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Apes novada domes priekšsēdētājas Astrīdas HARJU uzruna 
 

2011.gads Apes novada pašvaldībā raksturojams kā aktīvs plānošanas, būvniecības, 
kultūras, sporta, tūrisma norišu un Eiropas Savienības dažādu fondu apguves gads. 

 Projektu realizācijā, apgūstot dažādu fondu finansējumu, tika dots nozīmīgs 
ieguldījums lauku vides attīstībai - sakārtota teritorijas infrastruktūra (lauku ceļu 
rekonstrukcijas, ielu apgaismojumi, ūdenssaimniecības sakārtošana, bērnu dārza 
siltumapgādes rekonstrukcija, mazā koksnes biznesa inkubatora izveide ar apmācību klasēm 
katrā pagasta teritorijā), kā arī attīstīti pakalpojumi un atbalstīta uzņēmējdarbība. Apes 
pašvaldība laika posmā no 2009.-2012.gadam gan kā projekta iesniedzējs, gan kā projekta 
partneris ir piedalījusies vairāk kā 34 dažādu projektu realizācijā, investējot no dažādām 
programmām un fondiem 2 888 595 latu, bet kopā ar pašvaldības ieguldījumu mūsu teritorijas 
attīstībā ieguldīti 3 864 929 lati.  

 Šajā gadā esam arī izveidojuši EST-LAT projekta ietvaros kopīgu sadarbību Apes 
novada un Igaunijas Setomaa novada uzņēmējiem, kā rezultātā iegūta ne tikai savstarpēja 
praktiskā pieredze un dalība pārrobežu tirgos, veikti pētījumi par vietējo resursu izmantošanu 
un noteiktas nozares mazā biznesa attīstībai, bet izveidota arī kopīga abu pušu mājas lapa 
www.setoape.eu, kurā uzņēmējs var pārdot savu saražoto produkciju. Saistībā ar veiksmīgu 
projektu realizāciju uzņēmējdarbības veicināšanā, maija mēnesī Apes pilsētā viesojās 
raidījuma „Eirobusiņš” filmētāju grupa. Raidījuma tēma bija par prasmi izmantot Eiropas 
struktūrfondu finansējumu piesaisti pārrobežu sadarbības programmā ar kaimiņiem igauņiem, 
lai veicinātu mazo uzņēmējdarbību savā teritorijā un aktivizētu dažādas iedzīvotāju vecuma 
grupas būt aktīviem.  

Uzsākot attīstības programmas un teritorijas plānošanas dokumenta izstrādi, ir notikuši 
pieci Iedzīvotāju forumi katrā no novada pagasta teritorijām. 

Izglītības jomā saglabājām visas novada izglītības iestādes, jo savstarpējie skolu 
attālumi ir pietiekami tāli, lai efektīvāka būtu skolēnu pārvadāšana. Kā arī arvien vēl esam 
pārliecināti, ka izglītības iestāde katrā pagasta teritorijā veic arī mūžizglītības funkciju visām 
vecuma grupām un ir socializācijas un kultūras centrs vietējiem iedzīvotājiem.  

Atbalstā iedzīvotāju labklājībai tika labiekārtots sociālā aprūpes centra „Trapene” 
atpūtas laukums un gājēju celiņi, renovētas atpūtas telpas bērnu aprūpes centrā „Gaujiena”, 
labiekārtota sociālās mājas „Jaunroze” apkārtne. Atbalstošu vidi un apmācības projekta 
„Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā” 
sniedza ģimenēm, kuras cieš no līdzcilvēku atkarībām.  

Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, ieguldot pašvaldības līdzfinansējumu un 
darba resursus, izveidots bērnu rotaļu laukums Apē, BMX trases Gaujienā un Apē, Sikšņu 
pamatskolā gada ietvaros darbojās radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem, izveidota un 
iekārtota biedrības „Radošais ideju centrs” telpas Apē, kas organizē dažādas tematiskās 
nodarbības iedzīvotājiem, apvieno mājamatniekus un mazos ražotājus, organizē tirdziņus un 
līdzdarbojas pašvaldības veidotajos pasākumos. 

 Tradicionāli pagājušajā gadā mūsu novadā norisinājās daudzi jau atpazīstami 
kultūras pasākumi – Jāzepa Vītola mūzikas dienas Gaujienā, mazie dziesmu svētki Trapenē, 
Vidagas diena Virešos, Apes pilsētas svētki. Bet līdztekus tam ar jaunu skanējumu iepazinām 
Upju festivālu uz Gaujas, mūsu novada lauku dzīves atainojumu kultūrprogrammā „Ak, šī 
jaukā dzīve Apes novada dziesmās, dejās un darbos”, novada mazo dziedātāju konkursu 
„Cālis”, gada noslēguma pasākumu „Apes novada Gada cilvēks 2011”, „Uzņēmēju gada 
balle” un citi.  

Līdztekus pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem un novada sporta spēlēm, ar 
prieku sadarbojamies ar dažādām sporta biedrībām, lai mūsu teritorijā notiktu Latvijas mēroga 
sacensības ar starptautiskas klases sportistu dalību.  

http://www.setoape.eu/
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Apes pilsētā gadskārtēji jau 39.sezonu norisinājās motosporta sacensības „Vaidavas 
kauss”, kas pateicoties Levanu dzimtai ir izveidojies un nostiprinājies ar savu atpazīstamību 
ārpus Latvijas robežām.  

Šogad apzināmies, ka tehnisko sporta veidu jomā savu noteicošo lomu Apes novada 
skanējumam piesaka vēl viena stipra dzimta no Virešu pagasta – Ivars un Zigurds Kalniņi – 
autorallija vecmeistars ar savu dēlu. Kalniņi aktīvi iesaistās ne tikai kā dalībnieki auto 
sacensībās, bet savu artavu dod apmācību veikšanai jaunajai paaudzei un sacensību 
organizēšanai. Un varbūt tieši arī tas ir šis veiksmes stāsta pavediens ziemas rallija 
sacensībām Apes novadā. 

Trapenes pagasta teritorijā jau ceturto reizi norisinājās bez ceļu autorallijs „Trophy 
reids”.  

Izveidoti jauni tūrisma piedāvājumi, daudzveidīgāks un interesantāks tapis amatnieku, 
mājražotāju un uzņēmēju „Apes novada lauku labumu” maršruts, kas tūristam ir saistošs ar 
nemateriālā mantojuma prasmēm, aktīvu līdzdarbību un ražošanas procesa iepazīšanu. 
Maršruts, kas sevī ietver no klūgu grozu pīšanas līdz kūdras purva izstrādes, lielogu dzērveņu 
audzēšanas un pārstrādes, koksnes apstrādes vai dolomīta šķembu ieguves izstrādes karjerā. 
Savdabīgu pievienoto vērtību novada tūrisma maršrutos ienes privātais Zigurda Safranoviča 
muzejs ar „Senu un ne tik senu lietu” kolekciju. 

 

Novada struktūra un pārvalde 
Atbilstoši „Apes novada pašvaldības nolikumam” novadu veido teritoriālā iedalījuma 

vienības: Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts.  
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā 

nodrošina šādas pagasta pārvaldes: Gaujienas pagasta pārvalde, Trapenes pagasta pārvalde un 
Virešu pagasta pārvalde. 

Nav veidota Apes pilsētas un Apes pagasta pārvalde, bet izveidota juridiskas personas 
Apes novada domes struktūrvienība – Apes novada administrācija, kas nodrošina pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamību arī Apes pilsētas un pagasta teritorijā. Visas pašvaldības 
iestādes ir novada domes pakļautībā.  

Pašvaldība ir SIA „Alūksnes slimnīca” kapitāldaļu turētāja. 
      Dome ir dalībnieks biedrībās –   
                                  biedrībā ”Latvijas Pašvaldību savienība”,  
                                  biedrībā „Alūksnes lauku partnerība”, 
                                  biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”, 
                                  biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””, 
                                  sabiedriskā organizācijā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 
 

Budžets un finanšu iespējamie riski 
Sastādot pašvaldības budžetu 2011.gadam, tika ņemta vērā Finanšu ministrijas 

prognoze, ka pašvaldībām tiek garantēti tikai 96% no IIN ieņēmumiem. Tāpat mēs izvērtējām 
pieaugošo bezdarbu Apes novada pašvaldības teritorijā un līdz ar to prognozējamo iedzīvotāju 
maksātspēju par nekustamo īpašuma nodokli un komunālajiem pakalpojumiem.  

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi pārskata gadā LVL 3 245 435. 
Pamatbudžeta kopējie izdevumi pārskata gadā LVL 3 359 756. 
2011.gadā veiktas aizdevumu pamatsummu atmaksas par summu LVL 155 597. 
2011.gadā uzņemtas ilgtermiņa kredītsaistības par summu LVL 75 286 un īstermiņa 

kredītsaistības par summu LVL 23 669. 
Speciālā budžeta ieņēmumi LVL 83 502 un izdevumi LVL 65 910. 
Rezumējot novada kopējās plānotās saistības ilgtermiņā, kas radušās realizējot lielus 

investīciju projektus teritoriju infrastruktūras sakārtošanai, tika apzināts arī iespējamais risks, 
jo kredītsaistības faktiski atmaksājamas no pamatbudžeta diviem kopējiem ieņēmumu 
veidiem (nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem) un tās budžeta gada beigās pret šīm divām 
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pozīcijām sastāda 10%. Šīs ir vērā ņemamas kredītsaistības un kontrole būtu jāvērš uz to, lai 
kredītportfelis tomēr nepārsniegtu 15% atzīmi no šiem ieņēmumu veidiem. 

Naudas līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē un arī komercbankās ar mērķi atbalstīt vietējos 
iedzīvotājus un uzņēmējus, lai šīs bankas ieviestu savus pakalpojumus Apes novada teritorijā 
un tie būtu pieejami šajā dzīves vietā. Un tomēr tas ir vienmēr saistīts ar risku - 2011.gada 
novembra mēnesī pašvaldības kopējo naudas uzkrājumu palielinājumu ietekmēja Latvijas 
Krājbankas bankrota procedūra, kuras rezultātā bankas norēķinu kontos palika LVL 39 323. 

Novada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā, ka pašvaldība veic visas funkcijas 
un visām pašvaldības iestādēm vajadzētu nodrošināt esošos pakalpojumus iedzīvotājiem. 
Zināmas grūtības tomēr bija sabalansēt sociālā aprūpes centra „Gaujiena” (bērnu nama) 
budžetu, jo aprūpējamo skaits ir neliels, tas nepārsniedz 20 bērnus, bet pakalpojums tomēr 
jānodrošina kvalitatīvs. Budžeta izdevumi bija jāsabalansē nodrošinot arī otra sociālās aprūpes 
centra „Trapene” (pansionāta) pakalpojumus, kas ir ļoti kvalitatīvi un tiek sniegti jaunās, 
renovētās telpās, bet iemītnieku skaitam ir tendence samazināties. Tāpat tika arī analizēta 
iespēja apvienot esošās divas bāriņtiesas novadā, bet veicot ekonomisko aprēķinu tika 
secināts, ka izveidojot vienu šo institūciju, finansiālais ieguvums veidojas ar mīnusu, jo 
pieaug transporta izmaksas, kā arī pakalpojums tomēr paliek attālināts no iedzīvotāja. 
Tādējādi tika pieņemts lēmums turpināt darbu abām bāriņtiesām. 

Veselības aprūpes funkcijā tiek finansētas divas feldšeru punktu vietas Trapenes un 
Virešu pagastā, bet sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā uzrauga viens pašvaldības 
kārtībnieks. 

Lai pašvaldības mazturīgajiem iedzīvotājiem mazinātu sociālo spriedzi, pietiekami 
liela finansējuma daļa tika novirzīta sociālajam blokam – garantētā iztikas minimuma 
izmaksām un dzīvokļu pabalstiem, kā arī vēl plānoti līdzekļi ārkārtas gadījumiem (trūcīgo 
bērnu ēdināšanai, palīdzība personām, kuras nonākušas īpašos krīzes apstākļos u.c.). 

Salīdzinoši pret iepriekšējo gadu ceļu un ielu uzturēšana, šajā 2011. ziemas periodā, ir 
būtiski ietekmējusi finanšu izlietojumu, jo snigšana janvāra, februāra mēnešos bija aktīva 
katru dienu, kad tika ne tikai tīrīti ceļi un ielas, bet arī no pilsētas izvests sniegs. Tas ļoti 
būtiski ietekmēja ikdienas ceļu uzturēšanu un plānotos ceļu un ielu remontus pavasara, 
vasaras un rudens periodā, jo finansējums bija nepietiekams.  

Arī dabas resursu nodokļa ieņēmums ir neliels, kaut teritorijā ir divi lieli dolomīta 
ieguves karjeri. Tam par pamatu varētu būt esošo dolomīta karjeru izstrādes kritums, kad 
saistībā ar ceļu būvniecības zemo intensitāti valstī.  

 

Plānotie darbi 2012.gadā 
     Strādāt pie Apes novada stratēģiskās attīstības programmas un teritoriālplānojuma 

pabeigšanas 2012.- 2019.gadam.  
      Veikt nekustamā īpašuma saglabāšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu, nekustamā 

īpašuma iznomāšanu uzņēmējdarbības veicināšanai. 
Realizēt uzsāktos un no jauna atbalstītos projektus, piesaistot dažādu Eiropas 

struktūrfondu finansējumus aptver sekojošas jomas: tranzītielas sakārtošana Apes pilsētā, 
ūdenssaimniecības attīstība ar attīrīšanas iekārtu izbūvi Apes pilsētā un Trapenes pagastā, 
uzņēmējdarbības veicināšana, sociālās drošības tīkla stiprināšanā, kultūrvides un tūrisma 
jomā.  

Ticu, ka 2012.gadā, mērķtiecīgi strādājot, aizsāksim arī jaunus, nozīmīgus projektus 
iedzīvotāju labklājības uzlabošanā! 
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1.Pamatinformācija 

1.1. Teritoriālais iedalījums 
 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, 
Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas Valgas un Veru apriņķiem. Novada 
centrs ir Apes pilsēta. 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes 
plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, savukārt pēc iedzīvotāju 
skaita tas ir piecpadsmitais apdzīvotākais Vidzemes plānošanas reģiona novads. Apes novadā 
ir 7.9 iedzīvotāji uz 1km2. 

 

     

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
http://lv.wikipedia.org/wiki/Al%C5%ABksnes_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gulbenes_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Smiltenes_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Valkas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Igaunija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Valgas_apri%C5%86%C4%B7is
http://lv.wikipedia.org/wiki/Veru_apri%C5%86%C4%B7is
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ape
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Apes novadu veidojošās teritoriālās vienības, izņemot Apes pilsētu, pēc teritorijas 
lieluma ir līdzīgas. Lielākā no tām ir Virešu pagasts, kas aizņem 28% teritorijas. Trapenes 
pagasts ir nākošais lielākais un aizņem 25% teritorijas. Apes un Gaujienas pagasts katrs 
aizņem 23% no kopējās novada teritorijas un Apes pilsēta 1%.   

 
 

 
 

1.2. Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji 
            Pēc iedzīvotāju blīvuma Apes novads ir vismazāk blīvi (7.9 iedz./km2) apdzīvots 
salīdzinot ar pārējiem Vidzemes plānošanas reģiona novadiem.  Apes novada blīvums ir 1.73 
reizes mazāks nekā šis vidējais reģiona rādītājs. Pēc iedzīvotāju skaita Apes pilsēta ir ar 
vismazāko iedzīvotāju skaitu.  
  
 2009 2010 2011 (uz 31.12.2011.) 

