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Cienījamais lasītāj, 
Sastādot Apes novada pašvaldības budžetu 2012.gadam, tika ľemta vērā Finanšu 

ministrijas prognoze, ka pašvaldībām tiek garantēti tikai 98% no IIN ieľēmumiem. Tāpat mēs 

izvērtējām arī slēptā bezdarba līmeni Apes novada pašvaldības teritorijā un līdz ar to 

prognozējamo iedzīvotāju maksātspēju par nekustamo īpašuma nodokli un komunālajiem 

pakalpojumiem. 

Rezumējot novada kopējās plānotās saistības ilgtermiľā, kas radušās realizējot lielus 

investīcijas projektus teritoriju infrastruktūras sakārtošanai, tika apzināts arī iespējamais risks, 

jo kredītsaistības faktiski atmaksājamas no pamatbudžeta diviem kopējiem ieľēmumu 

veidiem (nodokļu un nenodokļu ieľēmumiem) un tās budžeta gada beigās pret šīm divām 

pozīcijām sastāda 10%. Šajā gadā gan ilgtermiľa, gan īstermiľa kredītsaistības ir 

samazinājušās kopumā par LVL 33 813. 

Naudas līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē un arī komercbankās ar mērķi atbalstīt vietējos 

iedzīvotājus un uzľēmējus, lai šīs bankas ieviestu savus pakalpojumus Apes novada teritorijā 

un tie būtu pieejami šajā dzīves vietā. Lielu finanšu zaudējumu aizvien vēl izjūtam Latvijas 

Krājbankas bankrota procedūras izsludināšana, kas samazināja 2011.gada nogalē Apes 

pilsētas un pagasta teritoriālās vienības budžeta kopējos uzkrājumus par LVL 39 323. 

 

Pašvaldības investīciju projekti 

Projektu realizēšana raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju, jo tie sakārto 

infrastruktūru, tādējādi, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzľēmējiem un 

investoriem, kā arī veicinot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem un iesaistot 

iedzīvotājus daudzās aktivitātēs, tādējādi, radot iespēju dažādām mērķa grupām uzlabot savu 

dzīves kvalitāti, pavadīt lietderīgi brīvo laiku un kopt un saglabāt savas dzīves vides 

nemateriālo mantojumu. 

Vairākumā iesākto projektu realizācijas laiks ir divi gadi, jo viena budžeta gada 

ietvaros ir finansiāli grūti pašvaldībai rast resursus līdzfinansējumam, kā arī citi projekti 

aptver lielas aktivitātes, kuru sagatavošanai nepieciešams lielāks laika periods un daudz 

cilvēkresursu. Projektu aktivitātes galvenokārt vērstas uz pārrobežu amatniecības tīkla izveidi, 

ir projekti sociālā jomā, kur notiek sociālo grupu integrēšana sabiedrībā, inovatīvi risinājumi 

veco ļaužu aprūpei mājās, projekti, kas atbalsta novada attīstības kapacitātes stiprināšanu un 

mūžizglītības programmas, sporta un kultūras aktivitātes. 

2012.gada ietvaros Apes pašvaldībā ir realizēti vairāki projekti dažādās programmās: 

Lauku Atbalsta Dienesta ELFLA projekts (2011-2012) - „Autoceļa Ape-Kalpaki-Silmaļi-

Melnupes posms 0,403-2.206 rekonstrukcija" un ERAF programmā „Apes pilsētas 

ūdenssaimniecības sektora sakārtošana" un „Trapenes pagasta Trapenes ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" Šo infrastruktūru izveidē realizēto projektu kopējā vērtība 

sastāda LVL 850 629, tai skaitā piesaistītais fondu finansējums LVL 627 400, bet gandrīz 220 

000 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

EST-LAT programmā pārrobežu projekts - Ideja uz robežas" (2012-2013), kas vērsts 

uz pārrobežu amatniecības, tirgošanās un igauľu valodas apmācībām. 

Divi projekti realizēti (2011-2013) sociālās rehabilitācijas (ESF) un veco ļaužu 

aprūpes jomā (INTERREG) ar LVL 62 805 finansējumu, kur pašvaldības ieguldījuma daļa 

sastāda LVL 5 539. 

Sorosa Fonda atbalstītie izglītības iestāžu projekti - Sikšľu pamatskolas - „ Izglītība 

visām paaudzēm", Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas mūžizglītībā „Esi aktīvs! Esi radošs! 

Līdzdarbojies!" un pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte" Comeniuss apmaiľas projekts 

„Veselīgais ceļojums", kā arī IZM Jaunatnes programmā realizētie sporta projekti. Uzsākts ir 

jauns projekts EST-LAT-RUS programmā sadarbībā ar Pečoriem Krievijas Federācijā un 

Setooma Igaunijā par izglītību un uzľēmējdarbību. 
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Plānotie darbi 2013.gadā 

Strādāt pie Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas. 

Veikt nekustamā īpašuma saglabāšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu, nekustamā 

īpašuma iznomāšanu uzľēmējdarbības veicināšanai. 

Projekti, kas uzsākti realizēt un turpināsies 2013.gadā, piesaistot dažādu Eiropas 

struktūrfondu finansējumus aptver sekojošas jomas: tranzītielas (Dzirnavu, Loka un Skolas 

ielu) rekonstrukciju ar loka kustības, velo ceļa un gājēju ietves izbūvi Apes pilsētā, 

ūdenssaimniecības sektora sakārtošana Gaujienas pagastā, Vaidavas upes ūdenstūrisma 

infrastruktūras izveide. 

 

Kopīgi veidosim savu vidi  tā–  

Lai dvēsele priecājas! 

 

Ar cieņu, 

Astrīda HARJU 

Apes novada domes priekšsēdētāja 
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1.Pamatinformācija 

Pašvaldības nosaukums Apes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, 

LV-4337 

Kontaktinformācija Tālrunis/fakss 64307220 

E-pasta adrese administracija@ape.lv  

www.apesnovads.lv  

Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 90000035872 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000035872 

Pārskata gads 01.01.2012. – 31.12.2012. 

Apes novada dome 13 deputāti 

Apes novada domes priekšsēdētāja- 

izpilddirektore 

Astrīda HARJU 

Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

izglītības jautājumos 

Viesturs DANDENS 

Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

sociālajos jautājumos 

Jānis LIBERTS 

Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

kultūras un sporta jautājumos 

Ārija CEĻMILLERE 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, 

Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas Valgas un Veru apriľķiem. Apes 

novads sastāv no Apes pilsētas, kurš ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, 

Trapenes pagasta un Virešu pagasta (skatīt 1.1.att.). 

