs ir 6 līdz 10 gadi. Darbinieki, 

kuriem darba stāžs ir 11 līdz 15 gadi ir 11 % jeb 8 darbiniekiem, bet 9% jeb 6 darbiniekiem 

darba stāžs ir 16 līdz 20 gadiem, savukārt, 4% jeb 3 pašvaldības darbiniekiem darba stāžs ir 

no 21 līdz 25 gadiem un 3% jeb 2 darbiniekiem darba stāžs ir no 25-30 gadiem. (lūdzu skatīt 

attēlu Nr.3.4)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr.3.4 Personāla mainība, nodarbinātība 
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

2010.gadā Apes novada dome ir aktīvi darbojusies, lai pēc iespējas efektīvāk veidotu 

komunikāciju ar sabiedrību. 

Viens no pastāvīgākajiem komunikācijas kanāliem ir pašvaldības bezmaksas 

informatīvā izdevuma „Apes novada ziņas” veidošana un izplatīšana pašvaldības teritorijā. 

2010.gadā informatīvais izdevums iznāca 10 reizes, kurā tika publicēti domē pieņemtie 

lēmumi, saistošie noteikumi, aktuālā informācija pašvaldības iestādēs – gan kultūras, sporta, 

izglītības, tūrisma un sociālajā jomā. Informatīvais izdevums „Apes novada ziņas” bez 

maksas tiek izplatīts lielākajos tirdzniecības veikalos, kuri atrodas Apes pilsētā, informatīvie 

izdevumi tiek novietoti bibliotēkās, kultūras iestādēs, tūrisma informācijas centros, kā arī 

Apes novada domē un pagastu pārvaldēs. Elektroniskā versijā izdevums ir pieejams Apes 

novada mājas lapā www.ape.lv . Sadarbība tiek veidota arī ar reģionālajiem laikrakstiem – 

„Alūksnes ziņas” un „Malienas ziņas”, kā arī ar portālu www.aluksniesiem.lv . 

Domes sēdes, kā arī komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar 

domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāji var iepazīties Apes novada 

domē, pagastu pārvaldēs, un Apes novada mājas lapā  www.ape.lv. 2010.gadā notikušas 2 

izbraukuma domes sēdes – Trapenē un Gaujienā, pārējās sēdes ir notikušas Apes novada 

domē, Apē. 

Lai Apes novada iedzīvotāji varētu sazināties ar pašvaldības deputātiem, ir noteikti 

Apes novada deputātu pieņemšanas laiki vienu reizi mēnesī. Deputātu pieņemšanas laiki tiek 

publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Apes novada ziņas”, kā arī pašvaldības mājas 

lapā www.ape.lv , kā arī izlasāmi pašvaldības ēkā izvietotajā informatīvajā stendā un pagastu 

pārvaldēs. Iedzīvotāji jebkurā darba dienā var vērsties pašvaldībā, kā arī pagasta pārvaldēs, lai 

nokārtotu sev interesējošu jautājumu. 

2010.gada 27. martā Apes tautas namā norisinājās pirmais Apes novada Kultūras 

forums. Uz šo forumu bija aicināti Apes novada iedzīvotāji - ar  interesi  par kultūru,  arī bija 

iespēja atrast galvenās problēmas ne tikai kultūras jomā, bet arī komunikācijas uzlabošanā ar 

iedzīvotājiem. 

 Apes novada iedzīvotāju publiskā apspriešana Ainara Gaida izstrādātajam Apes 

novada simbolam norisinājās no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.maijam, kuras laikā 

Apes novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji savus viedokļus, priekšlikumus un iebildumus 

varēja sniegt rakstiski Apes novada domē un Apes bibliotēkā Apē, Trapenes pagasta pārvaldē 

un Trapenes bibliotēkā Trapenē, Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas bibliotēkā 

Gaujienā, Virešu pagasta pārvaldē un Vidagas bibliotēkā Virešos un elektroniski nosūtot uz 

elektronisko pasta adresi: simbols@ape.lv. Tā kā Apes novadā uz 01.06.2010. bija 4311 

iedzīvotāji un publiskajā apspriešanā savu viedokli pauda 222 iedzīvotāji, kas ir 5,14% , tad 

publiskā apspriešana par Apes novada simbolu ir notikusi. 