Iedzīvotāju skaits 
Apes novadā kopā 4398 4350 4204 

Apes pilsētā 1125 1116 1054 
Apes pagastā 596 584 566 

Gaujienas pagastā 1028 1024 1008 
Trapenes pagastā 906 885 846 

Virešu pagastā 743 741 730 
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 

Apes novadā kopā -17 -48 -72 
Apes pilsētā -3 -9 -29 

Apes pagastā -1 -12 -4 
Gaujienas pagastā -13 -4 -17 
Trapenes pagastā 0 -21 -18 

Virešu pagastā 0 -2 -4 
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Apes novada nacionālais sastāvs - latvieši 87% jeb 3651, krievi 8 % jeb 314, ukraiņi 
1% jeb 46, igauņi 1 % jeb 44, savukārt pārējās tautības sastāda 3% jeb 121 novada iedzīvotāji. 
 
 2009 2010 2011 (uz 31.12.2011.) 

Noslēgto laulību skaits 
Apes novadā kopā 6 7 8 

Apes pilsētā 1 1 1 
Apes pagastā - - - 

Gaujienas pagastā 5 - 2 
Trapenes pagastā - - - 

Virešu pagastā - 2 2 
Cits novads - 4 3 

 
Apes novadā 2011. gadā noslēgtas 8 laulības, tajā skaitā svinīgi dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas 4 laulības, Gaujienas evanģēliski luteriskā draudzē – 4 laulības.  
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 2009 2010 2011 (uz 31.12.2011.) 
 Dzimušo skaits 

Apes novadā kopā 24 30 34 
Apes pilsētā 7 6 5 

Apes pagastā 5 4 12 
Gaujienas pagastā 4 10 3 
Trapenes pagastā 4 6 8 

Virešu pagastā 4 4 6 
 

Apes novadā 2011.gadā piedzimuši 34 bērni (17 meitenes un 17 zēni), no tiem 27 
jaundzimušie reģistrēti Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā, bet 7 citu novadu Dzimtsarakstu 
nodaļās. 13 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns. 21 dzimšanas reģistrā ziņas par 
bērna tēvu ierakstītas nosakot paternitāti, bet 3 gadījumos reģistros ierakstītas tikai ziņas par 
bērna māti. Dzīves vieta 17 jaundzimušajiem deklarēta Apes pilsētā un Apes pagastā, 3 
jaundzimušajiem Gaujienas pagastā, 8 jaundzimušajiem Trapenes pagastā un 6 
jaundzimušajiem Virešu pagastā.  

 
 

 2009 2010 2011 (uz 31.12.2011.) 
Mirušo skaits 

Apes novadā kopā 57 69 50 
Apes pilsētā 13 19 18 

Apes pagastā 7 8 5 
Gaujienas pagastā 12 15 5 
Trapenes pagastā 15 11 13 

Virešu pagastā 10 13 5 
Cits novads  - 3 4 

 
2011.gadā reģistrēti 50 aizsaulē aizgājušie Apes novada iedzīvotāji (27 sievietes un 23 

vīrieši). No tiem 23 Apes pilsētas un Apes pagasta iedzīvotāji, 5 Gaujienas pagasta 
iedzīvotāji, 13 Trapenes pagasta iedzīvotāji, 5 Virešu pagasta iedzīvotāji un 4 citu novadu 
iedzīvotāji.   

No citām dzimtsarakstu nodaļām un iestādēm 2011.gadā Apes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa saņēmusi 82 korespondences ar pievienotajiem dokumentiem, bet sagatavojusi un 
reģistrējusi 103 nosūtāmos dokumentus. Pagājušajā gadā izdarīti 13 papildinājumi iepriekšējo 
gadu civilstāvokļa aktu reģistros, izdotas 20 atkārtotas civilstāvokļa apliecības, no tām 5 
saņemtas no citām dzimtsarakstu nodaļām. 
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2. Apes novada dome 

 

 
 Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 

Reģistrācijas Nr. 90000035872 
Tālrunis/fakss: 643 07220 

e-pasts: administrācija@ape.lv 
mājas lapa: www.apesnovads.lv 

 

2.1. Domes sastāvs 
Apes novada dome atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam” sastāv no 13 deputātiem. 
 

Astrīda HARJU Apes novada domes priekšsēdētāja 
Viesturs DANDENS Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības 

jautājumos 
Jānis LIBERTS Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks sociālajos 

jautājumos  
Ārija CEĻMILLERE Apes novada domes priekšsēdētājas vietniece kultūras un sporta 

jautājumos 
Vita ANDERSONE Gaujienas speciālās internātpamatskolas direktore,  

Bērnu sociālā centra „Gaujiena” vadītāja 
Alda LIEPIŅA Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja 
Zita UZKLIŅĢE Zitas Uzkliņģes ģimenes ārsta prakse, ģimenes ārste 
Aivars MALTAVNIEKS Trapenes pamatskolas direktors 
Inese DRAGONE Sociālā darba organizatore Virešos 
Dina JĀŅEKALNE Sociālā aprūpes centra „Trapene” direktore 
Guntars PURAKALNS Z/S „Vosukalni” īpašnieks 
Guntis ZARIŅŠ SIA „BAF PLUS” valdes loceklis 
Ivars KALNIŅŠ SIA „Vireši” valdes priekšsēdētājs  

 
2011.gadā notika 19 Apes novada domes sēdes, kurās tika pieņemti 348 domes 

lēmumi un izdoti 15 saistošie noteikumi. Saskaņā ar Apes novada pašvaldības nolikumu, 
domes sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienās.  

mailto:administr�cija@ape.lv
http://www.apesnovads.lv/
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  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.apesnovads.lv.  
          Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, no pašvaldības 
deputātiem ievēlētas pastāvīgās 4 komitejas:  

1. Finanšu un tautsaimniecības komiteja 9 locekļu sastāvā; 
2. Sociālo jautājumu komiteja 6 locekļu sastāvā;  
3. Izglītības jautājumu komiteja 6 locekļu sastāvā;  
4. Kultūras un sporta jautājumu komiteja 6 locekļu sastāvā. 
 

  Atsevišķu pašvaldības funkciju izpildīšanai dome izveidojusi šādas komisijas:  
1. Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā; 
2. Vides komisiju 4 cilvēku sastāvā; 
3. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisiju 6 cilvēku sastāvā; 
4. Iepirkumu komisiju 6 cilvēku sastāvā; 
5. Ētikas komisiju 4 cilvēku sastāvā; 
6. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites komisiju 4 cilvēku sastāvā; 
7. Vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā. 

 
2011. gadā notikušas 14 Finanšu un tautsaimniecības komisijas sēdes, tai skaitā - 3 

apvienotās komisijas sēdes: 2 Izglītības jautājumu komitejas sēdes, 1 Sociālo jautājumu 
komitejas sēde. 5 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, 1 Izglītības jautājumu komitejas sēde, 4 
Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes. 15 Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika 
pieņemti 46 lēmumi, veiktas 15 Iepirkuma procedūras, 5 Vides jautājumu komisijas sēdes, 1 
Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas sēde. 
 

2.2. Personāls 
Apes novada pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi nodrošina pašvaldības 

darbinieki. Uz 01.01.2012. Apes novada domē  - Apes centrālajā administrācijā - strādāja 70 
darbinieki. Apes novada domes centrālās administrācijas personāla amata vietu skaits 
atspoguļots tabulā.   

 

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 
 

Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmu „Cilvēkresursi un  
nodarbinātība” - 2011. gadā tika piesaistīti 2 speciālisti - Apes novada domes projektu 
vadītāja (uz 2 gadiem) un informatīvo sistēmu projektētājs (uz 1 gadu).  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.apesnovads.lv/
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Apes novada pašvaldībā procentuāli lielākais skaits darbinieku ir vecumā no 25 līdz 
54 gadiem, tas ir 78% jeb 55 darbinieki. No 55 līdz 64 gadiem ir 19% jeb 13 darbinieki. 
Savukārt  vecumā no 18-24 gadiem ir 3% jeb 2 darbinieki.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

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.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Apes novada domē – pārvaldes centrālā administrācijā strādā 55 sievietes un 15 
vīrieši.  
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3. Apes novada domes 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. 

Sociālās iestādes – 
Apes novada sociālais dienests. 
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,  
Virešu feldšeru punkts.  
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa. 
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. 
 

Sabiedriskā kārtība Apes novadā 
            Sabiedrisko kārtību Apes novadā nodrošina pašvaldības kārtībnieks. Kārtībnieks 
pašvaldības administratīvajā teritorijā organizē sabiedriskās kārtības sargāšanu, uztur kārtību 
sabiedriskajās vietās un masu pasākumos, kā arī veic Apes novada saistošo noteikumu prasību 
ievērošanas kontroli novada administratīvās teritorijas ietvaros. Noris aktīva sadarbība ar 
Valsts policijas Alūksnes policijas iecirkni. Reizi nedēļā katrā pagasta pārvaldē noteikti 
kārtībnieka pieņemšanas laiki, kuros iedzīvotāji var ierasties, lai atrisinātu sev radušos 
problēmu, izskatīt sūdzību. Sadarbība notiek ar pašvaldības iestādēm – bāriņtiesu, Sociālo 
dienestu, Komunālo nodaļu.  
 
 Medicīnas pakalpojumi Apes novadā 

Apes novadā visās teritoriālās vienībās ir pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi – Apē 
un Gaujienas pagastā ir reģistrētas ārstu prakses.  Trapenes un Virešu pagastos darbojas 
feldšeru punkti. 
Ape: 

• Divas ģimenes ārstu privātprakses; 
• Aptieka. 

Gaujienas pagasts: 
• Ģimenes ārsta privātprakse; 
• Aptieka. 
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Trapenes pagasts 
• Feldšeru punkts, kurā divas reizes nedēļā pieņem ģimenes ārsts un reizi nedēļā 

zobārsts; 
• Aptieka. 

Virešu pagasts 
• Feldšeru punkts Virešos. 

           Aptieku resursus izmanto vairāk, nekā pieļauj noteiktais darba laiks, jo visās aptiekās ir 
iespēja sazināties ārpus darba laika un brīvdienās. Medicīnas iestāžu resursi Apes novadā ir 
minimāli, pamatvajadzības nodrošinoši.  
         2011.gadā Apes novads veica naudas ieguldījumu LVL 2921 SIA „Alūksnes slimnīca” 
pamatkapitālā. Līdzdalības procents ar SIA „ Alūksnes slimnīca” ir 18.08 %. 
          2011. gada septembrī Alūksnē notika pirmais konkursa pasākums „Alūksnes un Apes 
mediķi 2011”, lai godinātu tautā mīlētāko mediķi. Nominācijā „Medicīnas vidējais personāls” 
balvu saņēma ģimenes ārsta Jurija Celenberga prakses māsa Santa Polozova (Gaujienas 
pagasts). Nominācijā „Farmaceits” godalgu saņēma Aīda Putrāle (Gaujienas pagasts). 
 

3.1. Apes novada Sociālie pakalpojumi 
Apes novadā ir izveidots vienots Apes novada Sociālais dienests, kur katrā pagastā ir 

pieejams sociālais darbinieks. Apes novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, 
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Apes novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. 

2011.gada augustā Sociālais dienests pārcēlās uz izremontētām un plašākām telpām 
Tirgus ielā 5, Apē. 

 
2011.gada budžeta izlietojums 
Plānots - 66 680 Ls 
Izlietots- 61 701 Ls, no tā: 
GMI pabalstiem - 44 037 Ls (valsts kompensējusi 22 018.50 Ls) 
Dzīvokļa pabalsti - 8111 Ls  (valsts kompensējusi 1622.20 Ls) 
Pārējie - 9553 Ls. 

Trūcīgas ģimenes/personas statuss piešķirts 641 personai. 
Sociālo palīdzību saņēmušas 188 ģimenes; 502 personas no tām: 183 bērni, 19 

invalīdi, 27 pensionāri. 
Aprūpe institūcijā nodrošināta - 6 personām (2011.gadā ievietoti). 
Aprūpe mājās nodrošināta - 21 personai. 
Bezmaksas psihologa konsultācijas nodrošinātas - 59 personām. Veiktas: 84 

individuālās konsultācijas; 4 vecāku sapulces, 3 lekcijas interešu grupās. 
Sociālā dienesta sadarbības partneri: Latvijas Sarkanais krusts; nodibinājums 

„Alūksnes un Apes novada fonds”, Gaujienas, Trapenes, Apes evaņģēliski .luteriskās 
draudzes,  misija „Pakāpieni”. 
Realizējam projektus: 
„Inovatīvi risinājumi veco ļaužu aprūpei mājās”; Eiropas Sociālā fonda programmas projektā 
Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/078 „SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PASĀKUMI 
APES NOVADA SOCIĀLO GRUPU INTEGRĒŠANAI SABIEDRĪBĀ”. 
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Sociālais aprūpes centrs „Trapene” 
Nodrošina sociālos ilgstošas aprūpes pakalpojumus veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar 

invaliditāti (pirmās un otrās grupas invalīdiem). Vietu skaits aprūpes centrā – 65. 
Sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze” Apē 

2011. gadā pakalpojumu nodrošināja četrām daudzbērnu ģimenēm, krīzes istabu 
izmantoja viens klients.   
 

3.2. Bāriņtiesa 
Apes novadā, lai nodrošinātu bāriņtiesas pakalpojumus darbojas – Apes un Trapenes 

bāriņtiesa, Gaujienas un Virešu bāriņtiesa. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas 
rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sniedz palīdzību 
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī apliecinājums un citus 
„Bāriņtiesu likumā” noteiktos uzdevumus.  

Apes un Trapenes bāriņtiesā veiktās  darbības 
Gads Notariālo 

funkciju 
skaits 

Nostiprinājuma 
lūgumi 

iesniegšanai 
Zemesgrāmatā 

Paraksta 
apstiprināšana 

Pilnvaras Kopiju 
apstip- 
rināšana  

Līgumi 
(dāvināju- 
ma, 
pirkuma) 

2011. 193 25 56 41 59 12 
 

2011. gadā bāriņtiesa slēgtās sēdēs izskatīja un pieņēma 19 lēmumus, sēdes fiksētas 21 
protokolā. 

Dokumentu aprite 2011. gadā:  
• Saņemtā korespondence – 102 
• Nosūtītā korespondence – 93  
• Saņemti un izskatīti iesniegumi, sūdzības – 33 
• Bāriņtiesu lietās ir dokumenti, kas netiek reģistrēti reģistrācijas žurnālā, bet tiek 

pievienoti lietam un fiksēti lietu sarakstā – sarunu protokoli, apsekošana akti, 
aizbildņu un aizgādņu, kā arī bērna mantas pārvaldnieku gada un galīgie norēķini, akti 
par bērna mantu, dokumentu kopiju apliecinājumi un citi dokumenti darbā ar 
ģimenēm. 

Izsniegtas vai pagarinātas 12 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 
vecāku gādības palikušam bērnam. 

