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Paskaidrojuma raksts par 2015.gada Apes novada budžetu
Sociālekonomiskais pašvaldības raksturojums.
Apes novada pašvaldību veido 5 teritoriālās vienības ar administratīvo centru Apes pilsētā
un 3 pagasta pārvaldēm ar kopējo iedzīvotāju skaitu 3958, kas reģistrēts pēc Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2015. - (Apes pilsētā 997, Apes pagastā 533,
Gaujienas pagastā 963, Trapenes pagastā 776, Virešu pagastā 689 iedzīvotāji). Tai skaitā, novadā
līdz darbspējas vecumam ir 688 iedzīvotāji (17,4 %), darbspējas vecumā 2438 iedzīvotāji (61,6
%) un pēc darbspējas vecuma 832 iedzīvotāji (21 %). Pēc Apes novada dzimtsarakstu nodaļas
datiem 2014.gadā novadā reģistrēti jaundzimušie 40, mirušie 68, un noslēgtas laulības 9.
Kopējais iedzīvotāju skaits Apes novadā pret 01.01.2014. iedzīvotāju skaitu (4034) samazinājies
par 76. Pēc Valsts Nodarbinātības aģentūras datiem uz 04.04.2014. bezdarba līmenis Apes
novadā sasniedza 8,1% ar 188 reģistrētiem bezdarbniekiem no visiem darbspējas vecuma
iedzīvotājiem. Izdzīvotāju blīvums novada teritorijā ir 7,3 iedzīvotāji uz 1km2. Teritorijas
attīstības līmeņa indekss pēc 2013.gada datiem ir - “0,44”, kas ierindo novadu 73.vietā Latvijā
110 novadu vidū.
Saistībā ar novadā dzīvojošo iedzīvotāju un izglītojamo skaita samazināšanos un samērā
augsto bezdarba līmeni, samazinās arī budžeta ieņēmumi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
vispārizglītojošo un interešu izglītības skolu mērķdotāciju kopsumma uz izglītojamo skaitu.
Pretēji ieņēmumu bāzes samazinājumam, plānojot izdevumu daļu, jānodrošina minimālās algas
palielinājums strādājošajiem pašvaldības iestādēs, esošais skolu tīkls un pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Tātad, veidojot pašvaldības budžetu, pirmkārt, tajā ir
iekļauts finansējums tādam pakalpojumu tīklojumam, kas nosedz teritorijas iedzīvotāju
vajadzības un šo apkalpojošo iestāžu budžetu nodrošinājums to pamatdarbībai – darba algām,
energoresursiem, ar iestādes pamatdarbību neatņemami saistītu preču un pakalpojumu iegādi..
Pamatojoties uz Apes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, skolas katrā
pagasta teritorijā veic arī mūžizglītības funkciju visām vecuma grupām un ir socializācijas un
kultūras centrs vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc plānots arī veikt ieguldījumus infrastruktūras
sakārtošanā izglītības bāzes stiprināšanai, finanšu resursus iegūstot, atsavinot pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus, kā arī uzņemoties kredītsaistības. Plānoti darbi sekojošos
objektos - Virešu pagasta Sikšņu pamatskolas un pirmsskolas iestādes kanalizācijas sistēmas
izbūve, Gaujienas vidusskolas ieejas fasādes sakārtošana, Gaujienas PII Taurenītis telpu
sakārtošana, Apes bērnudārza piebūves celtniecība, remontdarbi Trapenes skolas klašu telpās ar
aprīkojuma iegādi kabinetiem, u.c.
Kā arī prioritāte ir noteikta Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu
projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Autoceļu fonda dotācija uz novada kopējo autoceļu kopgarumu ir nepietiekama pret
ieguldāmo finanšu daudzumu ikdienas autoceļu, ielu un tiltu uzturēšanas, ielu apgaismojuma
izmaksām, kā arī ceļu un ielu remontdarbiem. Valsts ceļu rekonstrukcija 2015.gadā plānota
reģionālajam autoceļam P44 „Ilzene – Līzespasts” posmā no Trapenes līdz Līzespastam (17,2
km- 21,7 km) ar melno ceļa segumu. Kā arī Igaunijas – Latvijas programmā plānots sakārtot
līdz 2020.gadam reģionālo ceļu V372 Gaujiena – Lejaskrogs posmā Gaujiena – Taheva ar
melno ceļa segumu.
Iepriekšējā gada līmenī dabas resursu nodokļa ieņēmums, kas visdrīzāk skaidrojums ar
2015.gadā plānoto Apes novada reģionālo ceļu rekonstrukcijas darbiem, kas varētu ievērojami
palielināt dolomīta karjeru izstrādes apjomus.