 
1.1.att. Apes novads 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes 

plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizľem 544,3 km
2
, bet novada teritorijā no 

mailto:administracija@ape.lv
http://www.apesnovads.lv/
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
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pašvaldības ceļu kopgaruma 7% ir tikai asfaltseguma ceļi. Savukārt pēc iedzīvotāju skaita tas 

ir piecpadsmitais apdzīvotākais Vidzemes plānošanas reģiona novads. Apes novadā ir 7.8 

iedzīvotāji uz 1 km
2
. Teritorijas attīstības indekss – 0,442. Pašvaldības budžeta pašu 

ieľēmumi 2012.gadā uz vienu iedzīvotāju bija LVL 286,68, bet kopā ar finansējumu no 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šīs summa sastādīja LVL 421,46. 

Apes novadu veidojošās teritoriālās vienības, izľemot Apes pilsētu, pēc teritorijas 

lieluma ir līdzīgas. Lielākā no tām ir Virešu pagasts, kas aizľem 28% teritorijas. Trapenes 

pagasts ir nākošais lielākais un aizľem 25% teritorijas. Apes un Gaujienas pagasts katrs 

aizľem 23% no kopējās novada teritorijas un Apes pilsēta 1%. 

Pēc iedzīvotāju blīvuma Apes novadā ir 7.7 iedzīvotāji uz 1 km
2
. 

Apes novadā uz 

31.12.2013. bija 4125 

iedzīvotāji, kas ir par 79 

iedzīvotājiem mazāk nekā 

2011.gadā.(skatīt 1.2.att.) Tas 

saistāms ar iedzīvotāju 

aizplūšanu gan darba 

meklējumos uz reģionālās vai 

nacionālās nozīmes centriem, vai 

arī uz ārvalstīm. Jaundzimušo 

skaits 2012.gadā ir 32, kas 

savukārt ir par 2 bēriem mazāk 

1.2.att.Iedzīvotāju skaits Apes novadā 2011/2012   nekā 2011. gadā, Apes novadā 

2012.gadā ir reģistrēti 44 mirušie (skatīt 

1.3.,1.4.att).  
Reģistrētais bezdarba līmenis 

2012.gadā ir 9.2%, kas ir par 4,2% mazāks 

nekā 2011.gadā. (skatīt 1.1.tabulu). Tas 

saistāms ar jaunu uzľēmumu dibināšanu, 

arī ar specifiskām nišām, kuras ir 

izzinātas, lai novadā varētu izdzīvot, 

piemēram, krāsainā metāla apstrāde, koka 

apstrāde, ūdenssaimniecība, arī 

lauksaimnieciskās zemes apstrāde.  
      1.3.att.Dzimušo skaits Apes novadā 2011/2012 

 

Savukārt, darbspējas vecumā ir 65,3% 

iedzīvotāju, kas tiek uzskatīti par 

teritorijas demogrāfisko un ekonomisko 

potenciālu, līdz darbspējas vecumam 

12,9% iedzīvotāju un virs darbspējas 

vecuma 21,8% iedzīvotāju (skatīt 

1.2.tabulu). 
 

 

1.4.att.Mirušo skaits Apes novadā 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

1.1.tabula 

Bezdarba līmenis Apes novadā 

Gads Bezdarba 

līmenis, % 

2011 13.4 

2012  9.2 
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1.2.tabula 
Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

Gads Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma 

grupām 

Līdz 

darbspējas 

vecumam 

Darbspējas 

vecumā 

Virs 

darbspējas 

vecuma 

2011 13,4 64,9 21,7 

2012  12,9 65,3 21,8 
 

 

 

 

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 LIEPIĽA Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolas skolotāja, Zita 

UZKLIĽĢE Zitas Uzkliľģes ģimenes ārsta prakse, ģimenes ārste, Aivars MALTAVNIEKS 

Trapenes pamatskolas direktors, Inese DRAGONE Sociālā darba organizatore Virešos, Dina 

JĀĽEKALNE Sociālā aprūpes centra „Trapene” direktore, Guntars PURAKALNS  Z/S 

„Vosukalni” īpašnieks, Guntis ZARIĽŠ SIA „BAF PLUS” valdes loceklis, Ivars KALNIĽŠ 

SIA „Vireši” valdes priekšsēdētājs. 

Saskaľā ar Apes novada pašvaldības 2009.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 „Apes novada pašvaldības nolikums” (Apstiprināti ar Apes novada domes 10.07.2009. 

lēmumu Nr.1§ (prot. Nr.1), 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. administratīvā komisija; 
2. vēlēšanu komisija; 
3. pašvaldības iepirkumu komisija; 
4. pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija; 
5. Apes pilsētas zemes komisija; 
6. vides komisija; 
7. licencēšanas komisija; 
8. ētikas komisija. 
 
Apes novada domē 2012.gadā notika 23 domes sēdes, tai skaitā 11 ārkārtas domes  

sēdes un  1 izbraukuma domes sēde Alūksnes novada pašvaldībā. Pieľemti 416 domes 

lēmumi un izdoti  18  saistošie noteikumi. 

Apes novada domē 2012.gadā sasauktas Finanšu un tautsaimniecības komitejas 15 

sēdes; Sociālo jautājumu 7 komitejas sēdes; Izglītības jautājumu 4  komitejas sēdes; Kultūras 

un sporta jautājumu komiteju 5 sēdes; Apvienotās komiteju sēdes: Izglītības jautājumu 

komitejas un Kultūras un sporta jautājumu komitejas 1 sēde; Finanšu un tautsaimniecības 

komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas un sociālo jautājumu komitejas  1 sēde. 

Notikušas Administratīvās  komisijas 12 sēdes, Iepirkumu komisijas 20 sēdes, Pašvaldības  

īpašumu atsavināšanas  komisijas 8 sēdes, Vides jautājumu komisijas 7  sēdes. 
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 Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, domē ir šādas iestādes un struktūrvienības: 

Pārvaldes - 

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

Trapenes pagasta pārvalde un Virešu pagasta pārvalde. 