Bāriņtiesā ir 6 lietu reģistri, 13 reģistrācijas žurnāli, 137 lietas. 
Pārskats par lietām: 

• Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, kopā – 11. 
• Aizbildņu kopējais skaits, kopā – 7. 
• Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā – 4. 
• Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā, kopā – 6. 
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Gaujienas un Virešu bāriņtiesā veiktās darbības 
Gads Notariālo 

funkciju 
skaits 

Nostiprinājuma 
lūgumi 

iesniegšanai 
Zemesgrāmatā 

Apliecinātie  
iesniegumi, 
līgumi 

Pilnvaras Darījumi, 
kopijas, 
paraksta 
apliecināšana  

2011. 145 16 11 35 83 
 

2011. gadā bāriņtiesa sēdēs izskatīja un pieņēma 11 lēmumus. 
Atņemtas aprūpes tiesības 1 vecākam, aizgādības tiesības atņemtas 2 vecākiem. 
Uz 31.12.2011. ārpusģimenes aprūpē atradās 4 bērni (bērnu aprūpes iestādē – 2; 

aizbildniecībā – 1; audžuģimenē – 1). Bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, vismaz vienu 
reizi gadā tiek apsekoti ar viņiem tiek veiktas pārrunas. 
Bāriņtiesā ir 13 reģistrācijas žurnāli, kurus kārto bāriņtiesas sekretāre. 
Dokumentu aprite 2011. gadā:  

• Saņemtā korespondence –56 
• Nosūtītā korespondence – 96  
• Saņemti un izskatīti iesniegumi, sūdzības – 19 

Izsniegtas vai pagarinātas 2 apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim vai bez 
vecāku apgādības palikušam bērnam. 
 

3.3. Izglītība novadā 
  2011.gadā Apes novadā darbu turpināja visas vispārējās izglītības iestādes: divas 
vidusskolas (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola un Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola), divas 
pamatskolas (Sikšņu pamatskola un Trapenes pamatskola), kā arī Gaujienas speciālā 
internātpamatskola un divas pirmsskolas izglītības iestādes: „Vāverīte” Apē un „Taurenītis” 
Gaujienā. Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111) iespējams apgūt 
gan šajās pirmsskolas izglītības iestādēs, gan Sikšņu un Trapenes pamatskolās, kur tiek 
realizēta pamatizglītības programma (programmas kods 2101111). Sikšņu pamatskolā un 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā pamatizglītību iespējams apgūt arī speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma gan klātienē, gan neklātienē apgūstama Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolā, savukārt Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā iespējams apgūt vispārējās 
vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma vakarskolai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 
tiek realizētas no 2011.gada 1.septembra. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” 
no 2011.gada 1.septembra radusi iespēju apgūt speciālās pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. 

Visu pieejamo izglītības programmu pieejamību 2011.gadā izmantoja 643 (634 - 
2011.gada 1.septembrī) bērni.   

Izglītojamo skaits Pirmsskolas 
izglītības 

programmas 

Pamatskolas 
izglītības 

programmas 

Vidējās izglītības 
programmas 

Izglītības iestādes 
Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskola 

- 105 34 

Ojāra Vācieša 
Gaujienas vidusskola 

- 92 25 
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Gaujienas speciālā 
internātpamatskola 

29 117 - 

Sikšņu pamatskola 23 40 - 

Trapenes pamatskola 21 52 - 

Pimsskolas izglītības 
iestāde „Taurenītis” 

42 - - 

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Vāverīte” 

54 - - 

                      Izglītojamo skaits Apes novada izglītības iestādēs 2011.gada 1.septembrī 

Izglītības pieejamības nodrošināšanai pašvaldība 2011.gadā no kopējā pašvaldības 
budžeta izlietoja nedaudz vairāk kā 50 % (Ls 1 698 376 no Ls 3 387 072). No valsts saņemta 
mērķdotācija vispārizglītojošo iestāžu pedagogu algu nodrošināšanai Ls 279 720, piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls 24 484, mācību literatūras iegādei Ls 757, mācību 
līdzekļu iegādei pirmsskolas iestādēm Ls 909, interešu izglītības programmu īstenošanai – Ls 
12 812. Valsts pilnībā nodrošina Gaujienas speciālās internātpamatskolas pedagogu algām un 
skolas uzturēšanai nepieciešamo finansējumu. 

Lai nodrošinātu iespēju izglītoties jebkura vecuma iedzīvotājiem, Apes novada 
pašvaldība iesaistījās projektā „Joprojām aktīvs”. Tā dalībnieki bija četras pašvaldības un 
četras nevalstiskās organizācijas, bet vadošais partneris – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds. 
Projekta gaitā Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji vecumā virs 45 gadiem, sadarbojoties vietējām 
nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām, varēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes 
dažādās jomās. Projekta laikā tika renovētas telpas un iegādāts aprīkojums vietējo kopienu 
aktivitāšu un sadarbības pasākumu īstenošanai. 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo 
dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstība Setomaa un 
Apes reģionos” („Buy local”) rezultātā izveidots kokapstrādes inkubatora centrs Apē uz Dāvja 
Ozoliņa Apes vidusskolas bāzes ar mācību klasēm Apes vidusskolā, Sikšņu pamatskolā, 
O.Vācieša Gaujienas vidusskolā un Trapenes pamatskolā, kā arī notikusi materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana mācību klasēs - iegādāti nepieciešamie kokapstrādes instrumenti, lai 
nodrošinātu mācību klašu izmantošanu. Tādējādi ir radīta iespēja nodrošināt skolēnu 
apmācības pamatiemaņu apgūšanā kokapstrādē, kā arī palielināt skolēnu interesi darboties 
kokapstrādes sektorā nākotnē. Kokapstrādes instrumentus darbmācības klasēs iespējams 
izmantot arī vietējiem amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem. 

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros 
realizēts projekts dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošanai 98 tūkstošu latu 
apmērā, tā rezultātā iegādājoties piederumus, aprīkojumu un tehnoloģijas matemātikas, 
ķīmijas, fizikas, bioloģijas kabinetos un laboratorijās. Bez tam Gaujienas vidusskolā realizēti 
trīs eTwinning projekti, par ko liecina saņemtie Kvalitātes Sertifikāti. Sikšņu pamatskolā 
realizēts projekts „Kopā varam, kopā darām” ar mērķi stiprināt pamatskolas bērnu ģimenes, 
dodot iespēju bērniem brīvajā laikā darboties un apgūt jaunas dzīves prasmes kopā ar 
vecākiem un vecvecākiem. Radošajās darbnīcās ģimenes apguvušas mezglošanu, šūšanu, 
batikošanu, veselīga uztura gatavošanu, filcēšanu, organzas ziedu veidošanu, dāvanu 
iesaiņošanu, stikla un auduma apgleznošanu. Projekta laikā labiekārtotas nodarbību telpas, 
iegādātas mēbeles un šujmašīna. Bez tam realizēti projekti vietējās kopienas dzīves kvalitātes 
uzlabošanai: Dienas nometne Virešu pagasta bērniem, bērnu laukuma iekārtošana Vidagā un 
inventāra iegāde Virešu pagasta jauniešu brīvā laika aktivitātēm. 

2011.gada vasarā pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte” realizēts energoapgādes 
sistēmas rekonstrukcijas projekts nepilnu 36 tūkstošu latu  apmērā. Iestāde iesaistījās arī 
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Valsts izglītības satura centra projektā „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas 
aprobācija”. Līdztekus finansiālajam ieguvumam apgūta jauna pieredze, iespēja profesionāli 
pilnveidoties, kā arī iegādāti metodiskie materiāli darbam, integrētais digitālais mācību 
līdzeklis un interaktīvā tāfele. Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs aktīvi iesaistās 
dažādos projektos un konkursos. Veiksmīga dalība „Alūksnes un Apes novada fonda” 
projektu konkursā deva iespēju bērnudārza darbinieku un vecāku neformālajai grupai „Lielie 
mazajiem” realizēt „Pasaku un stāstu dienu”, bet jaunas zināšanas bērniem sniedz dalība 
ZAAO makulatūras vākšanas konkursā „Šķirosim atkritumus” un SIA „Zaļā josta” bateriju 
vākšanas konkursā „Būsim atbildīgi”. Pirmsskolas izglītības iestāde iesaistījusies arī Eiropas 
Savienības mūžizglītības programmas apakšprogrammas „Comenius” aktivitātēs skolu 
partnerības projektā „Veselīgais ceļojums”. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2013.gadam. 

Gaujienas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” saņēmusi atbalstu SIA Caparol 
Baltica projektu konkursā „Nāk draugi izkrāso bērnību!”, kā arī bērnu teicienu konkursā un 
ZAAO atkritumu vākšanas konkursā. 

Gaujienas mūzikas un mākslas skola realizējusi projektu sitaminstrumentu iegādei. 
Tas dod iespēju paplašināt programmu piedāvājumu skolā. 

Jau no 2009.gada novembra tiek realizēts Eiropas sociālā fonda darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekts 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šā 
projekta 2.aktivitātē „Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai 
pārkvalifikācijai” piedalījās četri Apes novada izglītības iestāžu pedagogi, savukārt 
3.aktivitātē pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā 2011.gadā 
iesaistījās 14 pedagogi, no tiem 3.pakāpi ieguva 9, bet 4.pakāpi – 3 pedagogi. 
Pašvaldības pienākums ir izsniegt licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu realizēšanai. 2011.gadā Apes novada iedzīvotājiem bija iespēja apgūt 
trīs licencētas neformālās izglītības programmas, bet skolu jaunatne varēja iesaistīties Latvijas 
Republikas Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra īstenotajā jaunsargu 
apmācības programmā.  

Bez tam izglītības iestādēs tika realizētas visdažādāko jomu interešu izglītības 
programmas 68 stundu apjomā mēnesī:  
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā – 9 programmas 29 stundu apjomā; 
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā – 12 programmas 22 stundu apjomā; 
Sikšņu pamatskolā – 4 programmas 8 stundu apjomā; 
Trapenes pamatskolā – 7 programmas 9 stundu apjomā. 

2011.gada janvārī kārtējā akreditācija veikta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai. 
2012.gadā akreditācijai gatavojas Sikšņu pamatskola un Gaujienas mūzikas un mākslas skola. 

2012.gadā jāturpina darbs pie izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanas Apes 
novada izglītības iestādēs, lai dotu iespēju novada bērniem un jauniešiem iespējami tuvu 
dzīves vietai apgūt katra spējām atbilstošu izglītību un iesaistīties katra interesēm atbilstošās 
ārpusstundu aktivitātēs. Jāpilnveido darbs mūžizglītības programmu piedāvājumā, izzinot 
iedzīvotāju vēlmes un iespējas sniegt pašvaldības atbalstu neformālās izglītības programmu 
īstenošanai. 
 

3.4. Kultūra novadā 
 2011.gada sezonā Apes novadā darbojās 34 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuros 
iesaistījās 418 dalībnieki un 21 kolektīvu vadītājs.  

§ 2 jauktie kori;  
§ 1 sieviešu koris; 
§ 2 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi;  
§ 7 vokālie ansambļi;  
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§ 1 amatierteātra kolektīvs; 
§ 3 Eiropas senioru deju kolektīvi;  
§ 3 līnijdeju kolektīvi;  
§ 1 estrādes ansamblis; 
§ 1 pūtēju grupa;  
§ 2 bērnu/jauniešu tautisko deju kolektīvi; 
§ 7 bērnu mūsdienu deju kolektīvi;  
§ 4 bērnu vokālās grupas. 

 
 Koru, tautisko deju un vokālo ansambļu nozarēs tika organizētas skates, kurās tika 
iegūti 1. un 2. pakāpes diplomi. Apes jauktajam korim un Trapenes sieviešu korim – 2. 
pakāpes diplomi. Trapenes, Gaujienas, Virešu sieviešu vokālajiem ansambļiem – 2. pakāpes 
diplomi. Gaujienas, Virešu un Apes senioru vokālajiem ansambļiem – 2. pakāpes diplomi. 
Apes tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim 1. pakāpes diploms Alūksnes un Apes 
novadu skatē un 2. pakāpes diploms Vislatvijas vokālo ansambļu skatē. Apes tautas nama 
vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvam „Metenis” – 1. pakāpes diploms.  
 Visi amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalījušies koncertdarbībā novadā un ārpus tā. 
Gaujienas un Trapenes pagasta amatiermākslas kolektīvi turpinājuši sadarbību ar draugiem 
Igaunijā. Apes tautas nama tautisko deju kolektīvs ”Metenis” piedalījies deju festivālā 
„EUROPEADA- 2011” Igaunijā. Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis piedalījās 
folkfestivālā „FOLK FIESTA 2011” Polijā, nesot Apes novada vārdu pasaulē. 
 Domājot par dažāda vecuma, sociālā stāvokļa un interešu grupām, kultūras iestādēs 
notika gan gadatirgi, gan tradicionālie pasākumi, koncerti, atceres dienas, valsts svētki, 
vieskolektīvu aktivitātes. Kopumā notika 178 pasākumi. 

Lielākie un tradicionālie notikumi Apes novadā 2011. gadā 
Rudens un pavasara gadatirgi; 
Apes pilsētas svētki; 
Jāzepa Vītola mūzikas dienas Gaujienā; 
Dziesmu un deju svētki „Skan dziesma lapegļu gatvē” Trapenē; 
Mazo vokālistu konkurss ”Cālis -2011”; 
Līnijdeju pasākumi; 
Ugunsdzēsēju komandu sacensības Gaujienā; 
„Atzelei 900” pasākumu cikls; 
Līgo svētki Apes pagasta „Kalnarušķos”; 
Ģimeņu sadziedāšanās koncerts Apē; 
Bērnu un jauniešu popgrupu un mūsdienu deju festivāls „Mēs dzīvojam” Gaujienā; 
Eiropas senioru deju kolektīvu koncerts „Vasaras vidū – Vaidavas krastā” Apē. 

Apes novadu vienojošie notikumi 2011. gadā 
„Upju festivāls 2011”; 
Apes novada „Gada cilvēks – 2011”; 
Apes novada uzņēmēju vakars; 
Apes novada pašvaldības darbinieku sporta diena. 
 2011.gadā Apes novada tautas, kultūras un saieta namos strādāja 31 darbinieks, no 
kuriem 4 vadītāji, 20 speciālisti un 7 tehniskie darbinieki.  
 Kultūras darbinieki kopā ar tūrisma darba speciālistiem devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Gulbenes novadu. 
 Apes un Gaujienas tautas nami guvuši finansējumu VKKF un VPR izsludinātajos 
projektu konkursos, kuru rezultātā tapuši interesanti pasākumi - Bērnu amatierteātru diena 
„Kurp ved slepenā eja…” Gaujienā un koncertuzvedums „Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes 
novada dziesmās, dejās un darbos” Apē. 
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 2011. gadā Apes novada tautas, kultūras un saieta nama vadītāji un darbinieki ir 
uzsākuši kopēju pasākumu plānošanu un ieviešanu novadā, iesaistot kultūras aktivitātēs visas 
iedzīvotāju grupas. 
 

Bibliotēkas 

Apes novadā darbojās – Apes, Gaujienas, Trapenes un Vidagas bibliotēkas, kuru 
mērķis ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana.  
Katru gadu tiek pasūtīti periodiskie izdevumi, iegādātas grāmatas, gan par novada domes 
līdzekļiem, gan dāvinājumu veidā, gan par VKKF līdzekļiem. Bibliotēkas darbinieki regulāri 
organizē literatūras izstādes, rīko tematiskos pasākumus, literārās pēcpusdienas, bibliotekārās 
stundas, lasīšanas konferences. Rīkotas jauno grāmatu dienas. Novada bibliotēkās 
bibliotekārie procesi notiek automatizēti – lietotāju reģistrācija vienotā lasītāju reģistrā, 
automatizēta dokumentu izsniegšana, minētos procesus nodrošina Bibliotēku Informācijas 
sistēma Alise.  

Sadarbībā ar SWEDBANK tika rīkoti semināri –„internetbanka – ko tā var sniegt?” 
iedzīvotāji mācījās lietot datoru un internetu. 

