18. jūlijā tika noslēgta vienošanās ar Izglītības un zinātni ministrijas par projekta
Nr.06.2-08/4/18.07.2012 „Brīvdabas sporta un atpūtas pietura Apē” īstenošanu.
Projekts tiek realizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam 1.3. apakšsadaļas
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldības sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ietvaros.
Projekta mērķis ir stiprināt Apes novada domes un biedrības „Apes jauniešu kluba „Sliedes”
partnerību, sniedzot Apes novada jauniešiem iespējas apzināt un attīstīt savas spējas,
prasmes un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.
Projekta „Brīvdabas sporta un atpūtas pietura Apē” ietvaros plānots iegādāties inventāru un
pamatlīdzekļus, kas ne tikai palīdzēs organizēt dažādas sacensības, bet arī mācīs jauniešiem
rūpēties par savas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
Tiks iegādāts BMX aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums- BMX aizsargķiveres, kāju aizsargi
un inventārs sacensību organizēšanai. BMX trases teritorijas pilnveidošanai un dažādošanai
tiks iegādāts āra spēļu komplekss ar dažādiem elementiem, kā arī jauni pievilkšanās stieņi un
smilšu kastes.
Apes novada dome sadarbībā ar Apes jauniešu klubu „Sliedes” projektu īstenos līdz
2012.gada 29.oktobrim.
Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 1495,00LVL, kas ir 100% Izglītības un zinātnes
ministrijas apakšprogrammas „Jaunatnes politikas valsts programma” finansējums.

Pašiem sava brīvdabas sporta un atpūtas pietura
Apes novada dome sadarbībā ar Ape jauniešu klubu „Sliedes” kopš vasaras vidus īsteno
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu „Brīvdabas sporta un atpūtas pietura Apē”.
Kopējiem spēkiem esam ne vien organizējuši BMX trases sakopšanas talku, bet arī BMX
sacensības, izrunājuši BMX trases pilnveides perspektīvas, kā arī Apes jauniešu aktivitāšu
attīstību. Projekta rezultātā iegādāts un Apes BMX trases teritorijā izvietots sporta spēļu
komplekss un smilšu kastes. Esam paplašinājuši arī sporta inventāru ar 10 BMX ķiverēm un
BMX aizsargelementiem kājām un rokām, lai mūsu jaunie sportisti trasē varētu ievērot
drošības noteikumus un pilnvērtīgāk trenēties sacensībām. Jauniegūto inventāru jau ar
nākamo sezonu mūsu mazie sporta mīļi varēs iegūt savā pārvaldībā uz visu aktīvo
braukšanas sezonu.

Lai jaunieši paši saviem spēkiem varētu uzturēt trasi ir iegādātas arī slotas, ķerra, lāpsta, kā
arī citi elementi, kas turpmāk palīdzēs organizēt lielāka un mazāka mēroga pasākumus.
Projekta vadītāja Liene Ābolkalne stāsta: „Ar kopīgām iniciatīvām vēlamies mūsu BMX trasi
un tās apkārtni pilnveidot, tā, lai tur ir saistoši un interesenti dažāda vecuma grupu
iedzīvotājiem. Priecājamies, ka Apes novada dome atbalsta mūsu mazliet trakās un
pārdrošās idejas un patiesi priecājos, ka jaunie cilvēki šajā vasarā sparīgi piedalījās BMX
trases sakopšanas darbos. Ļoti ceru, ka arī nākamgad mēs turpināsim tikpat aktīvi
līdzdarboties un veidosim savu dzīves telpu tā, lai ir forši, tā, lai pašiem patīk un ir pievilcīgi
apkārtējiem. Galvenais, cienīsim viens otru un cienīsim to darbu, ko darījām kopā!”.
Projekts tiek realizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam 1.3. apakšsadaļas
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldības sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ietvaros.
Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 1495,00LVL, kas ir 100% Izglītības un zinātnes
ministrijas apakšprogrammas „Jaunatnes politikas valsts programma”
finansējums.