Izglītības iestādes –  

2012.gadā Apes novadā darbu turpināja visas vispārējās izglītības iestādes: divas 

vidusskolas (Dāvja Ozoliľa Apes vidusskola ar 6 mācību programmām un Ojāra Vācieša 

Gaujienas vidusskola ar 3 mācību programmām), divas pamatskolas (Sikšľu pamatskola ar 5 

programmām un Trapenes pamatskola ar 2 mācību programmām), kā arī Gaujienas speciālā 

internātpamatskola ar 6 mācību programmām un divas pirmsskolas izglītības iestādes: 

„Vāverīte” Apē un „Taurenītis” Gaujienā. 2012.gada septembrī Apes novada izglītības 

iestādēs mācības uzsāka 404 izglītojamie. Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolā – 129 izglītojamie 

1.-12.klasēs (tajā skaitā 7 skolēni speciālajās izglītības programmās) un 8 bērni pirmsskolas 

izglītības programmā; Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā 117 izglītojamie, no tiem 23 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā; 

Sikšľu pamatskolā 35 izglītojamie 1.-9.klasēs un 20 bērni pirmsskolas izglītības programmā; 

Trapenes pamatskolā 50 izglītojamie pamatskolas klasēs un 19 pirmsskolas izglītības 

programmā; Gaujienas speciālajā internātpamatskolā 118 izglītojamie pamatizglītības 

programmās un 27 pirmsskolas izglītības programmās. 

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 „Anniľas”; Apes infocentrs; Gaujienas infocentrs; Virešu 

infocentrs. 2012.gada sezonā Apes novadā darbojās 34 dažādi amatiermākslas kolektīvi. 2 

jauktie kori; 1 sieviešu koris; 2 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi; 7 vokālie ansambļi; 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. 

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. 

Bāriľtiesas – Apes un Trapenes bāriľtiesa, Gaujienas un Virešu bāriľtiesa. 2012.gada 

29.novembrī Apes novada dome nolēma uzsākt Apes novada pašvaldības iestādes Apes 

novada Apes un Trapenes bāriľtiesas un Gaujienas un Virešu bāriľtiesas reorganizāciju. 

2012.gada 27.decembrī dome nolēma izveidot novada pašvaldības aizbildnības un 

aizgādnības vienu iestādi – Apes novada bāriľtiesu, nosakot darbības teritoriju visu Apes 

novada administratīvo teritoriju. 
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 Apes novada pašvaldības 2012.gada pārskata bilances kopsumma ir LVL 8616754, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma palielinājusies par LVL 125790. 

Salīdzinot Apes novada domes 2012.gada pamatbudžeta izpildes ieľēmumu daļu LVL 

3423233 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 3245435, redzams, ka 

kopējais pamatbudžeta palielinājums ir LVL 177798 un sastāda 5.48 % pret 2011.gada 

ieľēmumiem. (skatīt 2.1. tabulu) 

2.1. tabula 

2012.gada pamatbudžeta ieľēmumi 

Ieľēmumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas (+,-) 

Nodokļu ieľēmumi 857827 810618 +47209 

Nenodokļu ieľēmumi 31470 7120 +24350 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 297002 376755 -79753 

Ārvalstu finanšu palīdzība 108495 0 +108495 

Transferti 2128439 2050942 +77497 

KOPĀ 3423233 3245435 +177798 

Vislielākie ieľēmumi gan 2011.gadā, gan 2012.gadā ir no transfertiem, tie attiecīgi 

sastāda 62% - 63% no kopējiem pamatbudžeta ieľēmumiem (skatīt 2.1.att.). Nemainīgi - 25% 

sastāda nodokļu ieľēmumi, kuru vidū lielākie ieľēmumi ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  

LVL 717 187 – 2012.gadā un LVL 668 340 – 2011.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis 

2012.gada ieľēmumos sastādīja LVL 140 640 – 2012.gadā un LVL 142 278 – 2011.gadā.  

 

2.1.att.Ieľēmumi 2012.gadā un 2011.gadā 

Salīdzinot Apes novada domes pamatbudžeta izpildes 2012.gada izdevumu daļu LVL 

3594723 ar Apes novada domes iestāžu, nodaļu un struktūrvienību iepriekšējā perioda 

pamatbudžeta izdevumu kopsummu LVL 3359756, redzams, ka kopējais izdevumu 

palielinājums ir LVL 234967, kas sastāda 6.99 % pret 2011.gadu. (skatīt 2.2.tabulu). 
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2.2.tabula 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas (+,-) 

Vispārējie valdības dienesti 373502 507060 -133558 

Sabiedriskā kārtība 30342 7537 +22805 

Ekonomiskā darbība 143594 153823 -10229 

Vides aizsardzība 249636 89703 +159933 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

586309 310718 +275591 

Veselība 20270 18513 +1757 

Atpūta, kultūra un reliģija 313729 202332 +111397 

Izglītība 1508401 1691563 -183162 

Sociālā aizsardzība 368940 378507 -9567 

Kopā 3594723 3359756 -234967 

Salīdzinot izdevumus 2012.gadā un 2011.gadā, vislielākie izdevumi ir bijuši izglītības 

jomā, kur 2011.gadā izdevumi sastādīja pat 50% no pamatbudžeta izdevumiem, savukārt 

2012.gadā 42%. 2011.gadā 15% sastādīja vispārējo valdības dienestu izmaksas, savukārt 

2012.gadā tie bija vairs tikai 10% no pamatbudžeta izdevumiem. 2012.gadā 16% no visiem 

izdevumiem sastādīja pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. (skatīt 2.2.att.) 