Izpētes firmas Saar Poll OU (Igaunija) un Data Serviss (Latvija) veica pētījumu par 

Setumaā un Apes reģiona iedzīvotāju patēriņieradumiem. Pētījums tika veiks BO Setomaa 

Pagastu apvienības un Apes novada pašvaldības kopprojekta ietvaros. Programmas ietvaros 

kopprojekta BUY LOCAL galvenais mērķis ir izvirzīt jaunu preču un pakalpojumu 

piedāvājumu, pēc kā ir pieprasījums augšminēto pagastu iedzīvotajiem un organizācijām un, 

kuros tiks izmantoti galvenokārt abu apgabalu dabas un cilvēkresursi. Vadoties no tā, 

pētījuma galvenais mērķis bija izzināt, pēc kādiem vietējiem ražojumiem ir pieprasījums katrā 

apgabalā un kādas ir vietējo uzņēmēju attīstības iespējas. 2010. janvārī katrā apgabalā noritēja 

intervijas četrās fokusa grupās, un to galvenais mērķis bija izzināt vietējo iedzīvotāju 

vajadzību pēc vietējās produkcijas un uzņēmēju gatavību uzsākt jaunās produkcijas ražošanu. 

Fokusa grupās bija pārstāvēti visi Setomaā un Apes reģiona pagastu iedzīvotāji jeb patērētāji, 

vietējo iestāžu pārstāvji jeb institūciju patērētāji un vietējie uzņēmēji. Pēdējā etapā aptaujā, 

http://www.ape.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.ape.lv/
http://www.ape.lv/
mailto:simbols@ape.lv
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kas tika veikta interneta ceļā, piedalījās 115 Setomaā un 116 Apes reģiona iedzīvotāji 

(Setumaa 27.02.-14.03, Ape 15.03.-29.03). 

Apes novada pašvaldībai ir cieša saikne ar Nevalstiskajām organizācijām.  

Biedrības "Apes Attīstības Atbalsta klubs" īstermiņa mērķi tiek pakārtoti un plānoti 

atbilstoši Apes pilsētas attīstības prioritātēm, konkrētā brīža vajadzībām un iespējām. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus biedrība regulāri organizē dažāda rakstura tikšanās 

(seminārus, apmācības, lekcijas utt.) vietējiem Apes iedzīvotājiem, īpaši Dāvja Ozoliņa Apes 

vidusskolas un Apes pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" vecākiem. Sadarbībā ar 

pašvaldību un citām Apes NVO tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi, kā arī ar brīvprātīgo 

darbu tiek atbalstīti pašvaldības kultūras, izglītojošie un tūrisma pasākumi. Šobrīd tiek 

realizēts Est-Lat programmas sadarbības projekts "Still Active" un ELFLA atbalstītais 

projekts „Tekstildarbnīcas izveidošana Apē”.  

Igaunijas-Latvijas pārrobežu pašvaldības projekta „Buy local” iedrošināti, aktīvie 

iedzīvotāji nodibināja biedrību „Radošais ideju centrs” (RIC). RIC darbības pamatā ir palīdzēt 

vietējiem mājražotājiem realizēt tirgū amatnieku darinājumus. Biedrība ir izveidojusi 

interneta mājas lapu www.davanupiekabe.lv, kurā ikvienam ir iespēja aplūkot un iegādāties 

oriģinālus amatnieku darbus, ar Apes novada savdabību un savu pievienoto vērtību. 

Sadarbībā ar biedrību „Hokeja klubs „Ape”” tiek veidota un uzturēta hokeja spēle Apē 

un Apes novadā, pilnveidojot Apes hokeja laukumu, organizējot hokeja treniņus, ledus 

uzlabošanas darbus un sacensības gan novada, gan starptautiskā līmenī. 

Ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds” ir veikta sadarbība vairāk 

sociālajā jomā. Sadarbībā ar Fondu „Ziedot” jau piekto gadu norisinās labdarības akcija 

„Skolas soma”, kuras rezultātā šogad dāvanu kartes 25 latu vērtībā tika dāvātas 34 Apes 

novada  skolēniem.  

Akcijas “Paēdušai Latvijai” ietvaros visā Latvijā tika organizētas kartupeļu talkas, lai 

kopīgā darbā iestādītu dārzeņus un sagatavotu krājumus ziemai ekonomiskās krīzes skartajām 

ģimenēm. “Kartupeļu talkas” notika Apes novada Gaujienas pagasta zemnieku saimniecībā 

“Oliņas”. Kartupeļu talkā Gaujienas pagastā iesaistījās 10 cilvēki no 4 ģimenēm, tika 

novāktas 2 tonnas kartupeļu.    

