
 



Apes novads atrodas Latvijas 
Ziemeļaustrumu daļā, Igaunijas 

pierobežā. 

• Kopš 2009.gada 1.jūlija Apes novada administratīvajā teritorijā 
ietilpst: 
 Apes pilsēta -  Apes novada administratīvais centrs,  
 Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti.  

• Novada kopplatība ir 545km2. 
• Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais lielākais novads 

Vidzemes plānošanas reģionā. 
• Iedzīvotāju skaits  - 4033 (uz 01.07.2013) 
• Pēc iedzīvotāju skaita tas ir piecpadsmitais apdzīvotākais 

Vidzemes plānošanas reģiona novads. 
 



IEDZĪVOTĀJU VECUMSTRUKTŪRA 

• Bezdarba līmenis Apes novadā - 10.6% (pēc NVA 2011.g.jūnija 
beigu datiem) 



Apes novada pašvaldībā esošās iestādes 

• Izglītības iestādes – 8 
• Kultūras iestādes - 16 
• Sociālās iestādes - 3 
• Bāriņtiesa 
• Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa 
• Pašvaldības kārtībnieks 
• Apes novada sporta komplekss Apē 
• Feldšeru punkti -2 
• Tūrisma informācijas punkti – 4 
• Neatliekamās palīdzības  
 sniegšanas punkts Apē; 
• Ugunsdzēsības un glābšanas 
  dienesta postenis Apē 
 
 
 
 

 



Apes novada teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir kokapstrāde, mežsaimniecība, 
lauksaimniecība un lauksaimniecības pakalpojumi, lauksaimniecības produktu pārstrāde un 
ražošana , transporta pārvadājumi, mazumtirdzniecība un lauku tūrisms, kā arī mājražošana 

un mājamatniecība.  
 

REĢISTRĒTIE UZŅĒMĒJI APES NOVADĀ  
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KOPĒJĀS PIESAISTĪTĀS INVESTĪCIJAS 
APES NOVADAM 2009-2013 

Ls 5 216 315,13 
 

Investīcijas no dažādām programmām un fondiem  
 kopā sastāda: 

Ls 3 813 801,65 
Pašvaldības ieguldījums kopā sastāda  

Ls 1 402 513,48 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

• Projekts “Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras 
mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa 
un Apes reģionos” – BUY LOCAL”. Projekta ietvaros veikti pētījumi 
par Apes novada resursiem, aktivizētas dažādas uzņēmējdarbības 
nozares, veikta D.Ozoliņa Apes vsk. galdniecības telpas renovācija, 
iegādāti kokapstrādes instrumenti. Kopējais finansējums - Ls 156 442,62 

• Projekts “Pārrobežu sadarbības veidošana starp 
pamatiedzīvotājiem, lai attīstītu ilgtspējīgas  Latvijas- Igaunijas  
pierobežas kopienas” - STILL ACTIVE”. Projekta ietvaros aktivizēti 
dažāda vecuma iedzīvotāji, sniedzot iespēju apgūt jaunas  prasmes, 
veikti sabiedriskā centra remontdarbi, veicināta pārrobežu sadarbība. 
Kopējais finansējums - Ls 26 972.21.  

• Projekts “Pārrobežu amatniecības tīkla veicināšana – IDEA ON 
THE BORDER”. Dažādu amatu prasmju, igauņu –latviešu valodas 
zināšanu apgūšana, pārrobežu tirgu organizēšana, mājražotāju 
aktivizēšana. Kopējais finansējums – 29 590,16. 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

• Projekts “Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana 
uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” – HERITAGE 
BUSINESS. Projekta ietvaros paredzēti dažādi apmācību semināri novada 
uzņēmējiem, vietējo resursu izmantošanas iespējas biznesa attīstībā, 
pieredzes apmaiņas braucieni, skolēni varēs mācīties veidot savu „biznesu”, 
radīt savus uzņēmumus. Kopējais finansējums - Ls 40232,01. 
 