 

 

2.2.att.Izdevumi atbilstošo funkcionālajām kategorijām 2012.gadā un 2011.gadā 

Salīdzinot Apes novada  domes 2012.gada speciālā budžeta  izpildes ieľēmumu daļu 

LVL 77404 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 83502, redzams, ka 

kopējais speciālā budžeta samazinājums ir LVL 6098 un sastāda 7.30%  pret 2011.gada 

ieľēmumiem.(skatīt 2.3.tabulu). 
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2.3.tabula 

Speciālā budžeta ieľēmumi 

Ieľēmumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas  

(+,-) 

Nodokļu ieľēmumi 16255 12733 +3522 

Nenodokļu ieľēmumi 19 48 -29 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieľēmumi 

0 19 -19 

Transferti 61130 70702 -9572 

Kopā 77404 83502 -6098 

 

Salīdzinot Apes novada domes speciālā budžeta izpildes 2012.gada izdevumu daļu 

LVL 81059 ar Apes novada domes iestāžu, nodaļu un struktūrvienību iepriekšējā perioda 

speciālā budžeta  izdevumu kopsummu LVL 65910, redzams, ka kopējais izdevumu 

palielinājums  ir LVL 15149, kas sastāda 22.98 % pret 2011.gadu.(skatīt 2.4.tabulu) 

2.4. tabula 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas (+,-) 

Ekonomiskā darbība 0 16068 -16068 

Vides aizsardzība 8486 8418 +68 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 72573 41424 +31149 

Kopā 81059 65910 +15149 

 

Salīdzinot Apes novada  domes 2012.gada ziedojumi un dāvinājumi  izpildes 

ieľēmumu daļu LVL 2889 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 3238 

redzams, ka kopējais ziedojumi un dāvinājumi  samazinājušies par LVL 349 un sastāda 11  %  

pret 2011.gada ieľēmumiem. (skatīt 2.5.tabulu) 

2.5.tabula 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Ieľēmumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas  

(+,-) 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no 

juridiskajām personām 

1808 2017 -209 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no 

fiziskām  personām 

1081 1221 -140 

Kopā 2889 3238 -349 

 

Salīdzinot Apes novada  domes 2012.gada ziedojumi un dāvinājumi  izpildes 

izdevumu  daļu LVL 3817 ar iepriekšējā pārskata perioda budžeta kopsummu LVL 916, 

redzams, ka kopējais ziedojumi un dāvinājumi  palielinājusies par LVL 2901  un sastāda 24  

%  pret 2011.gada izdevumiem. (skatīt 2.6.tabulu) 

2.6.tabula 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Izdevumi 2012.gads 2011.gads Izmaiľas (+,-) 

Atpūta, kultūra un reliģija 250 100 +150 

Izglītība 3567 816 +2751 

Kopā 3817 916 +2901 
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Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma  

palielinājusies  par  LVL 233148. (skatīt 2.7.tabulu). 

2.7.tabula 

Pamatlīdzekļi 

Aktīvs Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas  

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

2. Pamatlīdzekļi –  1.2. 7926968 7693820 +233148 

1. Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 6636458 6984487 -348029 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 835 940 -105 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 666635 646533 +20102 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 

1.2.4. 583954 18639 +565315 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 36748 36463 +285 

8. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

1.2.8. 2338 6758 -4420 

9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums  

(-) 

 -4267801 -3618658 +649143 

Bilancē visi pamatlīdzekļi gan uz pārskata perioda sākumu, gan uz beigām ir 

atspoguļoti atlikušajā vērtībā.  

Piezīme Nr.1.2.1 Zeme zem ēkām un būvēm Apes novada domei inventarizācijas 

rezultātā ir palielinājums LVL 13727 par zemi zem ēkām un būvēm pēc salīdzināšanas ar 

Valsts Zemes dienesta datiem. 

Zeme   
1)  Virešu pagasta pārvaldei palielinājums pēc domes lēmuma par LVL 482 par zemes 

uzľemšanu bilancē. 

2 ) Trapenes pagasta pārvalde 2012.gadā izslēdza inventarizācijas rezultātā zemi par LVL 

2531, kur kļūda radusies zemes īpašumu grāmatvedības uzskaitē, salīdzinot ar VZD datiem. 

Zeme „Skola” 2.70 ha platībā grāmatvedības datos bija uzrādīta divas reizes.  

3) 2012.gadā izslēdza no uzskaites zemi par LVL 3927, privatizēts zemes gabals 0.6 ha, 

veicot salīdzināšanu ar VZD kadastra datiem Apes novada dome izslēdz summu LVL 3364. 

Dzīvojamās ēkas kopsummā uz pārskata perioda beigām sākotnējā vērtībā ir LVL 680 

008: 

1)  Gaujienas speciālajai internātpamatskolai 2012.gadā dzīvojamajai mājai „Rīti” tika 

veikta jumta siltināšana un izmaksas LVL 15951 iegrāmatotas pie mājas bilances vērtības. 

2) Apes novada dome sakarā ar privatizāciju izslēdz no bilances dzīvojamās ēkas par 

summu LVL 24608. 

3) Apes novada dome izslēdz uz krājumiem atsavināšanai dzīvokļus 3 gb par vērtību 

LVL 1278. 

Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām sākotnējā vērtībā ir LVL 3083362: 

1) Apes novada dome Dāvja Ozoliľa Apes vidusskolai veica ēkas remontu par LVL 

2380. 

2) Apes novada dome izslēdz uz krājumiem atsavināšanai auto garāžu par vērtību LVL 

302 un sporta zāli par summu LVL 2757. 

Transporta būves Virešu pagasta pārvaldei pamatojoties uz 2008.gada 7.jūnija MK 

noteikumiem Nr.504 „Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtēšanas noteikšanas kārtība” un 

Valsts ceļu dienesta datiem par pašvaldībai piederošajiem ceļiem, novērtēti un pārvaldes 

bilancē uzľemti ceļi 3.25 km par kopējo vērtību LVL  38 727. 

3) Apes novada dome inventarizācijas rezultātā uzľēma bilancē ceļu Bērzu iela ar 

kopgarumu 0.360 km vērtībā LVL 6066. 



Apes novada domes publiskais pārskats 2012 

 

13 

 

4) Trapenes pagasta pārvalde par budžeta līdzekļiem asfaltēja divus pagasta ceļus 

kopgarumā 1.030 km par summu LVL 36417. 

Inženierbūves sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 1232923. 

Pārējais nekustamais īpašums  sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir LVL 

365275. Apes novada dome izslēdz uz krājumiem atsavināšanai pagrabu un klēti par vērtību 

LVL 658. 

Piezīme Nr.1.2.2.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas sākotnējā vērtībā uz pārskata 

perioda beigām ir LVL 1050. Gaujienas pagasta pārvalde no uzskaites izslēdz gāzes plīti par 

summu LVL 112. 

Piezīme Nr.1.2.3.Pārējie pamatlīdzekļi sākotnējā vērtībā uz pārskata perioda beigām ir 

LVL 1155922. 2012.gadā palielinājums ir par LVL 95583: t.sk.  