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Apes novada domes 2015.gada budžets
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams ar
likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot Apes novada
pašvaldības 2015.gada budžetu, tika sabalansētas galvenās prioritātes – izglītība, sociālās un
ekonomiskās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
1. Pamatbudžets
1.1.
Ieņēmumi:
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2015.gadā plānoti 3 770 424 EUR, t.sk.Nodokļu ieņēmumi 1 471 435 EUR: iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 245 815 EUR par
2015.gadu un 12 188 EUR neizmaksātais par 2014.gadu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 2014.gadā bija 304,42 EUR, bet 2015.gadā
plānoti 314,76 EUR. Salīdzinoši - šis rādītājs ir par 10,34 EUR vairāk uz 1 iedzīvotāju.
Nekustamā īpašuma nodoklis plānojas 213 432 EUR (par 2015.gadu 193 689 EUR un parādi par
nekustamā īpašuma nodokli iepriekšējos gados 19 743 EUR). Salīdzinoši pret 2014.gada
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpildi 238 283 EUR, šogad sākotnēji prognozējamie
ieņēmumi ir mazāki par 10 % .
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 81 763 EUR, ko veido ieņēmumi no valsts un pašvaldību
nodevām, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no īpašumu atsavināšanas.
Kopējie vērtētie ieņēmumi Apes pašvaldības budžetā 2015.gadā plānojas 2 276 594 EUR
(nodokļu ieņēmumi 1 471 435 EUR un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 715
660 EUR un papildus izlīdzinošā dotācija no valsts 89 499 EUR). Tātad vērtēto ieņēmumu bāze
uz 1 iedzīvotāju šogad plānojas 575,19 EUR.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (mācību maksas mūzikas,
mākslas skolās, ieņēmumi no vecāku maksām bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ieņēmumi par
telpu nomu, īri, komunālie maksājumi, pacientu iemaksas, biļešu realizācijas un citi pašu
ieņēmumi) 2015.gada budžetā plānoti 381 612 EUR, jeb 10 % no kopējiem ieņēmumiem.
Salīdzinoši pret 2014.gadu ieņēmumi šajā kategorijā samazinās par 30,41%. Tas skaidrojams ar
2014.gadā ieņēmumiem no vadošā partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektiem, kas šī gada periodā nerealizējas.
Transfertu ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, ir
vislielākais īpatsvars Apes pašvaldības budžeta ieņēmumos – 49 % jeb 1 835 614 EUR. Gandrīz
pusi 45,42% no tās veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas šogad ir par –
63 619 EUR mazāk kā 2014.gadā. Vēl transfertu ieņēmumu veido valsts budžeta mērķdotācijas
Gaujienas internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem, pedagogu algām – 528 680 EUR,
vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības un 75% apmērā pirmskolas (5-6 gadīgo)
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kas plānota 8
mēnešiem (janvāris-augusts) – 337258 EUR. Savukārt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas
un sporta programmās nodarbināto pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta plānots saņemt dotāciju
31 247 EUR apmērā, kā arī finansējums no valsts budžeta 1.,2.,3. klašu skolēnu brīvpusdienām
un mācību grāmatām.
No transfertu ieņēmumu kopējā apjoma 53 116 EUR ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par
izglītības un sociālo pakalpojumu sniegšanu citos novados deklarētajiem vispārizglītojošo skolu
skolēniem, bērnudārza audzēkņiem kā arī par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem citos novados deklarētajiem klientiem – SAC Trapene EUR, BSAC Gaujiena
62 742 EUR.
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 345 288 EUR tiek novirzīts 2015.gada budžeta
izdevumu segšanai.
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Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmuma struktūra