Aprīlī, Māriņkalna tautas namā  rīkotajā akcijā “Labestības laiks” tika saziedoti 

1408.00 lati, lai palīdzētu Alūksnes un Apes novada bērniem ar  veselības problēmām.    

             Labdaru pēcpusdienā Apē, Apes pilsētas svētkos (21.08.2010.) tika atklāta akcija “A 

un A  novada jaunie talanti”, un godināti fonda “Labdari”. Savukārt, novembrī, Apes tautas 

namā rīkotajā akcijā „A un A novada jaunie talanti” labdarības koncertā „‟Uz Gaismu”‟ tika 

saziedoti 3266.18 lati.  

 Apes novada dome novērtē iedzīvotāju iniciatīvu un atbalsta iedzīvotāju idejas, lai 

kopīgiem spēkiem veidotu  sakārtotāku un labāku apkārtējo vidi. 

http://www.davanupiekabe.lv/
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi  

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek turpināti 

 2010.gada 25.martā Apes novada dome pieņēma lēmumu N.49 „Par Apes novada 

attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6, 1.p.). Iedzīvotāju informēšanai, 

tika veikta publikācija vietējā laikrakstā „Apes Novada Ziņas” un Apes novada pašvaldības 

mājas lapā www.ape.lv.  Apes novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir veikt 

Apes novada esošās situācijas novērtēšanu un analīzi, veikt iepriekš izstrādāto plānošanas 

dokumentu analīzi, definēt Apes novada attīstības vīziju, definēt nozīmīgus attīstības 

uzstādījumus, identificēt rīcību kopumu, noteikt resursu apjomus, avotus un izpildītājus. 

Apes novada attīstības programmas plānotais termiņš ir 2012.-2019.gads. 

 2010.gada 23.septembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu Nr.279 „Par Apes 

novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 8.p.). Paziņojums par šo 

lēmumu tika publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī iedzīvotāju informēšanai, tika 

publicēts paziņojums reģionālā laikrakstā „Malienas Ziņas”, vietējā informatīvajā izdevumā 

„Apes Novada Ziņas” un Apes novada domes mājas lapā www.ape.lv. Apes novada 

teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir radīt tiesisku bāzi novada ilgtspējīgai attīstībai, 

sekmēt daudzveidīgu tautsaimniecisko attīstību, noteikt novada attīstības prioritāros attīstības 

virzienus un izstrādāt rīcības plānus to sasniegšanai, tā radot veselīgu un labvēlīgu darba un 

dzīves vidi visiem Apes novada iedzīvotājiem. Apes novada teritorijas plānojuma plānotais 

termiņš ir 2012.-2024.gads. 

 

Projekti, kuri turpinās un sadarbības projekti, kuri plānoti 

 2010.gadā turpinās Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

„Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” (SPORTBORDER) realizēšana. 

Kopējais projekta finansējums Ls 106 826,21. Programmas finansējums Ls 90 802,28. 

Kopējais līdzfinansējums Ls 16 023,93, no tiem Valsts budžeta dotācija - Ls 5341,00 un 

pašvaldības finansējums - Ls 10 682,93. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Igauņu partneriem 

- Rouges pašvaldību un NVO „Skystar” (Igaunija). 2010.gadā projekta aktivitātes ietver 

piedalīšanos partneru rīkotajās sporta sacensībās Rougē un hokeja sacensību Apē „Robežripa” 

organizēšanu.  

 

 2010.gadā turpinās Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

„Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības 

attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitātes. Kopējais projekta 

finansējums ir Ls 156 442,62, no tā programmas finansējums - Ls 132 976,23. Kopējais 

līdzfinansējums Ls 23 466,39, no tiem Valsts budžeta dotācija – Ls 7822,00 un pašvaldības 

finansējums Ls 15 644,39. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar vadošo partneri Setomaa 

Pagastu Apvienību (Igaunija). 2010.gadā veiktās aktivitātes – veikta pētījumu izstrāde par 

vietējiem produktiem un pakalpojumiem vietējam patēriņam, par dabas un cilvēkresursiem, 

par atjaunojošās enerģijas resursiem, noteiktas piecas uzņēmējdarbības jomas, kurās tiek 

uzsākta tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, notiek mentoru apmācības, kā arī tiek 

strādāts arī pie kokapstrādes inkubatora centra izveides Apē, kurā būs iekārtotas arī mācību 

klases. Centrs dos iespēju vietējā apgabalā izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, 

kā arī veidos sadarbību ar inkubatoru centriem kaimiņu Igaunijas reģionos. 