- transporta līdzeklis par summu LVL 17148 mikroautobuss SAC „Trapene” 

vajadzībām 

- saimniecības pamatlīdzekļi par summu LVL 16490; 

- bibliotēkas fondi par summu LVL 7566; 

- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika par summu LVL 46741 t.sk. Apes novada 

dome īstenoja Izglītības ministrijas projektu „Skolu informatizācijas projektu”. 

Projekta ietvaros iegādāti portatīvie datori, multimediju komplekti. 

- pārējie pamatlīdzekļi par summu LVL 7638 

 

Piezīme Nr.1.2.4.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība kopsummā uz 

pārskata perioda beigām ir LVL 583954. Darījumu palielinājums 2012.gadā : 

 Pamatlīdzekļu izveidošana LVL 553344; 

  Nepabeigtā celtniecība LVL 9160. 

 

Bilances postenī „Pamatlīdzekļu izveidošana”  

1) projektam Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošanai, nepabeigtas 

celtniecības izmaksas sastāda LVL 327 447; 

2) projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Apes novada Trapenes pagasta 

Trapenes ciemā” izmaksas sastāda LVL 224622; 

3) projektam Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstības 2.kārtas TEP izstrādes 

izmaksas  LVL 1275. 

 

Kopā pamatlīdzekļu izveidošana LVL 553344 

Bilances postenī „Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība” atlikums uz 

2012.gada sākumu LVL 18639, jo 2011.gadā iesākts  projekts Apes pilsētas 

ūdenssaimniecības sektora sakārtošana, kā arī turpinās 2009.gadā iesāktais skolu 

informatizācijas projekts. 2012.gadā veiksmīgi projekti turpinās. Noslēgts līgums ar 

Satiksmes ministriju par Apes pilsētas Dzirnavu un Loka ielas rekonstrukciju. Ir iesākti 

projekta dokumentācijas sagatavošanas darbi. Projekta uzsākšanai izlietoti naudas līdzekļi 

LVL 9160. Projekts turpinās līdz 2014.gadam. 2012.gadā, realizējot Apes ūdenssaimniecības 

sakārtošanas sektora projektu, rezultātā ir atgūts PVN nodoklis par veiktajiem maksājumiem. 

Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, atbilstoši grāmatvedības 

politikai, ir veikts vērtības samazinājuma izvērtējums. Vērtību samazinājuma pazīmes nav 

konstatētas. 

 

Piezīme Nr.1.2.6.Bioloģiskie un pazemes aktīvi 

1) Virešu pagasta pārvalde 2012.gadā pēc mežu apsaimniekošanas projekta „Izgāztuve 

Krastkalni” un Valsts Mežu dienesta izziľas pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā sākotnēji atzina 

audžu krāju 0.5 tūkstoši kubikmetru koksnes par vērtību LVL 302. 
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2) Virešu pagasta pārvaldei audžu krājas sastāvā nav uzskaitīta meža audze 8.72 ha, jo 

īpašumu ierakstīs Zemesgrāmatā 2013.gadā un 2013.gadā tiks izstrādāts apsaimniekošanas 

projekts mežaudžu novērtējumam. 

 

Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā 

Zemesgrāmatā ierakstīti 62 % pašvaldības īpašumi. No tiem 65% bilancē esošo ēku, 

82% esošās būves, 29 % zeme un 96 % 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 689368 ar  kopējā platību  1458.66 ha 

t.sk.  

Zeme – 1253.13 ha: 

 Apei 552.05 ha, 

 Gaujienai 173.96 ha, 

 Trapenei 377.05 ha, 

 Vireši 140.61 ha, 

 Gaujienas speciālā internātpamatskola 7.96 ha, 

 SAC Trapene 1.5 ha. 

Mežaudze 205.53 ha. 

 Apei 81.20  ha, 

 Gaujienai 7.95  ha, 

 Trapenei 105.00  ha, 

 Vireši 11.38  ha, 

Informācija par mežaudzēm 

Apes novada domei mežaudžu vērtība ir LVL 35628. Mežaudžu vērtība salīdzinot ar 

2011.gadu ir nemainīga. Ieķīlātu īpašumu pašvaldībai nav. 

Piezīme Nr. 1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiľa finanšu ieguldījumi ir 

palielinājušies par ieguldījumu LVL 200 kapitālsabiedrības pamatkapitālā. (skatīt 2.8.tabulā) 

2.8. tabula 

Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 

 Aktīvs Piezīmes 

Nr. 

Uz  

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

1. Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi – 

kopā 

 

1.3. 175247 175047 +200 

5. Pārējie ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 175247 175047 +200 

 

2012.gadā pamatojoties uz Apes novada domes sēdes lēmumu Nr.40 23.02.2012. 

veica naudas  ieguldījumu LVL 200 SIA „ZAAO” pamatkapitālā. Līdzdalības procents ar SIA 

„Alūksnes slimnīca”  ir 17.67 %, SIA „ ZAAO” ir 0.016%. (skatīt 2.9.tabulu). 
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2.9. tabula  

Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiľu pārskats 

Nr. 

p.k. 

Kapitālsabiedrība

s nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījum

a uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2011

. 

Ieguldījums 

2012.gadā 

 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2012. 

1. SIA Alūksnes 

slimnīca 

4000325261

2 
175047 0 175047 

2. SIA ZAAO 4410301550

9 
0 200 200 

 Kopā:  175047 200 175247 

Apes novada domei nav valdījumā un turējumā nodoti īpašumi kapitālsabiedrībām. 

 

Piezīme Nr. 2.3.  Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par LVL 40821. (skatīt 

2.10.tabulu). 

2.10. tabula 

Debitori 

Aktīvs Piezīmes 

Nr. 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas 

( +, - ) 

1 2 3  4 5 

5.  Debitori – kopā  2.3. 123366 82545 +40821 

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 2.3.1 24866 24283 +583 

2.Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem 

2.3.2. 0 302 -302 

4.Prasības par nodokļiem 2.3.4 39279 34894 +4385 

5. Uzkrātie ieľēmumi 2.3.5. 983 743 +240 

6. Pārmaksātie nodokļi 2.3.6. 42388 3007 +39381 

7. Prasības pret personālu 2.3.7. 195 434 -239 

8. Pārējās prasības 2.3.8. 15655 18882 -3227 

9. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-)  -55967 -55701 +266 

Piezīme Nr. 2.3.2.  