1.2.
Izdevumi:
Novada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā, ka pašvaldība veic visas funkcijas un
visām pašvaldības iestādēm vajadzētu nodrošināt esošos pakalpojumus iedzīvotājiem, tādējādi,
2015.gadā iedalot finansējumu visām iestādēm.
Plānotie izdevumi teritoriju iestāžu darbībai un apsaimniekošanai, izņemot izglītības un
sociālo iestāžu darbības un uzturēšanas izdevumi
APES
pilsēta un
pagasts
Nr.
p.
k.

Iestāde

Summa,
eiro

Pārvaldes vadītāja darba samaksa un
1 ēkas apsaimniekošanas izdevumi
Nekustamā īpašuma - ēkas
apsaimniekošanas izdevumi (Stacijas
2 2)
Lauksaimniecības konsultanta darba
3 vietas uzturēšanas uzdevumi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Virešu
pagasts

Trapenes
pagasts

Gaujienas
pagasts

Summa,
eiro

Summa,
eiro
Summa, eiro
23 793
18 957
21 500

16 527
901

Komunālā nodaļa, teritoriju
apsaimniekošana
Mājokļu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Ūdensapgāde
Sociālā māja "Jaunroze" uzturēšanas
izdevumi
Bibliotēka
Tautas nams
Sports
Feldšeru punkts
Skolēnu pārvadājumi

99 051

26 450

2 776
13 051

11 517
5 553
1 531
36 768
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21 119

53 614
7 705

19 673
34 643
4 389

16 285

14 126
18 905

21 748
36 742
9 921
20 395
14 304

23 799
23 276
14 051
16 763

18 185
49 214
8 731
3814

Transporta izdevumu kompensācijas
14
KOPĀ

249 452

137 143

163 849

2 885
182 218

Apes novada pašvaldības 2015.gada kopējie izdevumi plānoti 4 015 293 EUR, salīdzinoši
pret 2014.gada sākotnējo plānu 3 717 209 EUR, tas sastāda palielinājumu par 7 %
Visi izdevumi ir sadalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

2015.gada budžetā noteiktā prioritāte ir izglītība, novirzot šim sektoram 51%, jeb
2 050 557 EUR no kopējās izdevumu daļas. Lielu izdevuma palielinājumu šogad pašvaldībai
sastāda nodrošināt iztrūkstošo mērķdotācijas daļu pedagogu darba algām un sociālajam
nodoklim, kas jau sastāda 25 % līdzmaksājumu valsts mērķdotācijai pedagogu atalgojuma
sadaļā. Tajā skaitā, arī triju skolu direktoru darba samaksa tiek finansēta no pašvaldības
pamatbudžeta. Kā arī, lai skolās nodrošinātu izglītojamiem nepārtrauktu mācību procesu, tiek
veikta daļēji degvielas atmaksa pedagogiem, kuri tiek piesaistīti no citiem novadiem, vai no sava
novada teritorijas, kur nav iespējams izmantot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību.
Daļēji skolēniem tiek segti arī ēdināšanas izdevumi.
Izglītības finansējumam kopumā mēs esam sasnieguši budžeta izdevumu kritisko punktu,
jo īpatsvars pārsniedz 50% un līdz ar to apdraud citu iestāžu darbību un pašvaldībai noteikto
funkciju izpildi
Sociālā aizsardzība tiek finansēta 15%, tas ir 595 121 EUR apmērā no visas izdevuma
daļas, lai pašvaldības mazturīgajiem iedzīvotājiem mazinātu sociālo spriedzi - garantētā iztikas
minimuma izmaksām un dzīvokļu pabalstiem, mājas aprūpei, kā arī vēl plānoti līdzekļi ārkārtas
