


Kopš 2009.gada 1.jūlija Apes novada administratīvajā teritorijā ietilpst:
Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts.

Apes novads 
atrodas Latvijas 

Ziemeļaustrumu daļā,  
un robežojas ar 

Igaunijas Republiku 
(robežas garums 

60 km), Alūksnes, 
Gulbenes, Smiltenes un 

Valkas novadiem.

PLESKAVA 105

Pamatinformācija



•Teritorijas attīstības līmeņa indekss -0,487 (pēc 2015.gada datiem), kas
ierindo novadu 74.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām.

Apes novads ir astotais 
lielākais novads Vidzemes 
plānošanas reģionā pēc 
teritorijas lieluma un 
aizņem 544,3 km2,
t.sk. 28.4% 

lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 
65% meža zeme (tajā 
skaitā zeme zem purviem 
un krūmājiem).

•Apes novada teritorija aizņem 3,58% no Vidzemes plānošanas 
reģiona kopējās platības.

Pamatinformācija



• Iedzīvotāju skaits novadā – 3720 (01.08.2017.)

• Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.83 iedz./km2

• Bezdarba līmenis Apes novadā – 7,2 % (Pēc NVA datiem uz 01.01.2017. )

• Vidējā bruto darba samaksa 2016.gada beigās: EUR 550/ mēnesī

Iedzīvotāji



• 1 - novada administrācija Apē; 
• 3 pagastu pārvaldes;
• 6 izglītības iestādes; 
• 9 kultūras iestādes; 
• 2 sociālās iestādes; 
• Apes novada sociālais dienests;
• Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs Apē;
• Apes novada bāriņtiesa;
• Apes novada dzimtsarakstu nodaļa;
• Apes novada sporta komplekss Apē; 

Pašvaldības iestādes, struktūrvienības

• Deleģētas funkcijas Smiltenes novada pašvaldībai –
- Smiltenes novada pašvaldības policijas; 
- Smiltenes novada pašvaldības būvvaldes pakalpojumu nodrošināšana Apes 
novada teritorijā;

• Deleģētas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībai –
- Alūksnes novada  Izglītības pārvalde (metodiskais darbs);
- Alūksnes novada  bibliotēka.



Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

2013.-2014.gadā realizēts KPFI projekts "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskolā".

• Sporta stundas notiek mūsdienīgā 
sporta kompleksā;

• Pie skolas atrodas multifunkcionāls 
hokeja laukums.

2016.gads
• Veikts skolas aktu zāles kapitālais remonts;
• 2016-2018.gads tiek realizēts "Erasmus +"

programmas projekts
"Uzņēmējdarbības skolas Eiropā" sadarbībā ar
Spānijas, Čehijas, Horvātijas, Bulgārijas izglītības
iestādēm.

2017.gads
• Veikts vecā korpusa kāpņu telpas remonts;
• Pilnībā atjaunota viena mācību klase;
• atjaunota āra estrāde un lapene pie skolas sadarbībā

ar biedrību "IAI Ozolzīle";
• sadarbībā ar biedrību "Apes Attīstības Atbalsta klubs"

skolā tiek realizēts ELFLA LEADER pieejas projekts

"Mācību virtuves telpa – darbnīca amata prasmju
apgūšanai, uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu ideju
realizēšanai".

Izglītība



Apes pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"

2014.-2015.gads
• PII “Vāverīte” vienkāršota renovācija.
2015.-2016.gads
• PII “Vāverīte” piebūves būvniecība;
• Mēbeļu un sporta inventāra izgatavošana,

piegāde, uzstādīšana un mācību līdzekļu
piegāde PII „Vāverīte”.

• 2015.-2017.gadā tiek realizēts Erasmus + 
programmas projekts  "Ēdīsim visi kopā 
ap vienu galdu" sadarbībā ar Francijas, 
Turcijas, Rumānijas un Bulgārijas 
pirmsskolas izglītības iestādēm;

• 2017.-2030.gads projekts "Skola 2030" -
Valsts izglītības satura centra ES 
struktūrfondu projekts “Kompetenču 
pieeja mācību saturā”. Projektā iesaistītas 
100 pilotskolas, starp kurām ir arī Apes 
pirmsskolas izglītības iestāde ”Vāverīte”. 