Tika organizētas dažādas akcijas: „Uzdāvini vienu jaunu grāmatu savai bibliotēkai”, 
„Viena diena bibliotēkā”, ”Pasaules grāmatu diena”, „Bibliotēkas nakts”, ”Pasaule @Tavā 
bibliotēkā”. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma izzināšana” , kā arī publiskās aktivitātes: 
„Internets- tā nav spēle. Tā ir tava dzīve”, „Monētu dienas bibliotēkās”,   

Gaujienas bibliotēkā septembrī tikās Gaujienas dzejnieki un literāti, iepazīstinot ar 
saviem konkursam „Sapnis par Gaujienu” iesniegtajiem dzejas lasījumiem. 

Katrs novada iedzīvotājs var apmeklēt bibliotēku un izmantot bezmaksas konsultācijas 
datorprasmēs individuāli un grupās. Ir iespēja apgūt datorprasmes E-kursus portālā 
www.biblioteka.lv. Trapenes pagastā izveidojusies sadarbība ar Sociālā aprūpes centrs 
„Trapene” klientiem, kuri var saņemt bibliotēkas pakalpojumus (bibliotēkas darbinieks 
piegādā grāmatas pēc klientu vēlmēm). 

Veidojot kopīgus pasākumus izveidojusies cieša sadarbība ar novada izglītības un 
kultūras iestādēm. 
 

Muzeji 

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas” 

Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” misija ir saglabāt profesora Jāzepa Vītola 
kultūrvēsturisko mantojumu, to iesaistot aktīvā un mūsdienīgā apritē. 

Galvenās problēmas saistītas ar muzeja ēkas tehnisko stāvokli un nepietiekamo 
finansējumu – nepieciešama muzeja ēkas rekonstrukcija un pilnas likmes amata vieta krājuma 
glabātājam.  

2011. gadā muzeja pamatkrājums papildināts ar 20 jauniem priekšmetiem. Krājumā 
uzņemtas arī J. Vītolam piederējušas mēbeles no J. Vītola dzīvokļa Rīgā. Tās muzejam laipni 
atdāvinājis Vladimirs Kaupužs. 

2011. gadā muzeja apmeklētāju skaits bija 2478. No tiem organizētas skolēnu 
ekskursijas (skolēni grupās) 416. Muzejā vadītas 72 ekskursijas.  

Muzeja finansējums no pašvaldības budžeta Ls 7456; par pārdotajām biļetēm iekasēti 
Ls 312. Pavisam kopā muzeja funkciju un vajadzību nodrošināšanai izlietots Ls 7768.  

Muzejs piedalījies valstij un novadam nozīmīgu kultūras pasākumu norisē un 
organizēšanā: Muzeju nakts, Jāzepa Vītola mūzikas dienas Gaujienā un akcijas „Apceļo seno 
Atzeles novadu” noslēguma pasākumā. Ņemta dalība vizuālās mākslas konkursa „Jāzepa 

http://www.biblioteka.lv/
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Vītola Mūzika” žūrijas komisijas darbā. Sadarbībā ar Gaujienas Jāzepa Vītola fondu 
sagatavota prezentācija – uzvedums „Gaujiena – mana paradīze”.  
  
Trapenes pagasta muzejs 
 
              Trapenes pagasta muzejs 2011. gadā strādāja vairākos virzienos - ekskursiju vadība 
pa Trapeni un muzeju, izstāžu veidošana, pasākumi, iesaistot pagasta iedzīvotājus, darbs ar 
skolēniem un studentiem, izmantojot muzeja materiālus, muzeja eksponātu papildināšana. 
Muzeja un pasākumu apmeklētāju skaits 2011. gadā - 891. Interesantas izstādes muzejā bija – 
foto ,,Gaujiena pašu acīm'', ,,Liepaskalna mūža soļi'', ,,Leo Kokles dzīves stāsts'', ,,Mūžība ir 
nevienam nepiederoša'' par Ojāru Vācieti. Jau par tradīciju kļuvusi Annu un Jēkabu dienu 
svinēšana ,,Mikužos'' pie Melnupes. „Muzeju nakts'' pasākumā tika iekļautas sporta 
aktivitātes, konkursi par muzeja eksponātiem, seno grāmatu izstāde, kolekcionāru eksponāti, 
bet bērniem - darbs ar Lego klucīšiem. Laba sadarbība pagasta muzejam izveidojusies ar 
Zigurda Safranoviča privāto senlietu muzeju „Fazānos”. Kopīgi veidotais pasākums „Es karā 
aiziedams” jauniešos radīja īpašu interesi par armiju - formas, reglaments, apbalvojumi u.c. 
Pasākuma apmeklētāji varēja parādīt sportisko sagatavotību un veiklību. Sagaidot 
Ziemassvētkus, uz noskaņu pasākumu „Ziemassvētku gaisma ielīst mūsu sirdīs...” tika aicināti 
visi aktīvie muzeja apmeklētāji. 2011. gadā tika izveidoti 2 bukleti – Trapenes pagasta un 
Apes novada buklets. 2012. gadā ir ieceres paplašināt darbu ar pasākumiem, kuros iesaistīt 
vairāk pagasta iedzīvotājus. Izstrādāt ekskursiju maršrutus pa tiem objektiem, kurus vēlas 
apskatīt trapenieši. 
 

Elīnas Zālītes memoriālā māja 
 
                  Apes pusē dzimusi un augusi dzejniece, prozaiķe, dramaturģe un tulkotāja Elīna 
Zālīte (1898 – 1955), kuras darbu nozīmība nav zudusi vēl šobrīd. E. Zālītes piemiņu Apē 
glabā iela, kam dots novadnieces vārds un memoriālā māja Dzirnavu ielā 24, kur ekspozīcijas 
telpā 2 vitrīnās un uz 12 planšetēm izvietota ekspozīcija „Elīnas Zālītes dzīves un daiļrades 
ceļš”. Ekspozīcija veidojusies gandrīz 50 gadu garumā. Šobrīd E. Zālītes fondā reģistrēti 313 
eksponāti. 2011. gadā iegūti 22 jaunieguvumi.  
       Pilsētas svētku laikā, kad galvenā notikumu vieta bija Dzirnavu iela, svētku ievadījumā 
26. augusta vakarā pie E. Zālītes memoriālās mājas, kas bija atvērta līdz vēlai naktij, darbojās 
naksnīga kafejnīca, kur bija klausāmas un skatāmas muzikālas performances „Nakts 
varavīksnes”, svētku viesu – Otaņķu folkloras kopas un dejotāju sveiciens, koncerstāsts 
„Manā četristabu sirdī”.  
       2011. gadā sagatavots un Apes novada domes Attīstības nodaļā iesniegts „Iesniegums – 
budžeta pieprasījums 2014.– 2020. g. plānošanas periodam”, paredzot finansu līdzekļus ēkas 
kapitālremontam un tehniskā aprīkojuma iegādei. 
            E. Zālītes memoriālo māju apmeklējuši gan apenieši, gan ekskursanti no tuvākas un 
tālākas apkārtnes, arī ārzemēm – ap 150. Apmeklētāju kopskaitu gadā grūti noteikt, jo pilsētas 
svētkos māja ar tās ekspozīciju bija brīvi pieejama visiem svētku apmeklētājiem, kas to arī 
izmantoja.  
          2011. gadā aktīvi tika vākti finansu līdzekļi E.Zālītes skulpturālā portreta atjaunošanai - 
savākti Ls 594.16. 
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3.5. Sporta aktivitātes 
              Apes novadā sporto daudzi, gan lieli, gan mazi iedzīvotāji, kuri atzīst veselīgu 
dzīvesveidu un vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku. Iedzīvotāju sportiskajām aktivitātēm kalpo 
visdažādākās sporta būves: sporta halle Apē, sporta laukumi Apē un visos novada pagastos, 
stadioni Apē un Gaujienā, sporta zāles pie novada skolām, atklātais hokeja (vasarā – 
basketbola, florbola) laukums Apē, BMX trases Gaujienā un Apē, mototrase Apē. Daudzas 
sporta būves tapušas, pateicoties pašvaldības finansētiem projektiem, tai skaitā arī pārrobežu 
projektiem ar Igauniju. 

Sportiskiem pasākumiem labvēlīgu vidi piedāvā Apes novada daba: orientēšanās 
sportam: piemērotie meži, laivojamās upes (Gauja, Vaidava), savukārt ezeri (Luksta, 
Kalekaurs, Zvārtavas ezers, Melderītis u.c.), ir makšķerēšanai piemērotas ūdenstilpes. Apes 
”Kalnarušķos” ierīkota sportiska atrakciju un tūrisma trase. 

Caur Apes novadu ved marķētais starptautiskais velomaršruts „Tour de Lat Est” 
(Igaunijas robeža – Ape – Vecais Kornetu lielceļš – Auguļi) un tālāk vijas caur Veclaiceni uz 
Alūksni, Gulbeni. Tam izstrādāti arī vairāki papildmaršruti caur Trapeni, Gaujienu. Z/s 
”Kalnarušķos” iespējams iznomāt velosipēdus. 
          Godinot novada labākos sportistus pirmo reizi februārī notika pasākums “Apes novada 
sporta laureāts - 2011”. Apes novadā plaši attīstās tehniskie sporta veidi – motosports (tai 
skaitā mopēdu sports) un  autosports, kā arī riteņbraukšana.  Sacensības šajos sporta veidos 
noturīgi izvērsušās starptautiskā mērogā, tādējādi dodot savu pienesumu arī Apes 
atpazīstamībai Latvijas un plašākā mērogā, kā arī  ekonomiskajai attīstībai. 
            2011.gada maijā lielākais sporta 
pasākums novadā – starptautiskais 
38.motokross “Vaidavas kauss” un 
Latvijas čempionāta posms - pulcēja ap 
380 sportistu (ap 100 no tiem startēja 
mopēdu klasē, tajā skaitā bija  arī vairāki 
desmiti Apes novada jauniešu). Šīs 
sacensības pulcēja ap 3000 skatītāju.  
(attēlā uz starta līnijas sacensību 
„Vaidavas kauss” sportisti). 
Riteņbraukšanas sacensības – TREK MTB 
velomaratons un “Vaidavas kausa” izcīņa 
aptver visas paaudzes, sākot no 
trīsgadīgajiem līdz senioriem. 2011.gadā  
sacensības notika  jau 5.reizi,  un tajās 
piedalījās  vairāk kā  400 dalībnieku.  
Trapenes pagasta „Lukstos” 8.reizi tika rīkotas tradicionālās Trofi reida (4 x 4) autosporta 
sacensības, Tajās piedalījās vairāk kā 70 ekipāžas ar vairāk kā 200 dalībniekiem no visām 
Baltijas valstīm. 
Apes novada iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, iesaistās sporta pasākumu organizēšanā - strādā 
trašu veidošanā un kā tiesnešu palīgi, ir aktīvi līdzjutēji sacensību laikā. 
            2011. gada novembrī  divu dienu garumā Apē notika – Nākotnes pilsētas spēle 
„Esošās Apes novada sporta infrastruktūras efektīva izmantošana un attīstīšana vietējās 
ekonomikas veicināšanai”, kurā novada pašvaldības pārstāvji, biedrību aktīvisti un sporta 
dzīves vadītāji izstrādāja – Apes novada nākotnes ideju izaicinājumus.   
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3.6. Tūrisms novadā  
 2011. gada februārī Apes novada tūrisma jomas darbinieki piedalījās Starptautiskajā 

tūrisma izstādē „Balttour - 2011” Rīgā. Stendā 3 dienu garumā tika reklamēti gan Apes 
novada apskates objekti un pasākumi, gan sadarbībā ar Alūksnes un Gulbenes novadiem 
izveidotais ceļojuma maršruts 
“Apceļo seno Atzeles novadu”. 
Ar informatīvajiem materiāliem 
visa gada garumā popularizējām 
tūrisma iespējas Apes novadā, 
aktīvi tika reklamēts „Apes 
novada lauku labumu” 
maršruts, kurā Apes novada 
mājražotāji un uzņēmēji, skaisto 
sētu īpašnieki rādīja savas 
sakoptās  saimniecības,  
dažādas amatu  prasmes, 
piedāvāja degustācijas, kā arī  
iespēju  iegādāties vietējos ražojumus. 

Maijā notika unikālais, nu jau tradicionālais, Apes novada Upju festivāls „Gauja -
2011”, ūdenstūrisma pasākums ar plašu kultūras programmu. Šoreiz to rīkoja Gaujienas 
pagasts. Tajā piedalījās 26 laivas ar 60 dalībniekiem (attēlā viena no komandām pasākumā 
„Upju festivāls”). 

Sadarbojoties ar novada pagastu dažādu jomu speciālistiem, tika izveidots Apes 
novada prezentācijas buklets „Apes novads – dvēsele priecājas” ar plašu informāciju par Apes 
novadu.  

Tika izgatavoti un tūristiem infocentros piedāvāti suvenīri (nozīmītes, krūzītes, 
automašīnu karodziņi u.c.), ar Apes novada atpazīstamības zīmi - logo. 

Oktobra mēnesī autofotoorientēšanās sacensību posmā "Valmiera-Valga" bija iekļauta 
arī Gaujiena. Sacensību laikā dalībniekiem Gaujienā bija jāatrod 3 vietas ar 900 - gades 
simboliem, kā arī jāizveido mozaīkā savs 900 - gades attēls - simbols. Dalībniekiem tādējādi 
tika dota unikāla iespēja atrast un iemūžināt fotogrāfijās šī reģiona jau it kā zināmās tūrisma 
apskates vietas un objektus no pavisam cita skatupunkta.  

Gaujienas infocentra vadībā tika izveidots interesants maršruts - sadarbojoties Apes 
novadam ar Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Viļakas novadiem, no 1.maija līdz 15.oktobrim, 
norisinājās apceļošanas akcija „Apceļo seno Atzeles novadu”. Tās dalībnieki saņēma karti ar 
15 vietām, kuras akcijas laikā jāapmeklē. Mūsu novadā piedāvājām apmeklēt: Gaujienā 
Atzeles pilskalnu, Trapenē Z. Safranoviča senlietu muzeju „Fazāni” un Apē Dzenīšu 
dižvītolu. Visus 15 akcijā iekļautos objektus apceļoja 91 cilvēks, starp kuriem bija gan 
individuālie ceļotāji, gan ģimenes un tūristu grupas. Tie ceļotāji, kas apmeklēja visus 
objektus, tika ielūgti uz akcijas noslēguma balli 19. novembrī Gaujienā, kur tika pasniegtas 
akcijas organizatoru un atbalstītāju sarūpētās balvas.  
          2011. gadā novada tūrisma informācijas centros un punktos pie tūrisma speciālistiem 
informāciju klātienē saņēmuši 4728 tūristi no 9 valstīm. Darbojas arī savdabīgs informatīvais 
„punkts” – Dzenīšu Dižvītola pastkastīte, kur par savu ierašanos ierakstus atstājuši 239 
ceļotāji no 10 valstīm. Apes novada teritorijā vietējie gidi tūristiem un viesiem 2011. gadā 
vadījuši 190 ekskursijas 5513 cilvēkiem.  
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4. Apes novada teritorijas attīstības plānošana 
Šobrīd Apes novada attīstība ir balstīta uz spēkā esošo Apes novada teritorijas 

plānojumu, kas sastāv no Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma, Gaujienas 
pagasta teritorijas plānojuma, Trapenes pagasta teritorijas plānojuma un Virešu pagasta 
teritorijas plānojuma.  

Lai Apes novadā notiktu vienota, pamatota un ilgtspējīga attīstība bija nepieciešams 
izstrādāt vienotus attīstības plānošanas dokumentus un Apes novada dome 2010.gadā uzsāka 
Apes novada teritorijas plānojuma un Apes novada attīstības programmas izstrādi.  