2.11.tabula 

Iestādes - kurai ir parādā 

Iestādes nosaukums, kurai ir parādā Nodokļa veids Uz pārskata perioda 

beigām LVL 

Apes administrācija Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

16021 

Virešu pagasta pārvalde Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

4417 

Gaujienas pagasta pārvalde Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

5421 

Trapenes pagasta pārvalde Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

13420 

Kopā  39279 

Prasības par nekustamā īpašuma nodokli salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaugušas 

par LVL 4385. Lai piedzītu nekustamā īpašuma nodokļu parādus, parādniekiem tiek izsūtītas 
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brīdinājuma vēstules par iespējamām sankcijām nodokļu nenomaksas gadījumā.  

 

Piezīme Nr. 2.3.6. 

2.12.tabula 

Pārmaksātie nodokļi 

Nodokļa veids 31.12.2012. 

LVL 

IIN  157 

VSAOI 622 

PVN 41609 

Bilances vērtība 42388 

Būtiskākās debitoru prasības ir komunālo pakalpojumu parādi Gaujienas pagasta 

pārvaldē. Komunālo pakalpojumu parādiem tiek veikta uzkrājumu veidošana nedrošām  

prasībām par  nokavēto dienu termiľiem.  

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 saľemtos nomas pakalpojumus, risinām 

jautājumu ar tiesu izpildītāju palīdzību, lai veiktu parāda piedziľas atmaksu. Ir konstatēti 

gadījumi, kad uzľēmumu 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. 

Piezīme Nr. 5. Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu  palielinājies par LVL 90594. (skatīt 

2.13.tabulu) 

2.13.tabula 

Kreditori 

Pasīvs Piezīmes 

Nr. 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas 

( +, - ) 

1 2 3 4 5 

  Kreditori  - kopā 5. 1986327 1895733 +90594 

1.  Ilgtermiľa saistības 5.1. 1000896 1393429 -392533 

1.1. Ilgtermiľa aizľēmumi 5.1.1. 1000873 972148 +28725 

1.5. Ilgtermiľa nākamo periodu ieľēmumi 5.1.5. 23 421281 -421258 

  Īstermiľa saistības 5.2.-5.9. 985431 502304 +483127 

2.1. Īstermiľa aizľēmumi un ilgtermiľa 

aizľēmumu īstermiľa daļa 

5.2. 105676 119032 -13356 

2.2. Īstermiľa saistības pret piegādātājiem 

un darbuzľēmējiem 

5.3. 12354 8492 +3862 

2.3.Īstermiľa saistības par saľemtajiem 

avansiem 

5.4.1. 148147 0 +148147 

2.4. Īstermiľa uzkrātās  saistības 5.4.2. 75427 79802 -4375 

2.6. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem         ( izľemot nodokļus) 

5.6. 441 27 +414 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 5.7. 584 2307 -1723 



Apes novada domes publiskais pārskats 2012 

 

17 

 

maksājumi 

2.8. Pārējās īstermiľa saistības 5.8. 0 3029 -3029 

2.9. Nākamo periodu ieľēmumi 5.9. 642802 289615 +353187 

 

Piezīme Nr.5.1.1., 5.2. 

Apes pašvaldībai ir kredītsaistības ar Valsts kasi. Kredīsaistību atlikums uz 

31.12.2012. bija LVL 1000873. 

Salīdzinot ar 2011.gadu ilgtermiľa  kredītsaistības ar Valsts kasi ir samazinājušās par 

LVL 30825. 

Īstermiľa kredītsaistības ar Valsts kasi samazinājušies par Ls 2 988. 

Kredītsaistību palielinājums ir sakarā ar to, ka pašvaldība 2012. gadā ir ľēmusi aizľēmumus 

no Valsts kases pieciem  projektiem. 

Ir noslēgts aizľēmuma līgums ar Valsts kasi projektam „Inovatīvi risinājumi veco 

ļaužu aprūpei mājās”, par Ls 19 861. Līgums noslēgts 02.05.2012. Līguma termiľš līdz 

20.04.2022. 

02.05.2012. ir noslēgts līgums ar Valsts kasi projektam „Pārrobežu amatniecības tīkla 

attīstības veicināšana”, Ls 20 770, līguma termiľš 20.04.2022. 

22.11.2012. ir noslēgts aizľēmuma līgums ar Valsts kasi - ERAF projektam „Apes 

novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” īstenošanai par Ls 157 352, 

līguma termiľš 20.12.2029. 

22.11.2012. ir noslēgts aizľēmuma līgums ar Valsts kasi jaunā mikroautobusa iegādei 

sociālās aprūpes centram TRAPENE par Ls 12 148, līguma termiľš 20.12.2017. 

22.11.2012. ir noslēgts līgums ar VK ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema” īstenošanai, Ls 84 900, līguma termiľš 

20.12.2028. 

Pašvaldība aizľēmumu atmaksu nodrošina ar tai piederošajiem naudas līdzekļiem un 

visu savu mantu. Aizľēmumu pamatsummas un procentu maksājumi tiek veikti līgumos 

norādītos termiľos. 
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3. Personāls 

Apes novada pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi nodrošina pašvaldības 

darbinieki. Uz 01.01.2013. Apes novada domē  - Apes centrālajā administrācijā - strādāja 72 

darbinieki. Apes novada domes centrālās administrācijas personāla amata vietu skaits 

atspoguļots 3.1.tabulā.   

3.1. tabula 

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 25 

Apes novada domes Apes komunālās nodaļas darbinieki 12 

Kopā: 72 

Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmu „Cilvēkresursi un  

nodarbinātība” - 2012. gadā darbu turpināja 2 speciālisti - Apes novada domes projektu 

vadītāja un informatīvo sistēmu projektētājs. 

Apes novada 

pašvaldībā 

procentuāli lielākais 

skaits darbinieku ir 

vecumā no 50 līdz 59 

gadiem, tas ir 40% jeb 

29 darbinieki. No 40 

līdz 49 gadiem ir 38% 

jeb 27 darbinieki. 

Savukārt  vecumā no 

60 līdz 69 gadiem ir 

8% jeb 6 darbinieki, 

vecumā no 30 līdz 39 

3.1.att.Personāla iedalījums pa vecuma grupām 2012.gadā         gadiem ir 7% jeb 5 

darbinieki, vecumā no 20 līdz 29 gadiem ir 6% jeb 5 darbinieki un 1% jeb 1 darbinieks ir 

vecumā no 70 un vairāk gadiem. (skatīt 3.1.att.) 
 