Izglītība



Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

Sociālās aprūpes iestādes

• Nodrošina sociālās aprūpes centrā 
dzīvojošo personu (līdz 63 klientiem) 
sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un 
pastāvīgu dzīvesvietu;

• Tiek uzņemtas pensijas vecuma 
sasniegušas personas un I, II grupas 
invalīdi.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Gaujiena"

• Sniedz sociālos pakalpojumus Apes, 
Alūksnes, Gulbenes, Viļakas, Cēsu 
novadiem, kā arī citu pašvaldību 
bērniem un pusaudžiem, 

• Vecums no 1,5 līdz 18 gadiem.



Attīstības plānošana

Ape pašvaldība izstrādājusi–“Apes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam” un “Apes novada 
attīstības programmu”, kurās ir iekļauti šādi trīs stratēģiskie 
uzstādījumi:

Nr.1 Izglītota un sabiedriski aktīva 
sabiedrība ar daudzpusīgām personības 
pilnveides iespējām;

Nr.2 Pilnvērtīga dzīves vide novada 
iedzīvotājiem;

Nr.3 Uz vietējo resursu izmantošanu 
balstīta ekonomika.



ES fondu un valsts budžeta finansējums

• Izglītības, skolu un jauniešu atbalsta 
programmas (ERASMUS+, Nordplus, JSP 
u.c.) projekti

Projektu kopējās izmaksas 180 640 EUR
• Sociālās jomas un nodarbinātības projekti

Projektu kopējās izmaksas 134 828 EUR
• Uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicinoši projekti
Projektu kopējās izmaksas 113 982 EUR

• Tūrismu attīstoši projekti 
Projektu kopējās izmaksas 36 111 EUR

2013.-2017.gada ietvaros piesaistīti 1 392 487 EUR



Nozīmīgākie projekti un veiktie darbi 
infrastruktūras sektorā 2013.-2017. gadā

1. Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo 
pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 
Apes novadā;

2. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveide un darbības nodrošināšana Apes novada 
domē;

3. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Vidagas 
Sikšņu pamatskolā un pirmsskolas izglītības grupas ēkā;

4. Stāvlaukuma un rotaļu laukuma labiekārtošana pie 
Trapenes pamatskolas;

5. Ceļa uzlabošana uz Līvu ciemu Virešu pagastā;
6. Ielu apgaismojuma posma izbūve Gaujienas ciemā, 

Vidagas ciemā;
7. Vidagas Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 

teritorijas labiekārtošana;



Nozīmīgākie projekti un veiktie darbi 
infrastruktūras sektorā 2013.-2017. gadā

12. Telpu remonts un mēbeļu iegāde Ojāra 
Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupai “Taurenītis”;

13. Esošās ūdensapgādes sistēmas 
paplašināšana Apes pilsētā Darba, Dārza, 
Parka, Pasta un Rūpniecības ielās;

14. Ietves izbūve Pasta ielā Apē.

8. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
(siltināšana), skolas aktu zāles remonts Dāvja Ozoliņa Apes 
vidusskolā;

9. Inventāra un aprīkojuma iegāde Gaujienas Tautas namam;
10. Izglītības iestādes “Vāverīte” piebūves izbūve;
11. Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā;



Plānotie lielāka apjoma darbi
2017./2018.gadā:

– Aizsargāmo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana un 
pieejamība (SAM 5.4.1.) – kopprojekts ar Alūksnes novada domi (ERAF);

– Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos - grants ceļu pārbūve 
(ELFLA);

– Gaujienas tautas nama jumta rekonstrukcijas darbu veikšanai.

2. Izglītības iestāžu dalība Eiropas Savienības fondu projektos;
3. Tiek veidota pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”;
4. Tiek turpināta izglītības iestāžu tīkla sakārtošana. 

1. Darbs pie dažādu būvprojektu izstrādes 
infrastruktūras sakārtošanai dažādās 
programmās: 
– Ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībai (SAM 

3.3.1.) – pašvaldības ceļu asfaltēšana uz ražošanas 
objektiem (ERAF);

– Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
ēkās (SAM 4.2.2.) – Apes tautas nams (ERAF);



Analīzes rezultāti

Vidējā kvadrātmetra apkures energoresursu 
izmaksas gadā:

EUR 2,25 malkas

EUR 5,91 granulas

EUR 19,19 elektrība

Bet ja pieskaita darba algas – tad malkas apkure 
sasniedz 10 -12 EUR/kvm/gadā



Pilotprojekts

SAC TRAPENE 

Izvēles pamatojums

– ēka, kura nepārtraukti apdzīvota visu cauru gadu;

-īpašs siltuma režīms

- nedraud ēkas profila maiņa



Paldies!