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības noteiktās teritorijas attīstības iespējas, 
virzieni un aprobežojumi, tāpat ir grafiski attēlota vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā 
izmantošana un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa 
teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti. Šis ir ilgtermiņa plānošanas 
dokuments (12 gadiem). 

Attīstības programma ir dokuments, kurā nosaka teritorijas attīstības prioritātes 
(virzienus) un to īstenošanai paredzēto pasākumu plānu. Šis ir vidustermiņa dokuments (7 
gadiem). 

 

4.1.Apes novada teritorijas plānojums 
Sākot no 2009.gada 1.jūlija pēc administratīvi teritoriālās reformas, teritorijas 

plānošana ir Apes novada pašvaldības funkcija. 
2009.gada 24.septembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu Nr.18 „Par Apes novada 

domes 24.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Par Apes novada teritorijas plānojumu” 
apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 18§) un izdeva Apes novada domes saistošos noteikumus 
Nr.5 „Par Apes novada teritorijas plānojumu”. 

Apes novada teritorijas plānojums sastāv no: 
• Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma; 
• Gaujienas pagasta teritorijas plānojuma;  
• Trapenes pagasta teritorijas plānojuma; 
• Virešu pagasta teritorijas plānojuma. 

Paziņojums par šo lēmumu tika publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Lai 
nodrošinātu sabiedrības informēšanu par šo saistošo noteikumu apstiprināšanu, tika veiktas 
publikācijas arī vietējā laikrakstā „Apes Novada Ziņas” un šie noteikumi tika ievietoti Apes 
novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv. 

Apvienotajiem bijušo pašvaldību teritoriju plānojumiem ir atšķirīgi izstrādes gadi, 
darbības termiņi, atļautā izmantošana, apbūves noteikumi un citi nosacījumi. Līdz ar to 
saglabājas situācija, kad vienā novadā katrā teritoriālā vienībā ir atšķirīgi noteikumi teritorijas 
izmantošanai.  

Turpinās darbs pie jauna Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes. Šajā periodā ir: 
• Saņemti nosacījumi plānojuma izstrādei no normatīvos aktos noteiktajām 

institūcijām;  
• Veikta esošās situācijas novērtēšana un SVID analīze; 
• Noorganizēti 5 iedzīvotāju forumi visās novada teritorijās un uzklausīts 

iedzīvotāju viedoklis par esošo situāciju, kā arī saņemtas un apkopotas idejas 
par teritorijas attīstības iespējām, kas apkopots vienotā ziņojumā; 

• Noorganizēta fokusgrupa par uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumiem, 
kurā piedalījās uzņēmēji. 

• Uzsākta spēkā esošo teritorijas plānojumu analīze; 

http://www.apesnovads.lv/


Apes novada domes publiskais pārskats 2011 

 

25 

 

• Veikta speciālistu - kartogrāfa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu izstrādātāja - atlase. 

 

4.2. Apes novada attīstības programma 
Uz 01.06.2012. Apes novadam nav nevienas spēkā esošas attīstības programmas. 

Visām bijušo pašvaldību attīstības programmām ir beidzies īstenošanas termiņš. 
Turpinās darbs pie jaunas Apes novada attīstības programmas izstrādes. Šajā periodā 

ir:  
• Veikta esošās situācijas novērtēšana un SVID analīze; 
• Noorganizēti 5 iedzīvotāju forumi visās novada teritorijās un uzklausīts 

iedzīvotāju viedoklis par esošo situāciju, kā arī saņemtas un apkopotas idejas 
par teritorijas attīstības iespējām, kas apkopots vienotā ziņojumā; 

• Noorganizēta fokusgrupa par uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumiem, 
kurā piedalījās uzņēmēji. 

• Noorganizēta Apes pilsētas nākotnes spēle, kura tika fokusēta uz sporta 
infrastruktūras izmantošanas iespējām Apes novadā. 

• Veikta iepriekš izstrādāto novada teritoriju attīstības programmu, Vidzemes 
plānošanas reģiona plānošanas dokumentu un Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam analīze. 

• Notikusi dalība Reģionālās politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam 
izstrādē. 

Apes novada 
teritorijas plānojums ir 
sabiedrībai pieejami 
dokumenti un atrodas 
Apes novada mājas lapā 
www.apesnovads.lv sadaļā 
„Normatīvie akti un 
plānošanas dokumenti”.  
 Paldies visiem 
iedzīvotājiem, kas līdz šim 
ir iesaistījušies dažādās 
sabiedrības iesaistīšanas 
aktivitātēs - iedzīvotāju 
forumi, Uzņēmējdarbības 
vides fokusgrupa, Apes 
pilsētas nākotnes spēle.
 (attēlā Iedzīvotāju ideju forums Apē - jūnija mēnesī). 

Arī turpmāk sabiedrībai būs iespēja iesaistīties plānošanas dokumentu izstrādē, 
piedaloties plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešanā un aptaujā rudenī, precīzāki datumi 
tiks noteikti pēc lēmuma pieņemšanas un tie tiks publicēti Apes Novada Ziņās, vietējā 
reģionālajā laikrakstā un ievietoti Apes novada mājas lapā. 

 

http://www.apesnovads.lv/
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5. Apes novada realizētie un plānotie attīstības projekti 

5.1. 2011.gadā realizētie pašvaldības attīstības projekti 
 

ü 2011.gada garumā turpinājās 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 tā Valsts budžeta dotācija - Ls 5 341,00 un 
pašvaldības finansējums - Ls 10 682,93. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Igauņu partneriem 
- Rouges pašvaldību un NVO „Skystar” (Igaunija). 2011.gadā projekta aktivitātes ietver 
projekta partneru tikšanās, dalību Rouges hokeja lakuma atklāšanā.  
 
ü 2011.gadā turpinās un decembrī noslēdzas 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 tā Valsts budžeta dotācija - Ls 7 822,00 un 
pašvaldības finansējums Ls 15 644,39. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar vadošo partneri 
Setomaa Pagastu Apvienību (Igaunija). 2011.gadā veiktās aktivitātes – noticis 
seminārs/apmācības „Efektīva vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana ēku 
siltumrežīma nodrošināšanai”, apmācības kokapstrādē, aitkopībā/kazkopībā, dārzkopībā un 
māla apstrādē, semināri par kooperācijas iespējām, uzņēmēju sadarbības iespējām un 
mārketingu, veikta tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde ēku siltumrežīma 
nodrošināšanai, kā arī  koksnes un meža resursu, aitkopības/kazkopības, dārzkopības māla 
apstrādes nozarēs, izveidotas aitkopības, dārzkopības, māla nozares, kokrūpniecības un 
namīpašnieka enerģijas rokasgrāmatas. Veikta D.Ozoliņa Apes vidusskolas darbmācības 
kabineta renovācija, iegādāts tehniskais aprīkojums apmācību nodrošināšanai. Iegādāti 
kokapstrādes instrumenti darbmācības kabinetiem D.Ozoliņa vidusskolā, Sikšņu pamatskolā, 
Trapenes pamatskolā un Gaujienas vidusskolā. Notikusi CNC mašīnas iegāde un uzstādīšana. 
Uzņēmēji, mentori un 
pašvaldības pārstāvji 
devušies mācību 
ekskursijā uz Skotiju, kā 
arī piedalījušies pieredzes 
apmaiņas braucienā uz 
Setomaa. Pieredzes 
apmaiņā Apes novadā 
uzņemti Setomaa novada 
uzņēmēji. Izdots 
uzņēmēju katalogs „Laba 
prece no vietējā ražotāja 
rokām”, kurā apkopota 
informācija par Setomaa 
un Apes uzņēmēju 
darbība, kā arī brošūra 
„Vietējo resursu 
izmantošanas iespējas Setomaa un Apes novadā”. (attēlā izveidotais kokapstrādes inkubatora 
centrs Apē). Izveidota datubāze www.setoape.eu, kurā informāciju par savu produkciju un 
pakalpojumiem var ievietot vietējie uzņēmēji. Izveidots kokapstrādes inkubatora centrs Apē 

http://www.setoape.eu/
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uz D.Ozoliņa Apes vidusskolas bāzes ar mācību klasēm Apē, Virešos, Trapenē un Gaujienā, 
tādējādi radot iespēju ne tikai skolēniem, bet arī vietējiem amatniekiem, mazajiem 
uzņēmējiem un citiem interesentiem apstrādāt koksni.  
 
ü 2011.gadā turpinās un septembrī noslēdzas Igaunijas- 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 27 973,67. Projekts tiek 
realizēts sadarbībā ar vadošo partneri 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”. 2011.gada aktivitātes  – realizēts apmācību kurss „Komunikācijas 
rīku lietošana pierobežas sadarbībai un virtuālā tīkla veidošana”, kura ietvaros interesentiem 
no Apes novada un Varstu pagasta tika dota iespēja mācīties datorprasmes. Semināru cikla 
„Pārrobežu sociāli kulturālās un profesionālās pieredzes apmaiņas pasākuma plānošana un 
īstenošana” ietvaros iesaistītā mērķgrupa apguva pasākumu rīkošanas iemaņas un piedalījās 
kopīgi veidotajā Pārrobežu tirgū Varstos, Igaunijā. Pieredzi smēlāmies arī apmeklējot Helmes 
un Naukšēnu kopīgi veidoto pasākumu Naukšēnos, Latvijā. Projekta dalībnieki un citi 
interesenti augustā piedalījās projekta konferencē „Aktīvi iedzīvotāji, kas sadarbojas 
reģionālās attīstības veicinātāji” -  Helmē, Igaunijā, kur visi kopīgi ne tikai prezentēja projekta 
ietvaros paveikto, bet arī tāda paša nosaukuma rokasgrāmatu, kurā apkopota projekta laikā 
iegūtā pieredze un secinājumi. Augusta beigās notika arī Atvērto durvju dienas, kuru laikā gan 
Apē, gan Varstos prezentējām projektu, tā laikā paveikto, kā arī veiksmīgo sadarbību starp 
Latvijas un Igaunijas puses iedzīvotājiem un pašvaldībām. Projekts noslēdzas ar partneru 
noslēguma tikšanos Rīgā.  
 
ü 2011.gadā īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētais projekts „Apes pilsētas ielu apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 36 987,87, no tām Ls 27 286,14 ELFLA 
programmas finansējums 
 
ü 2011.gadā īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētais projekts „Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” 
energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 20 000, no tām Ls 
17 923,68 ELFLA programmas finansējums. 
 

ü 2011.gadā uzsākts īstenot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētais projekts „Autoceļa „Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes” 
posma 0,403-2,206 rekonstrukcija”” energoapgādes sistēmas rekonstrukcija”. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 13 307,47, no tā Ls 8 309,24 ELFLA programmas finansējums. 
 
ü 2011.gadā ELFLA LEADER programmā īstenots projekta pieteikums „Sociālā 
aprūpes centra „Trapene” atpūtas laukuma labiekārtošana”. Kopējās attiecināmās projekta 
izmaksas ir 13 725,00, no tām ELFLA programmas finansējums Ls 12 352,50. Projekta 
ietvaros labiekārtots atpūtas laukums pie sociālā atpūtas centra „Trapene”. 
 
ü 2011.gadā turpinās un jūlijā noslēdzas Virešu pagastā realizētais Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Saieta nama aprīkojuma un 
inventāra iegāde”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 11 693,44, no tām Ls 8 770,07 Eiropas 
Savienības finansējums un Ls 2 923,37 pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros 
iegādāts inventārs Virešu saieta namam - krēsli, galdi, digitālās klavieres, datortehnika, 
virtuves aprīkojums, garderobes aprīkojums. 
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ü Virešu pagastā laika posmā no 31.05.2011. līdz 30.09.2011 tika īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas projekts „Inventāra iegāde Virešu pagasta jauniešu brīvā laika 
aktivitātēm””, kura kopējās izmaksas ir Ls 1 940,00, kas ir valsts budžeta dotācija.   
 
ü 2011.gadā īstenots LEADER programmas finansētais projekts „Profesionālās ievirzes 
kabinets Trapenē". Kopējās projekta izmaksas Ls 7 588,00, no tām Ls  4 703,52 ir LEADER 
programmas finansējums. 
 
ü 2011.gadā īstenots Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) finansētais projekts  
“Ūdens vada un kanalizācijas rekonstrukcija Trapenes ciemā". Kopējās projekta izmaksas Ls 
128 000,00, no tām Ls  108 800,00 ir ERAF programmas finansējums. 
 
ü 2011.gadā īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētais projekts  “Trapenes pagasta autoceļu rekonstrukcija". Kopējās 
projekta izmaksas Ls 123 462,09, no tām Ls  66 393,01 ir ELFLA programmas finansējums. 
 

ü 2011.gadā sadarbībā ar Alūksnes novada domi uzsākts realizēt projektu “ES fondu 
apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana”. Projekta kopējais finansējums Ls 
12 841,40. Projekta ietvaros pieci Apes novada domes speciālisti ieguva un nostiprināja 
zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu 
sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildināja zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību 
un partneriem. 
 
ü 2011.gadā realizēts Valsts kultūrkapitāla fondam iesniegtais projekts kultūras 
mantojums „Zinātniskā konference”. Piešķirtais finansējums Ls 150. 
 
ü 2011.gadā realizēts Valsts kultūrkapitāla fondam iesniegtais projekts „„Kazarmu” ēkas 
arhitektoniskā izpēte”. Piešķirtais finansējums Ls 500. 
 

ü 2011.gadā realizēts Alūksnes un Apes novada fondam iesniegtais projekts 
„Sitaminstrumentu iegāde Gaujienas mūzikas un mākslas skolā”. Piešķirtais finansējums Ls 180.      
          
ü SF programmā iegādāti 2 mikroautobusi skolēnu pārvadājumiem par LVL 74 385.  

 
 

5.2. Uzsāktie un 2012.gadā plānotie pašvaldības attīstības projekti  
 
ü 2011.gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta „Apes novada attīstības kapacitātes 
stiprināšana” realizācija. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir Ls 18500,00 (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. 2011.gada aktivitātes – 
notiek darbs pie Apes novada mājas lapas izstrādes, kā arī pie Apes novada attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādes. 
 
ü 2011.gadā turpinās 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. 2011.gada aktivitātes – notikušas atbalsta grupu nodarbības, kurās tiek 
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sniegts gan psiholoģisks atbalsts Apes novada iedzīvotājiem, gan līdztekus dota iespēja 
darboties praktiskajās nodarbībās un apgūt jaunas iemaņas. Kā arī projekta ietvaros Apes 
novada sociālie darbinieki piedalījušies organizētajās apmācībās un supervīziju sesijās, lai 
turpmāk ilgtspējā spētu nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu iedzīvotājiem. 
 

ü 2011.gadā tika ieviests Vidzemes kultūras programmas projekts „Ak, šī jaukā lauku 
dzīve Apes novada dziesmā, dejās un darbos”. Projekta kopējais finansējums Ls 1400,00, no 
tā Ls 900,00 Vidzemes kultūras programmas finansējums. Projekta ietvaros tika veidots 
koncertuzvedums „Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada dziesmās, dejās un darbos”, kurā 
jauktais koris un deju kolektīvi caur dejām, dziesmām un darbiem izdzīvoja mūsu senču dzīvi, 
godā ceļot darba tikumu. 2011.gadā šajā pašā programmā iesniegts un apstiprināts 
turpinājums projektam „Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada dziesmā, dejās un darbos”, 
kurā tiek turpināts darbs pie koncertprogrammas izveides. Projekta kopējais finansējums Ls 1 
850,00 no tā Ls 1 400,00 Vidzemes kultūras programmas finansējums. 