 

 Jūnijā uzsākas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Pārrobežu 

sadarbības veidošana starp pamatiedzīvotājiem, lai attīstītu ilgtspējīgas Latvijas - Igaunijas 

pierobežas kopienas” (STILL ACTIVE). Kopējais projekta finansējums ir Ls 32 910,20, no tā 

programmas finansējums - Ls 27973,67. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar vadošo partneri 

http://www.ape.lv/
http://www.ape.lv/
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Kopienu Iniciatīvu fondu un biedrību „Apes attīstības un atbalsta klubs”, Naukšēnu novada 

domi un biedrību „Ķoņu Kalna Dzīves skola”, Helmes pašvaldību un biedrību „Tāgepera 

brīvprātīgo biedrība”, Varstu pašvaldību un biedrību „Varstu kopienas nams”. 2010.gada 

aktivitātes – realizēts apmācību kurss „Kā mazas iniciatīvas var palīdzēt reģioniem kļūt 

lieliem”, kura ietvaros interesentiem no Apes novada un Varstu pagasta tika dota iespēja 

mācīties jaunas prasmes svētku cienastu un saldumu gatavošanā, svētku mielasta 

noformēšanā, adventes vainagu un eglīšu rotājumu izgatavošanā, dažādu dekoru veidošanā no 

dabas materiāliem, filcēšanas un salvešu tehnikas pielietošanā, auduma krāsošanā un apdrukā, 

dažādu priekšmetu apdarē, māla podiņu un pudeļu apstrādē dažādās tehnikās. Līdztekus 

radošajām izpausmēm projekta dalībnieki apguva pamatzināšanas komercdarbības pamatos. 

 

 Novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Apes novada attīstības kapacitātes 

stiprināšana” realizācija. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir Ls 18 500,00 (100% ESF 

finansējums). Projekta mērķis ir stiprināt Apes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, 

piesaistot kvalitatīvus speciālistus teritorijas attīstības plānošanai un informatīvās sistēmas 

izveides nodrošināšanai, kas uzlabos pašvaldības funkciju izpildes kvalitāti, pieejamību 

sabiedrībai un mērķtiecīgi veidos pozitīvu vidi attīstības veicināšanai. 

 

 Apstiprināts Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes 

novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā”.  Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 

ir Ls 33808,50 (100% ESF finansējums). Projekta mērķis ir veidot sociālās rehabilitācijas 

pasākumu kopumu, kas vērsts uz sociālo riska grupu integrēšanos sabiedrībā caur 

funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu un sociālā 

statusa atgūšanu. 

 

  Apstiprināts Vidzemes kultūras programmas projekts „Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes 

novada dziesmā, dejās un darbos”. Projekta kopējais finansējums Ls 1400,00 no tiem Ls 

900,00 Vidzemes kultūras programmas finansējums. Projekta ietvaros tiks veidots uzvedums 

„Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada dziesmās, dejās un darbos”, kurā jauktais koris, deju 

kolektīvs un dramatiskais kolektīvs caur dejām, dziesmām un darbiem izdzīvos mūsu senču 

dzīvi, godā ceļot darba tikumu. 

 

 Igaunijas - Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Iesniegts projekta 

pieteikums „Energy saving awareness in border areas (ESABA). Kopējais finansējums Apes 

novada domei ir Ls 38 288,19, no tā Ls 34459,37 ir programmas finansējums. Projekta 

ietvaros plānots ierīkot Enerģijas klasi, organizēt dažādus seminārus un apmācības par 

enerģijas taupīšanu. 

 

 Sadarbībā ar Eiroreģionu „Pleskava, Livonija” iesniegts projekta pieteikums „Kultūras 

tūrisma maršruta izveide Eiroreģiona „Pleskava-Livonija” teritorijā (Heritage tourism). 

Kopējais finansējums Apes novada domei ir Ls 14 000,27, no tā Ls 12 600,00 ir programmas 

finansējums. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt E.Zālītes piemiņas vietu. 