Apes novada 

pašvaldībā ir šāds 

personāla izglītības 

līmeľu iedalījums: 

augstākā izglītība ir 

67% jeb 48 pašvaldības 

darbiniekiem, vidējā 

izglītība ir 32% jeb 23 

darbiniekiem un 1% 

jeb 1 darbinieks ar 

pamatizglītību. (skatīt 

3.2.att.) 

 

3.2.att. Personāla izglītības līmeľa iedalījums 2012.gadā 

 Apes novada domes centrālajā administrācijā strādā 59 sievietes un 13 vīrieši.  
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4. Apes novada realizētie un plānotie attīstības projekti 
 

 Ľemot vērā to, ka ir mainījušies normatīvie akti teritorijas plānojumu un attīstības 

programmu izstrādē, Apes novada dome ir pieľēmusi lēmumu pārtraukt teritorijas plānojuma 

izveidi, bet aktīvi darboties pie Apes novada ilgtermiľa attīstības stratēģijas. Tiklīdz tiks 

izstrādāta ilgtermiľa attīstības stratēģija, pašvaldībā tiks turpināts darbs pie teritorijas 

plānojuma un apbūves noteikumu izstrādes Apes novada teritorijā. 

 

2012.gadā turpinātie projekti Apes novada pašvaldībā: 

 

• Projekts „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”. Iegādāti stacionārie 

un portatīvie datori, multimediju tehnika, attīstīti lokālie datortīkli. Kopējais finansējums - Ls 

36931.28. 

• Projekts “Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālajā riska grupu 

integrēšanai sabiedrībā”. Projekta ietvaros tiek 

veikts preventīvais darbs ar sociālajām grupām. 

Kopējais finansējums - Ls 33 808,50. 

• Projekts “Innovatīvi risinājumi veco 

ļaužu aprūpei mājās (INNOCARE). Uzlabotas 

zināšanas un prasmes sociālajiem darbiniekiem 

un vecajiem cilvēkiem un viľu ģimenēm par 

jauno tehnoloģiju un metožu pielietojumu 

mājas aprūpes uzlabošanā. Kopējais 

finansējums - Ls 28 997,69. 

• Projekts “Apes novada attīstības 

kapacitātes stiprināšana”. Piesaistīti 

speciālisti – informatīvo sistēmu projektētājs 

un projekta vadītājs. Kopējais finansējums - 

Ls 18 500,00. 

• Projekts “ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšana”. Speciālisti iegūs un nostiprinās zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot 

no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī 

papildinās zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem. Apes novada dome kā 

partneris Alūksnes novada domei. Kopējais finansējums - 12 841,40 LVL. 

• Projekts “Veselīgais ceļojums”. Projekta ietvaros paredzēts organizēt 12 

starptautiskās mobilitātes. Kopējais finansējums – Ls 9839,26. 

• Projekts “Trapenes pagasta Trapenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

Kopējais finansējums - Ls 262040,00. 

• Projekts “Autoceļa "Ape-Kalpaki – Silmaļi - Melnupes" posma 0.403-2.206 

rekonstrukcija”. Kopējais finansējums - Ls 13 307,47. 

• Uzsākts projekts “Apes novada Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora 

sakārtošana”. Izbūvētas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas un notekūdeľu attīrīšanas 

iekārtas, pilsētas tīklam pieslēgta skola un bērnudārzs. Kopējais finansējums - Ls 481 322,94.  
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2012.gadā uzsāktie projekti Apes novada pašvaldībā: 

 Projekts “Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā 

politikā tūrisma ilgtspējība” - CHARTS. Fokusēsies uz kultūras un mantojuma nozīmi, 

veidojot pievienoto vērtību reģionālajām stratēģijām ilgtspējīgai tūrisma attīstībai un 

integrācijai vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā Kopējais finansējums - Ls 

7500,00.  

• Projekts „Brīvdabas sporta un atpūtas pietura Apē”. Āra spēļu kompleksa ar 

dažādiem elementiem, jaunu pievilkšanās stieľu un smilšu kastu iegāde un uzstādīšana. BMX 

aizsargķiveru, kāju aizsargu un inventāra sacensību organizēšanai iegāde. Kopējais 

finansējums – Ls 1495,00.  

• Projekts „Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies!”. Mūžizglītības nodarbību 

organizēšana dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Kopējais finansējums Ls 13219,92. 

• Projekts „Pārrobežu amatniecības tīkla veicināšana – IDEA ON THE 

BORDER”. Dažādu amatu prasmju, igauľu –latviešu valodas zināšanu apgūšana, pārrobežu 

tirgu organizēšana, mājražotāju aktivizēšana. Kopējais finansējums – 29 590,16. 

• Projekts „Sikšľu pamatskola – izglītības visām paaudzēm – II‟‟. Pirmskolas 

vecuma bērnu telpu kosmētiskais remonts, vasaras nometne Virešu pagasta bērniem, bērnu 

rotaļu grupa bērniem vasarā, radošās darbnīcas apmācības. Kopējais finansējums Ls 

10534,33. 

2013.gadā plānotie projekti Apes novada pašvaldībā 

• Projekts  „‟Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā‟’. Kopējais finansējums 

- Ls 702264.21. 

• Projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā” (Riverways). Atpūtas vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana. Kopējais 

finansējums - Ls 8845.17.  

• Projekts „Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for 

Youth Guidance” (LOGI-N). Kopējais finansējums Ls 14618,32. 

• Projekts „Meža kvalitātes un ekonomiskās vērtības uzlabošana Apes novada 

domes īpašumā "Meži-2"”. Kopējais finansējums Ls 4291,54. 

• Projekts „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana 

uzľēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” – HERITAGE BUSINESS. Projekta 

ietvaros paredzēti dažādi apmācību semināri novada uzľēmējiem, vietējo resursu 

izmantošanas iespējas biznesa attīstībā, pieredzes apmaiľas braucieni, skolēni varēs mācīties 

veidot savu „biznesu”, radīt savus uzľēmumus. Kopējais finansējums - Ls 40232,01. 
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5. Uzľēmējdarbība Apes novadā 

Apes novada uzľēmēju priekšrocība ir dabas bagātības - mežs, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, dīķu sistēma, dolomīts, purvi. Vislabāk attīstītās nozares ir 

lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī transporta pakalpojumi. 