 
ü 2011.gadā uzsākts realizēt Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu 
sadarbības programmas projektu "Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” 
(„INNOCARE”). Kopējais projekta finansējums Ls 28997,69. Programmas finansējums Ls 23 
458,89.Pašvaldības līdzfinansējums Ls 5 538,80. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un 
lielāku drošību veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un 
metodes mājas aprūpē. 
 
ü 2011.gadā uzsākts realizēt Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) projektu 
„Apes novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošana”. Kopējais projekta 
finansējums Ls 481 322,94, no tā ERAF programmas finansējums Ls 298 691,70. Projekta 
ietvaros paredzēts izbūvēt dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, pieslēgt pilsētas tīklam skolu un bērnudārzu. 
 

ü 2011.gadā uzsākts īstenot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros 
finansēto projektu „Healthy journey”. Kopējais projekta finansējums Ls 9839,26 (100% ES 
finansējums). Projektā piedalās 7 valstis – Latvija, Lietuva, Bulgārija, Polija, Turcija, 
Ungārija un Rumānija. Projekta ietvaros Apes pirmsskolas izglītības iestādei „Vāverīte” 
paredzēts organizēt 12 starptautiskās mobilitātes. 
 
ü 2011.gada turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Apes novada 
izglītības iestāžu informatizācija”, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).  
Kopējās projekta izmaksas Ls 37 196,64 (100% ERAF finansējums).  Projekta aktivitātes 
ietver datoru un multimediju iegādi Sikšņu pamatskolai, D.Ozoliņa Apes vidusskolai un 
Trapenes pamatskolai. 
 
ü 2011.gadā uzsākts īstenot Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) projektu 
„Trapenes pagasta Trapenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Kopējās projekta izmaksas 
Ls 356 000, no tām Ls 320 400 ir ERAF programmas finansējums. 
 
ü 2011.gadā sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu iesniegts projekts „Vidzemes 
kultūras darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta 
ietvaros Apes novada kultūras speciālisti piedalīsies dažādās ar projektu saistītās aktivitātēs, 
pieredzes apmaiņas braucienos. 
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6. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

6.1. Pamatbudžeta izpilde 2011. gadā 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi   

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

21%

Nenodokļu 
ieņēmumi

0%

NĪN par 
ēkām

2%

NĪN par 
mājokļiem

0%

NĪN par zemi
6%

Maksas 
pakalpojumi

12%

Pārējie saņemtie 
maksājumi

59%

 

2011.gadā Apes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 3 245 435. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par Ls 417 786 
(11.4 %), t.sk. nodokļu ieņēmumi palielinājušies par Ls 7360 ( 0.9%); t.sk. iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis samazinājies par Ls 11237 ( 1.65%); īpašuma nodoklis palielinājies par Ls 
18597 ( 15.04%); nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par Ls 200 942 ( 96.6%) ; maksas 
pakalpojumi palielinājušies par Ls 135 192 ( 55.9%); transferti samazinājušies par Ls 359 396 
( 14.9%). 

 
Skaidrojumi par pamatbudžeta izpildi - ieņēmumi 

Salīdzinot Apes novada domes 2011.gada pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu LVL 
3245435 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 3663221, redzams, ka 
kopējais pamatbudžeta samazinājums ir LVL 417 786 pret 2010.gada ieņēmumiem, 
samazinājums LVL 442 057 un sastāda pret 2009.gadu. 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads 2009.gads 
Nodokļu ieņēmumi 810618 803258 672685 
Nenodokļu ieņēmumi 7120 208062 123027 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 376755 241563 299038 
Transferti 2050942 2410338 2592742 

KOPĀ 3245435 3663221 3687492 
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Transfertu ieņēmumi: 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads 2009.gads 
Valsts budžeta transferti 1964014 2304832 1386359 
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti no valsts budžeta 

1646415 1633596 748331 

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu 
transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta 

757 60685 540102 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai 

316842 610551 97926 

Pašvaldību budžeta transferti 86928 105506 1206383 
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 27473 34848 221931 
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 
nodrošināšanai 

40947 27806 978 

Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu 
īstenošanu 

0 5424 7982 

Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 18508 37428 26697 
 

Pamatbudžeta izdevumu galvenie veidi 
 

 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā izdevumi samazinājušies par Ls 745973 
(18.17%), t.sk. vispārējie valdības dienesti izdevumu palielinājums par Ls 138392 (6.62%); 
sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu palielinājušies par Ls 19.11%); ekonomiskā darbība  
izdevumu palielinājums par Ls 43560 ( 15.95%); vides aizsardzība izdevumu samazinājušies 
par Ls 74598 ( 45.40%); teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu samazinājušies par 
Ls 849850 ( 73.23%); veselībai izdevumu palielinājums par Ls 374 ( 2.06%); atpūtai, kultūrai 
un reliģijai izdevumu samazinājums par Ls 8539 (4.05%);  izglītībai izdevumu palielinājums 
par Ls 127511 ( 8.15%);  sociālajai aizsardzībai izdevumu palielinājums par Ls 38752 ( 
11.41%). 

Salīdzinot Apes novada domes pamatbudžeta izpildes 2011.gada izdevumu daļu LVL 
3359756 ar Apes novada domes iestāžu, nodaļu un struktūrvienību iepriekšējā perioda 
pamatbudžeta izdevumu kopsummu LVL 4105729, redzams, ka kopējais izdevumu 
samazinājums ir LVL 745 973 pret 2010.gadu, samazinājums LVL 663 112 salīdzinājumā 
pret 2009.gadu. 

 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads 2009.gads 
Vispārējie valdības dienesti 344276 368668 334391 
Sabiedriskā kārtība 7537 6328 21821 
Ekonomiskā darbība 316607 273047 153856 
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Vides aizsardzība 89703 164301 112084 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

310718 1160568 156622 

Veselība 18513 18139 17902 
Atpūta, kultūra un reliģija 202332 210871 442059 
Izglītība 1691563 1564052 2449747 
Sociālā aizsardzība 378507 339755 334386 

Kopā 3359756 4105729 4022868 
 
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads 2009.gads 
Atalgojums 1433968 1395873 1701245 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas , sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

357370 356102 401195 

Komandējumi un dienesta braucieni 3711 2283 2935 
Pakalpojumi 426956 407200 297449 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000 

366605 328214 282438 

Izdevumi periodikas iegādei 4108 4035 3316 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 7903 7614 8382 
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēs 1942 1613 1698 
Pārējie procentu maksājumi 34573 43607 29423 
Subsīdijas un dotācijas  komersantiem , 
biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu 

4900 
 

0 0 

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 127140 169319 72459 
Sociālie pabalsti natūrā 3006 1143 0 
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti 

49991 38878 53822 

Nemateriālie ieguldījumi 0 359 619 
Pamatlīdzekļi 498260 1349448 1167887 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā 
uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 

0 41 0 

Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, 
kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav 
uzskaitīti kodos 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 
8600 

39323 0 0 

 

6.2. Speciālā budžeta izpilde 2011. gadā 
Salīdzinot Apes novada domes 2011.gada speciālā budžeta  izpildes ieņēmumu daļu 

LVL 83502 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 69735, redzams, ka 
kopējais speciālā budžeta palielinājums ir LVL 13767 un sastāda 119.7 %  pret 2010.gada 
ieņēmumiem. 

 
 



Apes novada domes publiskais pārskats 2011 

 

33 

 

 

Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Nodokļu ieņēmumi 12733 7968 +4765 
Nenodokļu ieņēmumi 48 1180 -1132 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 19 0 +19 
Transferti 70702 60587 +10115 

Kopā 83502 69735  
 

Salīdzinot Apes novada domes speciālā budžeta izpildes 2011.gada izdevumu daļu LVL 
65910 ar Apes novada domes iestāžu, nodaļu un struktūrvienību iepriekšējā perioda speciālā budžeta  
izdevumu kopsummu LVL 76138, redzams, ka kopējais izdevumu samazinājums ir LVL 10228, kas 
sastāda 86.6 % pret 2010.gadu. 

 

 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Vispārējie valdības dienesti 0 500 -500 
Ekonomiskā darbība 16068 25214 -9146 
Vides aizsardzība 8418 11102 -2684 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 41424 39214 +2210 
Izglītība 0 108 -108 

Kopā 65910 76138  
 
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Atalgojums 12759 21030 -8271 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas , sociālā rakstura pabalsti 
un kompensācijas 

2857 5259 -2402 

Pakalpojumi 41298 41299 -1 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita 
kodā 5000 

8450 6892 +1558 
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Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 546 634 -88 
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēs 0 26 -26 
Pamatlīdzekļi 0 998 -998 
 

6.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 
Salīdzinot Apes novada domes 2011.gada ziedojumi un dāvinājumi  izpildes 

ieņēmumu daļu LVL 3238 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 4437, 
redzams, ka kopējais ziedojumi un dāvinājumi  samazinājušies par LVL 1199  un sastāda 73  
%  pret 2010.gada ieņēmumiem. 

 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskajām personām 

2017 2942 -925 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām  personām 

1221 1495 -274 

 
Salīdzinot Apes novada domes 2011.gada ziedojumi un dāvinājumi  izpildes 

izdevumu  daļu LVL 916 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 5198, 
redzams, ka kopējais ziedojumi un dāvinājumi  samazinājušies par LVL 4282  un sastāda 17.6  
%  pret 2010.gada izdevumiem. 

 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Vispārējie valdības dienesti 0 2433 -2433 
Atpūta, kultūra un reliģija 100 226 -126 
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Izglītība 816 2539 -1723 
Kopā 65910 76138  

 
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas (+,-) 
Pakalpojumi 698 1913 -1215 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita 
kodā 5000 

218 238 -20 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 944 -944 

Pamatlīdzekļi 0 2103 -2103 
 

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

palielinājusies par  LVL 56724. 
Aktīvs Uz pārskata 

perioda beigām 
Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas  
( +, - ) 

1 3 4 5 
2. Pamatlīdzekļi –   7693820 7637096 +56724 
1. Zeme, ēkas, būves 6984487 7069698 -85211 
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 940 1055 -115 
3. Pārējie pamatlīdzekļi 646533 484658 +161875 
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 

18639 33157 -14518 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 36463 35783 +680 
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 6758 12745 -5987 
9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) -3618658 -3115390 +503268 
Bilancē visi pamatlīdzekļi gan uz pārskata perioda sākumu, gan uz beigām ir atspoguļoti atlikušajā 
vērtībā.  

Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē pamatlīdzekļiem nolietojumu rēķina saskaņā ar 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.440 no 21.06.2005. „Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem’’. Pašvaldībā nolietojumu 
nerēķina bilancē iekļautajai zemei, bibliotēkas fondiem. Pamatlīdzekļu nolietojuma 
aprēķinam izmanto lineāro metodi, pamatlīdzekļu vērtību sistemātiski samazinot ar 
vienmērīgiem atskaitījumiem pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā.  
Zeme   
1)   Virešu pagasta pārvaldei pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos”  uzņemta bilancē zeme par LVL 1 139  un izslēgta atsavinātā zeme LVL 1 309  
vērtībā. 
2)   Apes novada dome 2011.gadā izslēdza no uzskaites zemi par LVL 9 854, 12 zemes 
gabali- 6.2034 ha., veicot salīdzināšanu ar VZD kadastra datiem. 
3) Bilancē uzņemta zeme, kas līdz šim nebija uzskaitīta LVL 17545. 
Dzīvojamās ēkas kopsummā uz pārskata perioda beigām sākotnējā vērtībā ir LVL 685813: 
1) sākotnējā atzīšana pēc salīdzināšanas ar VZD tika ņemtas pašvaldības bilancē par 
summu LVL 36283; 
2) Virešu pagasta pārvaldei sākotnēji bilancē atzītas dzīvojamā ēka „Silenieki” ar 
saimniecības ēkām ar sākotnējo vērtību LVL 300; 
3) Apes novada domei sākotnēji bilancē atzītas dzīvojamā ēkas Stacijas ielā 9A, 
Dzirnavu ielā 21, Skolas ielā 5, Tirgus ielā 3, kas iepriekš nav bijušas uzskaitītas bilancē ar 
sākotnējo vērtību  LVL 35983. 
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Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām sākotnējā vērtībā ir LVL 3006213: 
1) sākotnējā atzīšana, kas tika ņemta pašvaldības bilancē ir LVL9821, pēc salīdzināšanās 
ar VZD; 
2) Virešu pagasta pārvaldei sākotnēji bilancē atzītas saimniecības ēkas „Silenieki”  ar 
sākotnējo vērtību  LVL 212 . 
Transporta būves kopsummā uz pārskata perioda beigām sākotnējā vērtībā  ir LVL 4205090: 
1) pārvietošana par LVL 173758. Apes novada pašvaldībā tika rekonstruēti divi lauku 
ceļi: 
§ Sapnīši – Graudi un Ape- Kalpaki-Silmaļi-Melnupes  LVL 13307 
§ Autoceļu rekonstrukcija Trapenes pagastā LVL 123462. 
§ Apes pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcija par LVL 36 989. 
Inženierbūves sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 1289785: 
1) Pārvietošana par summu LVL 2768.  
2) Palielinājums par LVL 7736. 
§ Pamatlīdzekļu kopsumma ir palielinājusies, jo ir rekonstruēta Trapenes ciemata ūdens 
un kanalizācijas sistēma un nodota ekspluatācijā . 
Pārējais nekustamais īpašums  sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 356715: 
 Pabeigts projekts SAC Trapene atpūtas laukuma labiekārtošana par LVL 16 673. 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 3 
977. 
Pārējie pamatlīdzekļi sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 1043733.  
2011.gadā palielinājums ir par LVL 191494:  t.sk. 
- transporta līdzekļi par summu LVL 74385 t.sk. divi autobusi VW Crafter skolēnu 
pārvadājumiem;  
- saimniecības pamatlīdzekļi par summu LVL 64038; 
- bibliotēkas fondi par summu LVL 8139; 
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika par summu LVL 15367 
- pārējie pamatlīdzekļi par summu LVL 29565 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība kopsummā uz pārskata perioda beigām 
ir LVL 18639 
Darījumu palielinājums 2011.gadā 
§  Pamatlīdzekļu izveidošana LVL 47322; 
§  Nepabeigtā celtniecība LVL 239268. 
Pārvietošana no nepabeigtās celtniecības 2011.gadā 
§ Pamatlīdzekļu izveidošana LVL 60722; 
§ Nepabeigtā celtniecība LVL 239359. 

Bilances postenī Apes novada domē pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība parādās atlikums uz gada beigām LVL 18639, jo 2011.gadā ir iesākts projekts 
Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošana un turpinās projekts Apes novada skolu 
informatizācijas projekts. 
 
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā 

Zemesgrāmatā ierakstīti 56% bilancē esošo ēku, 49 % zeme un 14 % dzīvokļi. 
Pašvaldībā esošie īpašumi Zemesgrāmatā tiks ierakstīti pakāpeniski turpmākajos gados 
budžeta līdzekļu iespēju robežās. Pašvaldības īpašumi nav ieķīlāti, ēkas, kurās atrodas 
pašvaldības iestādes ir apdrošinātas. 
 
Informācija par zemi  

Apes novada domei zemes kopējā vērtība LVL 659288 ar  kopējā platību  1208.92 ha t.sk. 
§ Apei 491 ha, 
§ Gaujienai 181.35 ha, 
§ Trapenei 383.15 ha, 



Apes novada domes publiskais pārskats 2011 

 

37 

 

§ Virešiem 143.96 ha, 
§ SAC Trapene 1.5 ha, 
§ Gaujienas speciālajai  internātpamatskolai 7.96 ha. 
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  palielinājušies par  
LVL 2921. 