 

 Sadarbībā ar Eiroreģionu „Pleskava, Livonija” Igaunijas - Latvijas –Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmai iesniegts projekta pieteikums „Tradition dialog in the 

border area”. Kopējais finansējums Apes novada domei ir Ls 2 108,41, no tā Ls 1897,57 ir 

programmas finansējums. Projekta rezultātā ietvaros notiks deju, dziesmu, spēļu un ēšanas 

tradīciju apmaiņa starp trijām valstīm- Latviju, Igauniju un Krieviju, rādot katrai pusei 

raksturīgās tradīcijas Meteņu laikā. 

 

 ELFLA LEADER programmā iesniegts projekta pieteikums „Sociālā aprūpes centra 

„Trapene” atpūtas laukuma labiekārtošana”. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir Ls 
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13 725,00, no tām ELFLA programmas finansējums Ls 12 352,50. Projekta ietvaros plānots 

labiekārtot atpūtas laukumu pie sociālā atpūtas centra „Trapene‟. 

 

 Virešu pagastā 2010.gadā ir uzsākts realizēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) projekts „Saieta nama aprīkojuma un inventāra iegāde”. Projekta kopējās 

izmaksas ir Ls 11693.44, no tiem Ls 8770.07 Eiropas Savienības finansējums un Ls 2923.37 

pašvaldības līdzfinansējums. Projekts plānots pabeigt 2011.gadā. 

 

 Laika posmā no 2010.gada janvāra līdz 2011.gada jūlijam tiek īstenots Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Sikšņu pamatskolā „Apes novada izglītības 

iestāžu informatizācija”, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA). Kopējās 

projekta izmaksas Ls 7918,62, no kura Ls 6730,83 ir ES finansējums un Valsts budžeta 

dotācija Ls 1187,79 apmērā.  

 

 Laika periodā no 2010.gada februāra līdz 2011.gada jūlijam tiek īstenots Valsts 

aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (JSPA) projekts "Igaunijas un 

Latvijas jauniešu lēciens jauniešu līdzdalības metro kopā ar lēmumu pieņēmējiem”, kura 

kopējas izmaksas ir 32475,63 EUR. Projekta ietvaros Latvijas puses projektā iesaistījušies 15 

novadi, kas robežojas ar Viljandi apriņķi Igaunijā un tie ir Salacgrīvas novads, Alojas novads, 

Mazsalacas novads, Rūjienas novads, Naukšēnu novads, Valkas novads, Apes novads, 

Alūksnes novads, Limbažu novads, Valmieras novads, Valmiera, Beverīnas novads, Strenču 

novads, Smiltenes novads, Burtnieku novads un 15 pašvaldības no Viljandi apriņķa Igaunijā. 

 

 Virešu pagastā laika posmā no 31.05.2011. līdz 30.09.2011 tiks īstenots Izglītības un 

zinātnes ministrijas projekts „Inventāra iegāde Virešu pagasta jauniešu brīvā laika 

aktivitātēm‟‟, kura kopējās izmaksas ir Ls 1940,00, kas ir valsts budžeta dotācija.  

 

 Virešu pagastā tiek plānots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 

projekts „Bibliotēkas jumta nomaiņa”, kurā plānotais pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 

2750,00. 

 

 Plānots iesniegt arī projektu „Sociālās istabas rekonstrukcija”, kurš tiktu īstenots ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) palīdzību un kopējās plānotās projekta izmaksas ir 

aptuveni Ls 6200,00. 

 

 Virešu pagastā plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

(ELFLA) projektu „Florbola laukuma ierīkošana”, kura atbalsta institūcija ir Lauku atbalsta 

dienests (LAD) un kopējais plānotais finansējums ir Ls 2000,00. 

 

 Trapenes pagastā tiek plānots Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekts „Trapenes 

pagasta autoceļu (1,72 km) rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 60000, tai 

skaitā ES finansējums Ls 54000 un pašvaldības finansējums 6000 Ls.  

 

 Trapenes pagastā tiek plānota arī projekta „Ūdensvada un kanalizācijas 

rekonstrukcija” 2.kārtas īstenošana.  

 

  
 

 

 

http://old.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/lauksaimn_fonds/
http://old.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/lauksaimn_fonds/
http://old.kurzemesregions.lv/es_sfondu_info_centrs/lauksaimn_fonds/


Apes novada domes publiskais pārskats 2010 

 

27 

 

6. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko 

darbību un iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu 

7. 
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7. Apes novada domes lēmums par 2010.gada 

saimniecisko gada pārskatu 

8. 
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Apes novada domes lēmums par Apes novada domes 

2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 