Līdz ar novada izveidi 2009.gadā pašvaldība uzsāka realizēt Igaunijas-Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras 

mantojuma izmantošana uzľēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY 

LOCAL”) aktivitātes. Šī projekta mērķis bija palielināt ekonomikas ilgtspēju un 

konkurētspēju projekta teritorijā. Lielākais ieguvums bija novada mājražotāju iedrošināšana 

savu produkciju realizēt tirgū gan vietējā, gan Setomaa reģionā. Šis projekts ir arī viens no 

Apes novada pastāvēšanas veiksmes stāstiem, ar kuru ir iedibinātas labas attiecības gan ar 

uzľēmējiem, gan nevalstiskajām organizācijām. Lai turpinātu uzľēmēju aktivitātes, Apes 

novada dome sadarbībā ar Monistes (Igaunija) pašvaldību realizē Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 41697 „Idea on the border” aktivitātes. 

2012.gadā viena no lielākajām projekta aktivitātēm bija Pierobežas lielas rudens gadatirgus 

Monistes parkā. Ceļu malās daudzveidīgu produkciju bija saveduši tirgotāji no abām valstīm. 

Apes novada tirgus teritorijā bija iespēja iepazīt projekta ietvaros apgūtās tradicionālās 

prasmes un radītos darbus – klūdziľu pinumus, košās segas. Ar savu saražoto produkciju tirgū 

piedalījās 13 Apes novada iedzīvotāji, kuri pircējiem piedāvāja rokdarbus, dārza dekorus, 

sulas, mājas vīnus, medu, dzērvenes, foreles, aku grodus, augļus un dārzeľus. 

2012. gada martā Apes novada dome aicināja Apes novada uzľēmējus, lauku 

saimniekus, mājražotājus, amatniekus un biedrību aktīvistus uz kopīgo tikšanos. Vakara gaitā 

tika godināti novada veiksmīgākie uzľēmēji, kā arī atspoguļotas projekta „Buy local” 

aktivitātes. 

2012.gada 23.martā laikraksts „Latvijas Avīze” sadarbībā ar Apes novada domi  

organizēja diskusiju 

Apē, kurā 40 Apes 

novada uzľēmēji 

tikās ar Vides 

aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministru Edmundu 

Sprūdžu. Tikšanās 

laikā ministrs atzina, 

ka valstij jāsniedz 

atbalsts, kādu to 

sniedz privātie 

investori – biznesa 

eľģeļi, plus atbalsts 

ar prasmēm – biznesa 

aukles jeb 

uzľēmējdarbības 

konsultants katrā novadā. 
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6. Komunikācija ar sabiedrību 

         Lai nodrošinātu Apes novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības 

darbību, aktivitātēm, rīcību, kā arī domes pieľemtajiem lēmumiem, Apes novada pašvaldība 

izdod ikmēneša informatīvo bezmaksas izdevumu „Apes novada ziľas” 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). 2012. gadā iznāca 10 numuri, kuros tika publicēti domē pieľemtie 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 pieľemtajiem 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 pieľemšanas laiki vienu reizi mēnesī. Deputātu pieľemšanas laiki tiek 

publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Apes novada ziľas”, 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.  

          2012. gada martā Apes novadā 

viesojās Latvijas Avīze, redakcijas 

pārstāvji apmeklēja Apes novada domi, 

iestādes, tikās ar iestāžu vadītājiem un 

novada uzľēmējiem, lai redzētu, kā Apes 

novads veido savu redzējumu 

panākumiem.  

2012. gada decembrī Apes novada 

dome rīkoja pasākumu „Apes novada 

Gada cilvēks 2012”, kurā tika godināti 

novada cilvēki sekojošās nominācijās - skolotājs, jaunietis, aktīvākais pensionārs, amatnieks, 

pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks, 

sabiedriskais darbinieks, 

uzľēmējs, līdzcilvēks  

„Cilvēks – cilvēkam”, 

ģimene, mūža ieguldījums. 

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, 

http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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novada un tautas nākotni. Iedzīvotāju un darba kolektīvu vēstules no visiem novada 

pagastiem palīdzēja ieraudzīt tos 53 īpašos cilvēkus, kas pelnījuši pagodinājumu. Desmit 

nominācijās laureāti saľēma īpašus pašvaldības apbalvojumus - simboliskus „Kristāla 

ābolus”. 

Pašvaldībai izveidojusies sekmīga sadarbība ar laikrakstiem „Malienas Ziľas”, 

„Alūksnes Ziľas” un portālu www.aluksniesiem.lv. 2012. gadā tika strādāts pie Apes novada 

jaunās mājas lapas izstrādes www.apesnovads.lv.  

Apes novadā ir daudz aktīvu nevalstisko organizāciju (NVO), atsaucīgi uzľēmēji. 

NVO dod iespējas – iesaistīties, darboties, ziedot un gūt prieku, realizējot savas idejas vietējās 

sabiedrības labā. Apes novadā darbojas 26 sabiedriskas un reliģiskas organizācijas. 

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. 

 

Lielākie un tradicionālie notikumi Apes novadā 2012. 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 -2012”; 

Līnijdeju pasākumi; 

 

Apes novadu vienojošie notikumi 2012. gadā 

„Upju festivāls 2012”; 

Apes novada „Gada cilvēks – 2012”; 

Apes novada uzľēmēju vakars; 
Apes novada pašvaldības darbinieku sporta diena. 

Apes novada sporta laureāts - 2012 

http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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7. Ieceres un veicamie darbi Apes novadā 2013. 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 strādāt pie Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. Apes 

novada nākotne ir un būs atkarīga no attīstības projektiem.  

Turpināt ciešu sadarbību ar saviem kaimiľiem Igauľiem, kopā darbojoties kopīgos 

projektos un pasākumos.  

            Kopīgi novadā veidot jaunas tradīcijas, 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 dvēsele priecājas ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIPNI GAIDĪTI APES NOVADĀ ! 

www.apesnovads.lv  

http://www.apesnovads.lv/
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Pielikums Nr.1  

 Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību un iepriekšējā 

gada saimniecisko pārskatu 
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Pielikums Nr.2   

Domes sēdes lēmums „Par Apes novada domes 2012.gada pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikums Nr.3   

Domes sēdes lēmums „Par Apes novada domes 2012. gada publiskā pārskata  

apstiprināšanu” 

 