Aktīvs Uz  pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
1. Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi – kopā 

175047 172126 +2921 

5. Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

175047 172126 +2921 

2011.gadā Apes novads veica naudas  ieguldījumu LVL 2921 SIA „Alūksnes slimnīca” 
pamatkapitālā. Līdzdalības procents ar SIA „ Alūksnes slimnīca”  ir 18.08 %. 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Ieguldījuma uzskaites 
vērtība uz 31.12.2010. 

Ieguldījums 
2011.gadā 

Ieguldījuma 
uzskaites vērtība uz 
31.12.2011. 

SIA Alūksnes 
slimnīca 

40003252612 172126 2921 175047 

Kopā:  172126 2921 175047 
 
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 
( +, - ) 

1 3 4 5 
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 172 126 32 626 +139 500 
5. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 172 126 32 626 +139 500 
Apes novada domei nav valdījumā un turējumā nodoti īpašumi kapitālsabiedrībām. 
 

6.5. Debitori 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par LVL 3558. 

Aktīvs Uz pārskata perioda 
beigām 

Uz pārskata gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3  4 5 
5.  Debitori – kopā  82545 78987 +3558 
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 24283 21737 +2546 
2.Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības 
projektiem 

302 0 +302 

4.Prasības par nodokļiem 34894 27463 +7431 
5. Uzkrātie ieņēmumi 743 9021 -8278 
6. Pārmaksātie nodokļi 3007 2657 +350 
7. Prasības pret personālu 434 22 +412 
8. Pārējās prasības 18882 18087 +795 
9. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-) -55701 -16607 +39094 
 

Debitoru parāda palielinājums Sociālajam aprūpes centram Trapene LVL 1451 ar 
Alūksnes novada domi, norēķini par pakalpojumu. 
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Būtiskākās debitoru prasības ir komunālo pakalpojumu parādi Gaujienas pagasta 
pārvaldē. Komunālo pakalpojumu parādiem  tiek veikta uzkrājumu veidošana nedrošām  
prasībām par  nokavēto dienu termiņiem.  

Lai piedzītu nekustamā īpašuma nodokļu parādus, parādniekiem tiek izsūtītas 
brīdinājuma vēstules par iespējamām sankcijām nodokļu salīdzināšanas gadījumā. Apes 
novada pašvaldībai kopējo uzkrājumu palielinājumu ietekmē Latvijas Krājbankas  bankrota 
procedūra, kuras  rezultātā  bankas norēķinu  kontos bija LVL 39323. 

Pārskata periodā sagatavojām dokumentu paketi un iesniedzām pašvaldības juridiskai 
daļai, lai izskatītu un noskaidrotu debitoru  parādnieku iemeslu, kāpēc netiek maksāti 
attiecīgie pakalpojumi. Ja parādnieks  atsakās maksāt saņemtos nomas pakalpojumus, risinām 
jautājumu ar tiesu izpildītāju palīdzību, lai veiktu parāda piedziņas atmaksu. Ir konstatēti 
gadījumi, kad uzņēmumu īpašnieki ir miruši, tāpēc gaidām atzinumu, lai varētu no parādnieku 
saraksta izslēgt. Darbs ar debitoru parādniekiem notiek regulāri, visa gada garumā. Debitoru 
atlikumi tiek salīdzināti pa faksu, pa pastu, telefoniski. 
 
Pašu kapitāls 

Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības budžeta iestādes 
īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par  LVL 19313.  

 
Budžeta izpildes rezultāti. 

Pasīvs Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
3.  Budžeta izpildes rezultāts - kopā 6595231 6575918 +19313 
1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 
izpildes rezultāts 

6575918 6059982 +515936 

- pamatbudžeta 4120877 3551141 +569736 
- speciālā budžeta 733675 788048 -54373 
- ziedojumu  un dāvinājumu 
budžeta 

15713 15140 +573 

- citu budžetu rezultāts 1705653 1705653 0 
2. Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 

19313 515936 -496623 

- pamatbudžeta 93871 569736 -475865 
- speciālā budžeta -74643 -54373 -20270 
- ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta 

85 573 -488 

 
 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 19313 veidojas no pārskata gada budžeta izpildes rezultātiem. 

Budžeta izpildes rezultātu veido iepriekšējo budžeta gadu izpildes rezultāts un 
pārskata budžeta izpildes rezultāts. Konta 3500 „Budžeta izpildes rezultāti” izmaiņas ir 
atspoguļotas veidlapā Nr.4-1 „Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats”. 

Salīdzinot ar 2010.gada pārskata izpildes rezultātiem, tie ir samazinājušies par LVL 
496623. 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu ietekme:  
§ 2011.gada budžeta rezultātu ietekmēja realizētie projekti. Realizācijas procesā iegūti 
pamatlīdzekļi LVL 206596 un bez atlīdzībā tika nodoti padotības iestādēm ; 
§ 2010.gadā  realizēts projekts Gaujienas Egļukalna estrādes renovācija un ar attaisnoto 
finansējumu nomaksāts kredīts valsts kasē LVL 105000) ; 
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§ darbinieku aprēķinātā atvaļinājuma rezerve un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas atvaļinājumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušās Gaujienas speciālās 
internātpamatskolas darbiniekiem; 
§ VIAA atmaksa par 2010.gadā ERAF īstenoto projektu Gaujienas speciālās 
internātpamatskolas sporta zāles renovāciju; 
§ Valsts piešķirtais finansējums, mērķdotācijas palielinājums salīdzinot ar 2010.gadu; 
§ maksas pakalpojumu un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas palielinājums pret 
iepriekšējo pārskata periodu; 
§ pamatlīdzekļu norakstīšana no bilances; 
§ nodokļu palielinājums attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu; 
§ kārtējo izdevumu palielinājums. 
 

6.6. Kreditori 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu  palielinājies par LVL 133717. 

Pasīvs Uz pārskata perioda 
beigām 

Uz pārskata gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
  Kreditori  - kopā 1895733 1762016 +133717 
1.  Ilgtermiņa saistības 1393429 1444582 -51153 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 972148 923315 +48833 
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 421281 517559 -96278 
1.9. Pārējās ilgtermiņa saistības 0 3708 -3708 
  Īstermiņa saistības 502304 317434 +184870 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 

119032 95363 +23669 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem 

8492 22054 -13562 

2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 79802 92913 -13111 
2.6. Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem         ( izņemot nodokļus) 

27 369 -342 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

2307 14188 -11881 

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 3029 3738 -709 
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 289615 88809 +200806 

 
 
Apes pašvaldībai ir kredītsaistības ar Valsts kasi. Kredītsaistību atlikums uz 31.12.2011.bija 

LVL 970 874. 
Salīdzinot ar 2010.gadu ilgtermiņa  kredītsaistības ar valsts kasi ir palielinājušies par LVL 

75 286. 
Īstermiņa kredītsaistības ar Valsts kasi palielinājušās par LVL 23669. Kredītsaistību 
palielinājums ir sakarā ar to, ka pašvaldība 2011 gadā ir veikusi aizņēmumus no Valsts kases 
astoņiem projektiem. 
02.05.2011.gadā ir noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmuma summu LVL 6 743, Apes 
novada projektam „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana 2 autobusu 
iegādei.”. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies 2011.gadā. 

02.05.2011. ir noslēgts līgums ar VK projektam „Latvijas-Igaunijas pierobežas 
kopienas (STILL ACTIVE), aizņēmuma summa LVL 15 000. Projekts ir noslēdzies 
2011.gadā. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta  lēmumiem  ir atmaksātas  kredītsaistības ar 
Valsts kasi LVL  101 273. 
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26.09.2011. ir noslēgts līgums ar VK LAD ELFLA projektam „Apes pirmskolas 
izglītības iestādes „Vāverīte” energoapgādes sistēmas rekonstrukcija. Aizņēmuma summa 
LVL 24 254.  

 26.09.2011. ir ņemts aizņēmums LAD ELFLA projektam „Trapenes pagasta autoceļu 
rekonstrukcija”, aizņēmuma līguma summa LVL 110 190. Projekts veiksmīgi realizēts 
2011.gadā. 

14.10.2011.gadā ir noslēgts līgums ar VK LAD projektam „Sociālā aprūpes centra 
Trapene atpūtas laukuma labiekārtošana”. Aizņēmuma summa LVL 14 274, projekts 
veiksmīgi realizēts 2011.gadā. 

22.12.2011.gadā ir noslēgts līgums ar VK LAD ELFLA projektam „Autoceļa Ape-
Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” posma rekonstrukcijai. Aizņēmuma summa LVL 11 682.  
Projekts ir realizēts 2011.gadā. 

22.11.2011. gadā ir noslēgts līgums ar VK  LAD projektam „Apes pilsētas ielu 
apgaismojuma tīkla rekonstrukcija”. Aizņēmuma summa LVL 31 495, projekts ir noslēdzies 
2011.gadā. 

13.12.2011.gadā ir noslēgts līgums ar VK projektam „Apes PII Vāverīte 
energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai” 2 kārtai. Aizņēmuma summa LVL 8 105. 

Pašvaldība aizņēmumu atmaksu nodrošina ar tai piederošajiem naudas līdzekļiem un 
visu savu mantu. Aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumi tiek veikti līgumos 
norādītajos termiņos. 

 
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem 

N.p. 
k 
 

Nākamo periodu ieņēmumu veids (ja 
ES projekts, tad projekta nosaukums 
un līguma Nr.) 

Saistību summa uz 
31.12.2011. LVL 

Īstermiņa sastāvā 
summa (LVL) 

Ilgtermiņa 
sastāvā 
summa 
(LVL) 

1. ERAF Ūdenssaimniecības projekta 
1.kārta 164073 35843 128230 

2. Valsts izglītības attīstības aģentūra. 
Līgums 
Nr.2009/0291/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/
VIAA/571 

34617 34617 0 

3. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu  
Aģentūra. Līgums 
Nr.3DP/3.4.4.2.0./08/IPIA/MA/021 

26440 26440 0 

4. Nodarbinātības valsts aģentūra 12388 12388 0 
5. LAD projects Autoceļa Kalpaki-

Silmaļi-Melnupes rekonstrukcija 1626 1626 0 

6. Projekts SAC Trapene atpūtas 
laukuma labiekārtošana 2470 2470 0 

7. Projekts Apes pilsētas ielu 
apgaismojuma rekonstrukcija 5493 5493 0 

8. LAD projekts Trapenes autoceļu 
rekonstrukcija 13279 13279 0 

9. Projekts Sociālās rehabilitātes 
pasākumi Apes novadā 12388 12388 0 

10. Projekts PII Vāverīte siltumnoturības 
rekonstrukcija 3585 3585 0 

11. ERAF Ūdenssaimniecības sistēmas 
ierīkošana Gaujienas pagastā 

83670 5678 77992 
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12. ERAF Gaujienas pagasta Gaujienas 
ciema ūdenssaimniecības attīstība 
projekts 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/040/
042 

227024 11965 215059 

13. ERAF Apes novada Trapenes pagasta 
Trapenes ciema ūdenssaimniecības 
attīstība projekts 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/050/
040 

91731 91731 0 

 Kopā 678784 257503 421281 
                                       

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi: nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa LVL 761, 
dotācija brīvpusdienām 1.klasei LVL 367; mērķdotācija autoceļu fondam avanss LVL 21009; 
avanss projektam „Kapacitātes stiprināšana” LVL 9250. 

Nākamo periodu ieņēmumi 2011.gadā tiks atzīti summā LVL 257503, bet atlikusī 
summa LVL 421281tiks atzīti pārskata perioda ieņēmumos līdz 20 gadiem. 
 

6.7. Aizņēmumu saistības 
N.p.k. Aizdevējs Mērķis Saistību atlikums 

LVL 
1. DNB NORD 

Līzings 
Vieglās automašīnas TOYOTA iegāde 3871.00 

2.  
Valsts kase 

Izglītības sistēmas attīstības projekta 
D.Ozoliņa Apes vidusskolas uzturēšanas 

izmaksu efektivitātes paaugstināšana 

38988.00 

3. Valsts kase Transportlīdzekļa iegādei 0.00 
4. Valsts kase ELFLA projekta „Saieta nama 

rekonstrukcija” 
94478.00 

5. Vides investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības attīstība Gaujienas 
muižas kompleksā 

 
9372.00 

6. Valsts kase INTERREG III B projekta „Kultūras 
integrācija ES jaunajā pierobežā 

 
5660.00 

7. Valsts kase PHARE projekta „Koksnes izglītības centra 
izveide Apes arodvidusskolā” 

 
15300.00 

8. Vides investīciju 
fonds 

Gaujienas ciema Gaujienas pagasta 
ūdenssaimniecības attīstība 

 
5196.00 

9. Valsts kase Apes pilsētas ar l.t.sporta zāles pie 
D.Ozoliņa vidusskolas būvniecība 

260608.00 

10. Valsts kase Domes ēkas Stacijas iela 2 remontam 40980.00 
11. Valsts kase Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas 

pašvaldībās 
28192.00 

12. Valsts kase Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas 
pašvaldībās 

50 000.00 

13. Valsts kase Apes pils.ar l.t.sporta zāles  pie D.Ozoliņa 
Apes vidusskolas būvniecība 

 
38423.00 

14. Valsts kase SAC centra Trapene renovācija 16940.00 
15. Valsts kase Trapenes ciema ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
19492.00 

16. Valsts kase Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 

 
33167.00 

17. Valsts kase  Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga 
dzīves vide Apes pašvaldībā 

 
24 486.00 
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18. Valsts kase ELFLA projekta Egļukalna estrādes 
rekonstrukcija 

57000.00 

19. Valsts kase Ūdenssaimniecības attīstība Trapenes 
pagastā 

11260.00 

20. Valsts kase Pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīga 
vietējo dabas resursu un kultūras 

mantojuma izmantošana projektā BUY 
LOCAL 

127119.00 

21. Valsts kase Pārrobežu sadarbības veidošana starp 
pamatiedzīvotājiem  projektā.(STILL 

ACTIVE) 

7783.00 

22. Valsts kase Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu 
īstenošana-2 

autobusu iegāde 

 
6743.00 

23. Valsts kase ELFLA projekts Apes pirmskolas izglītības 
iestādes „Vāverīte” energoapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 

 
24254.00 

24. Valsts kase ELFLA projekts Trapenes pagasta autoceļa 
rekonstrukcija 

110183.00 

25. Valsts kase SAC aprūpes centra „TRAPENE” atpūtas 
laukuma labiekārtošana 

14274.00 

26. Valsts kase Apes pilsētas ielu apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcija 

31495.00 

27. Valsts kase ELFLA projekts „Autoceļa Ape-Kalpaki-
Silmaļi -Melnupes” posma rekonstrukcija 

 
11682.00 

28. Valsts kase Apes PII Vāverīte energoapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

8105.00 

 Kopā:  1095051.00 
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7. Uzņēmējdarbība Apes novadā 
Apes novada uzņēmēju priekšrocība ir dabas bagātības - mežs, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, dīķu sistēma, dolomīts, purvi. Vislabāk attīstītās nozares ir 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī transporta pakalpojumi. 

Viens no veiksmīgākajiem Apes novada pašvaldības projektiem Igaunijas-Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras 
mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY 
LOCAL”) aktivitātes. Šī projekta mērķis palielināt ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju 
Apes un Setomaa novadu teritorijā. 