 
 
 

 

 TŪRISMA VEICINĀŠANA 

• 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  “Ar velo pa Vidzemi un Dievidigauniju – VISO EST BY 
BIKE”. Izveidoti velo statīvi, info stends,  uzstādītas velo norādes, 
izveidota velo brošūras, izveidots velo maršruts, izstrādāts tehniskie 
projekti velo celiņu izbūvei. Kopējais finansējums - Ls 51 426,51.  

• Projekts “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma 
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways). Atpūtas 
vietu pie Vaidavas upes labiekārtošana. Kopējais finansējums - Ls 
8845.17.  



Kā vietējās kopienas uzsāk realizēt projektus 
 
• Nodarbina savus prātus, meklē resursus un 

risinājumus – pašvaldību saredz kā sabiedroto:  
 - Aktivizē sevi un citus; 
 - sniedz konstruktīvus priekšlikumus. 
  
• Pilnveido dzīves vidi: 

- Veido piederības sajūtu vietai, kur dzīvo; 
- Apvieno vienādi domājošos; 
- Stiprina ģimenes (lietas dara kopā); 
- Veicina kļūt par sabiedrības virzītājspēku uz 

labāku rezultātu; 
- Uztur rūpes par radošo vidi, objektiem, 

procesu. 
 

 



BIEDRĪBU UN NEFORMĀLO GRUPU 
PIESAISTĪTAIS FINANSĒJUMS AKTIVITĀTĒM UN 
DZĪVES VIDEI 

 
 

Laika posmā no 2009.-2013.gadam Apes novadam piesaistītais 
finansējums: 102 184.28 LVL 
• Finansējums piesaistīts no: 
- Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
 (ELFLA) LEADER programmas; 
- VAS "Hipotēku un zemes bankas" Klientu kluba "Mēs paši"; 
- Jaunatne darbībā programmas; 
- Alūksnes un Apes novada fonda; 
- Sorosa fonda-Latvija; 
- Valsts Kultūrkapitāla fonda; 
- Fonda "Ziedot", A/S "Latvijas Valsts meži" 2012.gada ziedojums; 
- Borisa un Ināras Teterovu fonda; 
- Kopienu iniciatīvu fonda; 
- Nodarbinātības valsts aģentūras; 
- HEIFER internacionālā Baltijas labdarības fonda; 
- KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij). 



- Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai  (ELFLA) LEADER programma 



- VAS "Hipotēku un zemes bankas" Klientu kluba "Mēs paši"; 



 
 
 
 

 
 

- Alūksnes un Apes novada fonds 



 
 
 
 

 
 

- Programma ‘’Jaunatne darbībā’’ 



- Sorosa fonds-Latvija 
NVO forums  2013.gada 19.jūlijs 

 
 



 

BIEDRĪBA "Apes Attīstības Atbalsta klubs" 

• Dibināta 2005. gadā.  
• Mērķi: 

1. Veicināt izglītotas, sociāli integrētas sabiedrības attīstību; 
2. Veidot sadarbības tīklu pilsētā, rajonā, valstī un ārvalstīs; 
3. Apzināt un popularizēt mazpilsētas kultūrvēsturisko 

mantojumu; 
4. Veicināt ģimeņu izglītību, sekmējot intelektuālās, fiziskās 

attīstības un pašizpausmes iespējas; 
5. Iesaistīt vietējo sabiedrību kopienas attīstības veicināšanā. 