gadījumiem (trūcīgo bērnu ēdināšanai, palīdzība personām, kuras nonākušas īpašos krīzes
apstākļos u.c.). Novadā ir divi sociālās aprūpes centri – pieaugušajiem (pansionāts) SAC
“Trapene” un bērniem-bāreņiem (bērnu nams) BSAC “Gaujiena”. Protams, lai nodrošinātu
kvalitatīvu pakalpojumu šajās aprūpes iestādēs, nodrošinot nepieciešamo atbalsta personālu, to
izmaksas ir augstas. Budžeta izdevumu daļu ietekmē arī sociālā aprūpes centra „Trapene” klientu
skaita pieaugums no sava novada iedzīvotājiem, kuriem samaksa par pakalpojumu ar domes
saistošajiem noteikumiem tiek daļēji dotēta, bet klientu skaits no citu pašvaldību teritorijām
sarūk, kur samaksa par pakalpojumu tiek noteikta pilnā apmērā pēc izmaksu tāmes.
Divās pašvaldības teritorijās – Vidagā un Apē iedzīvotājiem ir iespējas saņemt veļas
mazgāšanas un dušas sociālos pakalpojumus un dušas pakalpojumus Trapenē.
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Atpūtai un kultūrai plānots izlietot 10% jeb 415 711 EUR. Novada kopējiem kultūras
pasākumiem plānoti 28 927 EUR un sporta pasākumiem 18 017 EUR.
Vispārējiem valdības dienestiem plānots izlietot 10% jeb 416 163 EUR. Salīdzinoši pret
2014.gadu samazinājums vispārējiem valdības izdevumiem par 8 %, kas šajā gadā saistās ar visu
limitu pārskatīšanu un samazinājumu – sakariem, degvielai un pakalpojumiem – apsardzei,
apdrošināšanai u.c. Šajā sadaļā ietilpst izdevumi politiskās un izpildvaras institūciju uzturēšanai93.1 % no kopējiem vispārējās vadības izdevumiem t.sk. Gaujienas pagasta pārvaldes
uzturēšanai paredzēti 5,2 % , Trapenes pagasta pārvaldes uzturēšanai paredzēti 5.7 %, Virešu
pagasta pārvaldes uzturēšanai paredzēti 4,6 %, bet novada domes, pārvaldes un grāmatvedības
uzturēšanas izdevumiem – 77.6 %. Pārējie izdevumi 6.9 % būs pašvaldību aizņēmumu procentu
maksājumiem 1.9 % un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ( rezerves fonds ) 5 %
Pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānots 6% jeb 247 120 EUR, bet
ekonomiskai darbībai 5% jeb 193 967 EUR.
Pa 1% no kopējās budžeta izdevuma daļas – veselībai 34 521 EUR, kur veselības aprūpes
funkcijā tiek finansēta uzturēšanas izmaksas divām feldšeru punktu vietām Trapenes un Virešu
pagastā, uzturēts tiek arī sertificēts zobārstniecības kabinets Trapenē, lai iedzīvotājiem būtu
pieejama zobārstniecības pakalpojumu sasniegšana tuvāk dzīves vietai.
Sabiedriskajai kārtībai 33 789 EUR, ko pašvaldības teritorijā plānots ar deleģējuma
līgumu nodot Alūksnes novada pašvaldības policijai, kas pieņems darbā vecāko inspektoru Apes
novadā. Plānots, ka pakalpojuma kvalitātei jāuzlabojas, jo pašvaldības policijai ir līdzvērtīgas
pilnvaras Valsts policijas darbinieka pilnvarām. Kopējās plānotās izmaksas šai funkcijai plānotas
33 789
Vides aizsardzībai 28 344 EUR, kur līdzekļi paredzēti notekūdeņu apsaimniekošanai.
Pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām

Analizējot 2015.gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Apes novada pašvaldībā pa
ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 2 637 773 EUR jeb 66% veido
izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem,
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kur vairāk kā 27 % sastāda finansējums pedagogu atlīdzībai (pašvaldības finansējums 165 485
EUR) .
Otra lielākā izdevumu grupa ir precēm un pakalpojumiem – apkurei, elektrībai,
ūdensapgādei un kanalizācijai, dažādiem ikdienas remontdarbiem, komandējumiem, kursiem,
krājumiem, biroja precēm, inventāram un tamlīdzīgiem izdevumiem. Šie izdevumi sastāda
1 127 488 EUR jeb 28 % no visu izdevumu apjoma.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai sastāda 71 667 EUR. Sociālos pabalstos plānots
izmaksāt 78 526 EUR, kas sastāda 2% no izdevumu daļas. Citās ekonomiskajās kategorijās,
tādās kā subsīdijas un dotācijas, procentu izdevumi plānots tērēt mazāk kā 1%.
Saistību daļa
Apes novada kopējās plānotās saistības Valsts kasē ilgtermiņā uz budžeta pieņemšanas
brīdi sastāda 1 790 569.59 EUR un galvojumi par 164 344 EUR, tai skaitā, SIA „Alūksnes
slimnīca” 155 395 EUR un 2 studiju kredīta galvojumi 2 privātpersonām LLU
Veterinārmedicīnas fakultātē un RPIVA pirmsskolas un sākumskolas skolotājs programmā.
Aizdevumu pamatsummas atmaksa 2015.gadā ir 100 419 EUR un aizņēmumu procentu
maksājumi EUR 8 195 . Kopumā šo saistību apjoms sastāda 5.2 % no 2015. gada pamatbudžeta
ieņēmumu daļas bez valsts budžeta mērķdotācijām.
2. Speciālais budžets
Kopējie plānotie ieņēmumi speciālā budžetā ir 154 877 EUR (tai skaitā, autoceļu fonda
līdzekļi 134 261 EUR). Atlikums uz 01.01.2015.gadu sastādīja 80 783 EUR, tātad kopā
apsaimniekojamā summa ir 235 660 EUR, t.sk., autoceļu fondā pašvaldības ceļu, ielu, tiltu
uzturēšanai un labiekārtošanai plānots izlietot 169 708 EUR, bet vides aizsardzībai 65 952 EUR.
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās nav plānots.
3. Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumus un dāvinājumus uz 2015.gada sākumu Apes novadā veido 9762 EUR, kas ir
līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada. Lielākā daļa no ziedojumiem tiek ieskaitīta ar konkrētu
mērķi, piemēram, 3562 EUR dzejnieces, prozaiķes Elīnas Zālītes skulptūras atjaunošanai.
Projektu aktivitātes
Projektu realizēšana raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju, jo tie sakārto
infrastruktūru, tādējādi, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzņēmējiem 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 sagatavošanām nepieciešams lielāks laika periods un daudz cilvēkresursu.
Šajā gadā sanāk noslēdzošo un jaunās Eiropas Struktūrfondu plānošanas programmas mija,
kur esošie projekti noslēdzas, bet jaunās programmas vēl nav atvērušās, līdz ar to mazāk iespēju
projektu pieteikumiem. Šajā gadā plānoti noslēgties 7 projekti dažādās programmās: IgaunijasLatvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiek sakārtotas Vaidavas upes atpūtas zonas
(posmā Apes pilsētas kapi – Igaunijas pierobeža) un reklamēta Vaidavas upe kā ūdenstūrisma
vieta piedzīvojumiem un atpūtai; Sadarbībā ar Pečoriem (Krievijas Federācijā) un Setomaa
(Igaunijā) notiek skolēnu un uzņēmēju aktivitātes, kuras sevī ietver gan biznesa mācības attīstību
novada skolās, gan izglītojošo pasākumu un pieredzes braucienu organizēšanu uzņēmējiem, gan
plānojot kopīgu pasākumu ieviešanu nākotnē; Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā tiek
iekārtota galdniecības - amatniecības klase Trapenes pamatskolā; ERAF programmas ietvaros
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai tiek ierīkoti jauni publiskie interneta pieslēguma punkti
visās novada teritorijās; Nordic-Baltic mobilitātes programmas ietvaros šī gadā februārī 8
administrācijas darbinieki bija pieredzes apmaiņā Dānijas pašvaldībā Soro un šobrīd tiek
apkopota iegūtā pieredze un labās prakses piemēru ieviešana pašvaldības darbā; Jau aprīlī
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D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni un skolotāji plāno pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas
skolu Kajaani Lyceo, kas tiek organizēts ar Nordplus programmas finansiālu atbalstu; Trapenes
pamatskola iesaistījusies starptautiskā ERASMUS+ mobilitātes projektā „Share play” (Caur
spēlēm), kura ietvaros 8 partnervalstu skolas iepazīst citādu, radošu mācību procesu caur spēlēm.
Papildus pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām ir iesaistījusies projektos, kuru
ietvaros jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties neformālajā izglītība, komunicēt ar citu valstu
jauniešiem un pilnveidot valodas prasmes.
Ņemot vērā šobrīd, atvērtos projektu konkursus un konkursus, par kuriem ir pieejama
informācija, tad jau ir izstrādātas un iesniegtas vērtēšanai 2 projekta idejas Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmai 2014.-2020. gadam un tās vērstas uz uzņēmējdarbības programmas
ieviešanu un attīstības turpināšanu visās novada skolās, savukārt novada vecākā gada gājuma
iedzīvotājiem būs iespēja apgūt vai papildināt darba prasmes, dalīties pieredzē un pilnveidoties,
piedaloties dažādās aktivitātēs. Plānots piedalīties SAM 3.3.1. “Atbalsta iespējas pašvaldībām
uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai” programmas projektu konkursā, kura ietvaros
pašvaldībai sadarbībā ar vietējo uzņēmēju iespējams piesaistīt finanšu līdzekļus publiskās
infrastruktūras attīstībai un pieejamībai, t.sk. nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei.
Plānojot izdevumus 2015.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā
nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts ieguldījums
kopējai teritorijas attīstībai.

Apes novada domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU
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