Projekts bija mēģinājums attīstīt vietējo mājražošanu, izmantojot dažādus vietējos 
resursus un tādējādi apturēt  iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām. Projekta ietvaros tika pētīti 
galvenie virzieni, kādos būtu iespējams attīstīt ražošanu, lai produkcija tepat uz vietas tiktu 
gan saražota, gan arī patērēta vietējām vajadzībām. Uzņēmējiem tika dota iespēja tirgot savu 
produkciju dažādos tirdziņos gan Latvijā, gan Igaunijā. Tika organizētas tikšanās ar 
uzņēmējiem, darbojoties darba grupās, fokusa grupās, tika veikti pētījumi un noteiktas 
prioritāras nozares, kuru attīstība var sekmēties uz plaši pieejamiem vietējiem resursiem - 
dārzkopību, augļkopību, kazkopību un aitkopību, kokapstrādi un mālu. Projekta iedrošināti 
mājražotāji piedalās tūrisma aktivitātēs - tūrisma maršruta „Apes lauku labumi” pilnveidošanā 
un dažādošanā, jo katrs mājražotājs piedāvā sev savus ražojumus. 

Projekta veicināti, iedrošināti mājražotāji aktīvi darbojas biedrībā „Radošo ideju 
centrs”, kuras darbības pamatā ir palīdzēt vietējiem mājražotājiem realizēt tirgū amatnieku 
darinājumus.  Produkciju var iegādāties interneta mājas lapā: www.davanupiekabe.lv . 

Apē tika iekārtots kokapstrādes inkubācijas centrs, kur esošās iekārtas un mašīnas 
uzņēmēji var izmantot gan strādnieku apmācībai, gan arī neliela apjoma ražošanai.  
            Par Setu zemē un Apes novadā esošajiem uzņēmējiem un viņu piedāvātajiem 
ražojumiem un pakalpojumiem padziļināta informācija igauņu un latviešu valodās pieejama 
interneta mājas lapā: www.setoape.eu  

2011. gada februārī Apes novada 
dome aicināja Apes novada uzņēmējus, 
lauku saimniekus, mājražotājus, 
amatniekus un biedrību aktīvistus uz 
pirmo kopīgo gada balli. Notika svinīga 
uzņēmēju godināšana. Katra pagasta 
pārvalde pastāstīja par savai teritorijai 
raksturīgo uzņēmējdarbībā (attēlā Apes 
novada uzņēmēji - lielākie nodokļu 
maksātāji). 

2011. gada aprīlī Apes novada 
pārstāvji – uzņēmēji, mentori, 
pašvaldības darbinieki kopā ar Setomaa reģiona uzņēmējiem un pētniekiem devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Skotiju. Brauciena laikā varēja ne tikai skatīt Skotijas uzņēmēju 
darbošanos, bet arī runāt par produktu atpazīstamības veicināšanu un kvalitātes nosacījumiem. 
Paši svarīgākie secinājumi pēc brauciena – mums kopīgi ir jāveicina savstarpējā sadarbība un 
jāveido kooperatīvi. 
            2011.gada 21.septembrī Apes novada attīstības programmas izstrādes ietvaros notika 
tikšanās - diskusija ar Apes novada uzņēmējiem, kuru rīkoja Apes novada dome. Tikšanās- 
diskusijas uzdevums bija informēt novada uzņēmējus par attīstības plānošanas aktualitātēm 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī un 2011.gada jūnijā notikušo Iedzīvotāju forumu 
rezultātiem, kā arī noskaidrot uzņēmēju viedokli par vietējās ekonomikas attīstības iespējām 
Apes novadā un prioritārajām rīcībām un sadarbības un partnerības iespējām. 

http://www.davanupiekabe.lv/
http://www.setoape.eu/
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8. Komunikācija ar sabiedrību 
         Lai nodrošinātu Apes novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības 
darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, Apes novada pašvaldība 
izdod ikmēneša informatīvo bezmaksas izdevumu „Apes novada ziņas” 1450 eksemplāru lielā 
tirāžā, (Apes novada domes administrācija - 600 eksemplāri, Gaujienas pagasta pārvalde – 
300 eksemplāri, Trapenes pagasta pārvalde – 300 eksemplāri, Virešu pagasta pārvalde – 250 
eksemplāri). 2011. gadā iznāca 9 numuri, kuros tika publicēti domē pieņemtie lēmumi, 
saistošie noteikumi, aktuālā informācija pašvaldības iestādēs – gan izglītības, kultūras, sporta, 
tūrisma un sociālajā jomā. Apes pilsēta un Apes pagasts, Virešu pagasta pārvalde ir noslēgusi 
līgumu ar VAS „Latvijas Pastu” un izdevums tiek izplatīts iedzīvotāju pastkastītēs, kā arī 
sabiedriskajās vietās. Elektroniskā versijā izdevums ir pieejams Apes novada mājas lapā: 
www.apesnovads.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.apesnovads.lv.  
         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.apesnovads.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. 
Pašvaldībai izveidojusies sekmīga sadarbība ar laikrakstiem „Malienas Ziņas”, „Alūksnes 
Ziņas” un portālu www.aluksniesiem.lv, aktuālā informācija par pašvaldības aktivitātēm tiek 
nosūtīta Vidzemes plānošanas reģionam, informācija tiek ievietota sadaļā VPR Jaunumi. 
2011. gadā aktīvi tika strādāts pie Apes novada jaunās mājas lapas izstrādes 
www.apesnovads.lv. 
          2011. gada marta mēnesī Apes novadā viesojās Latvijas Pašvaldības savienības 
izdevums „Logs”, kur dienas garumā redakcijas pārstāvji apmeklēja Apes novada pagastu 
pārvaldes, iestādes, tikās ar iestāžu vadītājiem un novada aktīvistiem, lai redzētu, kā Apes 
novads dodas pa savu ceļu, lai noturētos.      
          2011. gada maija mēnesī Apes pilsēta uzņēma viesus no Latvijas Televīzijas, raidījuma 
„Eirobusiņš” radošo 
komandu. Apmeklējuma 
mērķis bija gūt ieskatu 
Eiropas Savienības 
finansējuma izmantošanā 
Apē pārrobežu projektos 
sadarbībā ar Igauniju. (attēlā 
TV raidījuma „Eirobusiņš” 
uzņemšana Apē) 
            2011. gada sākumā 
pašvaldība uzsākusi Apes 
novada attīstības 
programmas un Apes novada 
teritorijas plānojuma izstrādi, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju 
līdzdalību novada attīstības 
programmas plānošanas 

http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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procesā, jūnija mēnesī Apes novada dome sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 
noorganizēja piecus „Iedzīvotāju forumus”- Gaujienā, Trapenē, Virešos, Vidagā un Apē.  
            Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās 
attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām 
sabiedrības grupām – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem. 
            Iedzīvotāju forumu pirmā daļa tika vērsta uz iepriekšējo attīstības programmu analīzi. 
Ņemot vērā, ka Apes novads izveidojās apvienojoties trijiem pagastiem un Apes pilsētai ar 
lauku teritoriju, šīs teritorijas iepriekšējo attīstību noteica četras attīstības programmas. Šobrīd 
visas attīstības programmas ir zaudējušas spēku. Lai nodrošinātu šo programmu pēctecību, 
izstrādājot jauno Apes novada attīstības programmu, bija nepieciešams veikt šo programmu 
analīzi, kas ietver programmas prioritāšu un uzdevumu pārskatīšanu un teritorijā realizēto 
projektu un attīstības pasākumu apkopošanu, kā arī programmas realizācijas rezultātu 
apkopošanu. Forums deva iespēju par šo analīzi informēt iedzīvotājus un uzzināt viņu 
viedokli par esošo situāciju viņu teritorijā. 
               Iedzīvotāju forumu otrā daļa tika vērsta uz nākotnes vajadzībām. Šī bija pirmā 
iespēja noskaidrot novada iedzīvotāju vajadzības, idejas un priekšlikumus nākotnes attīstībai 
gan savā teritorijā, gan novadā kopumā. 
               Idejas tika izteiktas sekojošās jomās: „Uzņēmējdarbības vide”, „Vide, daba”, 
„Dzīves vide” (izglītība, kultūra, sports, sociālie pakalpojumi, veselība, sakari, ...)”, 
„Sabiedrība”, „Apes novada tēls” un „Pašvaldība”. 
Forumos piedalījās 174 dalībnieki. Tika apkopoti 390 viedokļi par esošo situāciju, apkopotas 
635 idejas par nākotnes attīstību. 
             Pašvaldības ieguvums, iesaistoties un atbalstot iedzīvotāju forumus: tika veicināta un 
iegūta sabiedrības līdzdalība vietējo problēmu risināšanā, palielināta sabiedrības iesaistīšanās; 
veicināta uzticība pašvaldībai, tika iegūta informācija par reālajām sabiedrības vajadzībām un 
aktuālajām nostājām.  

     Augusta mēnesī tika izdots Apes novada informatīvais buklets “Apes novads – dvēsele 
priecājas”, kur vienkopus apkopota plaša informācija par visiem novada pagastiem un Apes 
pilsētu. Bukletā atspoguļota Apes novada dzīve – ikdienas darbi, ievērojamākie tūrisma 
objekti, kultūras norises un izglītības iespējas, paveiktais uzņēmējdarbībā, kā arī informācija 
par novada teritoriju. Bukletā apkopota informācija par pašvaldības īstenotajiem projektiem, 
vietējo uzņēmējdarbību, tūrisma piedāvājumu. 
           2011. gada decembrī Apes novada dome rīkoja pasākumu „Apes novada Gada cilvēks 
2011”, kurā tika godināti novada cilvēki sekojošās nominācijās - skolotājs, jaunietis, 
aktīvākais pensionārs, pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks, sabiedriskais darbinieks, 
uzņēmējs, līdzcilvēks  „Cilvēks – cilvēkam”, ģimene. Novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās 
pasākuma līdzdalībā. Tā bija kā sirsnīga pateicība mūsu novada cilvēkiem – par darbiem, kas 
veikti vairāk, kā prasa pienākums, par labestību, nesavtību, gādību ne vien par savu ģimeni, 
bet arī par pagasta, novada un tautas nākotni. Iedzīvotāju un darba kolektīvu vēstules no 
visiem novada pagastiem palīdzēja ieraudzīt tos 43 īpašos cilvēkus, kas pelnījuši 
pagodinājumu. Astoņās nominācijās deviņi cilvēki no tiem saņēma īpašus pašvaldības 
apbalvojumus - simboliskus „Kristāla ābolus”. 
            Apes novadā ir daudz aktīvu nevalstisko organizāciju (NVO), atsaucīgi uzņēmēji. 
NVO dod iespējas – iesaistīties, darboties, ziedot un gūt prieku, realizējot savas idejas vietējās 
sabiedrības labā. Apes novadā darbojas 26 sabiedriskas un reliģiskas organizācijas. Novadā 
darbojas 6,2 organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem. Sadarbojoties tiek realizēti kopīgi projekti 
dažādās jomās - izglītības, kultūras, sociālās, sporta. Pašvaldība atbalsta NVO darbību netieši, 
ļaujot izmantot pašvaldības rīcībā esošās telpas, pašvaldība iedala finanšu līdzekļus – 
līdzfinansējumu NVO projektu realizācijai. Sadarbībā ar NVO tiek organizētas sporta 
sacensības, talkas, dažādu svētku aktivitātes. 
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9. Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2012. gadā 
            Apes novada domes galvenais uzdevums ir ekonomiska un efektīva saimniekošana, lai 
arī turpmāk pilnvērtīgi un aktīvi darbotos visas pašvaldības iestādes.  
Šī gada svarīgākais uzdevums apstiprināt Apes novada domes attīstības programmu 2012.-
2019.gadam. Apes novada nākotne ir un būs atkarīga no attīstības projektiem.  

Turpināt ciešu sadarbību ar saviem kaimiņiem Igauņiem, kopā darbojoties kopīgos 
projektos un pasākumos.  
            Kopīgi novadā veidot jaunas tradīcijas, līdz ar to ir svarīgi pārliecināt, iesaistīt, veidot 
pozitīvu kultūrvidi, kurai piederīgs justos katrs iedzīvotājs, parādot, ka nemitīgi attīstāmies, 
veidojot vidi, kurā mums ir prieks dzīvot, viesiem ir apbrīns un vēlme iegriezties un savējiem 
atgriezties Apē un Apes novadā.  
             Pats galvenais ir novērtēt sava novada cilvēkus, kas nesūrojas iet un dara, kopīgi 
veido savu vidi, rada svētkus, tā lai –  

Lai dvēsele priecājas ! 
 

(attēlā izvirzītie nominanti „Apes novada Gada cilvēks 2011”)   
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10. Apes novada kultūras un sporta notikumi 2012. gadā 
 Februāris  

11.02. Rallijs „SARMA” Apes pilsēta, Apes pagasts 
26.02 Alūksnes un Apes novadu Vokālo ansambļu skate Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 

 Marts  
24.03. Apes novada Uzņēmēju vakars Apes tautas nams 

 Aprīlis  
14.04. Apes novada mazo vokālistu konkurss „Cālis -2012” Trapenes kultūras nams 

 Maijs  
05.- 06.05. Motokrosa sacensības „Vaidavas kauss” un Latvijas 

čempionāta 2.posms motokrosā 
Apes mototrase 

13.05. Pavasara gadatirgus Apes pilsēta 
19.05. Apes novada Upju festivāls „Trapene 2012”  Trapenes pagasts 

 Jūnijs  
01.06. Apes novada Bērnu svētki Apes brīvdabas estrāde 
02.06. „Apes novada kauss” konkūrā (jāšanas sportā) Apes mototrase 
02.06. Apes novada Dziesmu un deju svētki „Skan dziesma 

lapegļu gatvē Trapenē” 
Trapenes pagasts 

10.06. TREK MTB (kalnu velosipēdu) maratona 3.posms un 
”Vaidavas kauss „MTB maratonā  

Ape, Apes pagasts, Alūksnes 
novads, Igaunijas pierobeža 

22.06. Koncerts „Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada 
dziesmās, dejās un darbos” 

Apes brīvdabas estrāde 

 Jūlijs  
21.07. Apes novada Estrādes dziesmu un deju festivāls „Puķu 

nakts” 
Gaujienas estrāde 

27.- 28.07. Jāzepa Vītola Mūzikas dienas  Gaujienas „Anniņu” estrāde 
 Augusts  

03.08. Apes novada pašvaldību darbinieku sporta spēles  Gaujienas pagasts 
11.08. Ugunsdzēsēju sacensības Gaujienas pagasts 

17.- 18.08. Latvijas čempionāta posms Trofi reidā apvidus 
automašīnām 

Trapenes pagasta „Luksti” 

24.- 25.08. Apes pilsētas svētki  Apes pilsēta 
 Septembris  

30.09. Rudens gadatirgus Apes pilsēta 
 Oktobris  

05.10. Apes novada vecākās paaudzes diena  Virešu saieta nams 
13.10. Alūksnes un Apes novada „Gada mediķis 2012” Alūksnes administratīvā ēka 

 Decembris  
15.12. Apes novada „Gada cilvēks 2012” Virešu saieta nams 

Decembrī Apes novada labāko sportistu godināšanas pasākums  Apes tautas nams 
 

 

LAIPNI GAIDĪTI APES NOVADĀ ! 
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Pielikums Nr.1  Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko 
darbību un iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu 



Apes novada domes publiskais pārskats 2011 
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Pielikums Nr.2  Domes sēdes lēmums par „2011. gada saimniecisko gada 
pārskatu” 

 



Apes novada domes publiskais pārskats 2011 
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Pielikums Nr.3  Domes sēdes lēmums par „Apes novada domes 2011. gada 
publiskā pārskata  apstiprināšanu” 

 