 
• Biedrības sasniegtais 2012.gadā: 

 Realizēts projekts "Tekstildarbnīcas 
izveidošana Apē’’, 

 Ar projektos iegādāto aprīkojumu 
atbalstītas dažādas aktivitātes 
pilsētā, novadā un citur, kā arī mūsu 
aprīkojums tiek regulāri izmantots 
dažādos citos Apes pilsētas un 
novada projektos (piem. Sociālais 
projekts); 

   



 

BIEDRĪBA "APES JAUNIEŠU KLUBS 
"SLIEDES" 

 Šobrīd realizējam programmas 
„Jaunatne darbībā” Nacionālās 
jauniešu iniciatīvas projektu „Pacel 
līmeni” - kura ietvaros tiks sekmēta 

jauniešu personīgās karjeras attīstība un 
veicināta jaunatnes iesaistīšanās lauku 
attīstībā.  

Mūsu moto - darīt 
lietas, kas pašiem 

patīk un izdodas, un 
kas nes labumu pēc 

iespējas vairāk 
cilvēkiem. 

Projekta ietvaros jau esam veidojuši ledus 
lukturus un sniega skulptūras, tikušies ar 
Okartes Autosporta Akadēmijas 
jaunajiem sportistiem , Paulu Timrotu, 
Indru Sproģi, Krišjāni Kariņu u.c.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Projekts “Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras 
mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa 
un Apes reģionos” – BUY LOCAL”. Projekta ietvaros veikti pētījumi 
par Apes novada resursiem, aktivizētas dažādas uzņēmējdarbības 
nozares, veikta D.Ozoliņa Apes vsk. galdniecības telpas renovācija, 
iegādāti kokapstrādes instrumenti. Kopējais finansējums - Ls 156 442,62 
 

• Projekts “Pārrobežu sadarbības veidošana starp 
pamatiedzīvotājiem, lai attīstītu ilgtspējīgas  Latvijas- Igaunijas  
pierobežas kopienas” - STILL ACTIVE”. Projekta ietvaros aktivizēti 
dažāda vecuma iedzīvotāji, sniedzot iespēju apgūt jaunas  prasmes, 
veikti sabiedriskā centra remontdarbi, veicināta pārrobežu sadarbība. 
Kopējais finansējums - Ls 26 972.21.  
 

• Projekts “Pārrobežu amatniecības tīkla veicināšana – IDEA ON 
THE BORDER”. Dažādu amatu prasmju, igauņu –latviešu valodas 
zināšanu apgūšana, pārrobežu tirgu organizēšana, mājražotāju 
aktivizēšana. Kopējais finansējums – 29 590,16. 
 
 

 
 
 

 

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA ar kopienu   
 



 
 
 
 
 
 
 

• Projekts “Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana 
uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” – HERITAGE 
BUSINESS. Projekta ietvaros paredzēti dažādi apmācību semināri novada 
uzņēmējiem, vietējo resursu izmantošanas iespējas biznesa attīstībā, 
pieredzes apmaiņas braucieni, skolēni varēs mācīties veidot savu „biznesu”, 
radīt savus uzņēmumus. Kopējais finansējums - Ls 40232,01. 
 

 
 
 

 

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA ar kopienu  
 

• Projekts “Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās – 
SPORTBORDER”. Veikta hokeja laukuma būvniecība un iegādāts  sporta 
inventārs, rīkoti sporta pasākumi un nometnes. Kopējais finansējums - Ls 
106 826,21.  
 

• Projekts “Pārrobežas bumbas spēle” - CROSS BORDER BALL” 
Iegādāts sporta inventārs, veikta tiesnešu apmācība, rīkoti sporta 
pasākumi. Kopējais finansējums - Ls 6 464,39  
 



• Projekts „Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies!”. Mūžizglītības nodarbību organizēšana 
dažāda vecuma iedzīvotāju grupām. Kopējais finansējums Ls 13219,92 

• Projekts “Sikšņu pamatskola izglītība visām paaudzēm”. Radošās darbnīcas dažādu 

prasmju attīstībai, apmācības, apmācību telpu labiekārtošana. Kopējais finansējums - Ls 15 982,95 

• Projekts ‘’Sikšņu 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 
 
 

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA ar kopienu  
 



 
 
 
 
 
 
 



 


