Idejas radošiem risinājumiem Apes sporta infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai
2011.gada 8.-9.novembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja LR
VARAM Reģionālo forumu ietvaros sadarbībā ar Britu padomi, Apes novada pašvaldību un biedrību „Zināšanu
un inovācijas sabiedrība”. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus Apes novadā esošās
sporta infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai.
Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus):
Idejas nosaukums: Festivāls „12h apkārt Apes Dižvītolam”
Zaļā komanda: Liene Ābolkalne, Gints Kaktiņš, Andris Zeltiņš, Madara Jakobsone
Idejas būtība: Izmantojot esošo infrastruktūru, izveidot Apes mototrases noslogotība ne tikai 2x gadā - uz
motokrosu un velomaratonu, bet vairākas reizes gadā. Veidot festivālu 2x sezonā, kas notiktu vasarā un ziemā
ar dažādām aktivitātēm visām vecuma grupām. Tiktu piedāvāti dažāda garuma maršruti-trases, kuros
piedalīties. Vasarā – ar kājām (2h gājiens), ar riteni (3h brauciens), brauciens ar auto (laika ierobežojumu nav).
Ziemā - ar slēpēm (3h) un ar sniegamočiem, kvadracikliem.
Idejas nosaukums: Dažādu transporta līdzekļu vadīšanas izzināšanas biedrība
Oranžā komanda: Viesturs Dandens, Ivars Kalniņš, Rolands Ozoliņš, Anitu Harju
Idejas būtība: Izmantojot esošo infrastruktūru, tehnisko bāzi, izveidot „Dažādu transporta līdzekļu vadīšanas
izzināšanas biedrību”. Biedrība ar savu piedāvājumu varētu papildināt dažādus novada un valsts pasākumus,
dot iespēju izmantot esošo infrastruktūru, esošo tehniku! Mērķa grupas: cilvēki, kuriem vajag izlādēties, tie, kuri
grib mācīties, apgūt jaunas iemaņas!
Idejas nosaukums: Apes novads – Dabas novads
Zilā komanda: Astrīda Harju, Austris Gailītis, Juris Ozoliņš, Gunda Purakalne
Idejas pamatā ir izstrādāt Aktīvas atpūtas brīvdienu piedāvājumu ar 5 maršrutiem dabā un 1 maršrutu interneta
vidē. Mērķa grupas: ģimenes, kolektīvi, brīvdienu tūristi. Maršrutus plānots pārdot novada festivālos,
sacensībās un mājas lapā www.davanupiekabe.lv. Piedāvājuma veidošanā plānots iesaistīt viesu mājas,
ēdināšana pakalpojumu sniedzējus, mājražotājus, amatniekus, pašvaldības tūrisma, sporta un kultūras
speciālistus.
Idejas nosaukums: „Ape with us!”
Dzeltenā komanda: Krista Liepkāja, Jānis Ločs, Astra Binde, Ineta Riepniece
Projekta „Ape with us” mērķis ir attīstīt Apes novada sporta infrastruktūru, proti, Apes moto trasi un tās apkārtni
vietējās ekonomikas veicināšanai izveidojot aktīvas atpūtas sporta bāzi. Galvenais iemesls ir sekojošs, Apes
moto trase tiek izmantota vien pāris reizes vasaras sezonā, laikā, kad notiek "Vaidavas kauss" motokrosā un
„Vaidavas kauss” velomaratonā, kas pulcē ievērojamu skaitu skatītāju. Galvenais uzdevums ir nodrošināt
stabilu klientu plūsmu Ape moto trasē visu cauru gadu.
Idejas nosaukums: Ekstrēmās ačgārnības parks
Sarkanā komanda: Ārija Ceļmillere, Sandris Janušs, Daiga Bojāre, Raivis Kalniņš

Papildus informācija par:
Apes spēles rezultātu turpmāko pielietojumu: Santa Harjo - Ozoliņa, santa.harjo@ape.lv, 64307215
„Nākotnes pilsētas spēļu” rīkošanu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533
Britu padomes darbību Latvijā un ārvalstīs: Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv, 67504107
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Idejas nosaukums: Festivāls „12h apkārt Apes Dižvītolam”
Zaļā komanda: Liene Ābolkalne, Gints Kaktiņš, Andris Zeltiņš, Madara Jakobsone
Kur: Apes novada Apes mototrasē
Kad: 2 reizes sezonā (vasarā un ziemā)
Piedāvātie maršruti vasarā:
• ar kājām (2 h gājiens) - pa Apes Dižvītola apkārtni ar atjautības
uzdevumiem, dabas taku, skatu torni un atrakcijām;
ar riteni(3 h brauciens) - Igaunijas – Latvijas pierobeža izmantojot
esošo Velo maršrutu
• brauciens ar auto (laika ierobežojumu nav) - pa Apes novada
Lauku labumiem ar kontrolpunktiem, kur varēsiet apskatīt lauku labumus, baudīt tos, piedalīties
dažādos lauku darbos....
Citas aktivitātes (vasarā)
 Velosipēda nešana kalnā;
 Dubļu futbols (dalībniekiem vakara pasākums par brīvu);
 Nakts orientēšanās;
 Orģināla fotogrāfēšanās pēc dubļu futbola;
 Mēslu mešana tālumā (dalībniekiem vakara pasākums par brīvu);
 Bērnu stūrītis (dažādas aktivitātes kopā ar auklītem);
 Pastaigu taka ar arbaletiem).
Piedāvātie maršruti ziemā:
• ar slēpēm (3 h) - Igaunijas – Latvijas pierobeža-Apes slēpošanas trase un Igaunijas (Melisa trase)
• ar sniegamočiem, kvadracikliem - Orientēšanās pa Apes mototrases apkārtni, lauku ceļiem
Citas aktivitātes (ziemā)
 Skiorings aiz močiem;
 Slaloms no kalna ar slēpēm un ragaviņām;
 Izbraucieni ar sniegamočiem un kvadracikliem;
 Ar zirga pajūgiem;
 Dīķu hokejs;
 Autorallijs ar laika kontroli.
Treses:
ar auto

ar slēpēm, riteņiem

ar kvadracikliem

ar kājām

Informācijas aprite notiks
caur:
www.ape.lv; Apes Ziņām; apkārtējo novadu avīzēm un mājas lapu; notiks info izsūtīšana uz uzņēmumiem
(korporatīviem pasākumiem); izveidotas afišas; iespiests buklets.
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Idejas nosaukums: Dažādu transporta līdzekļu vadīšanas izzināšanas biedrība
Oranžā komanda: Viesturs Dandens, Ivars Kalniņš, Rolands Ozoliņš, Anitu Harju
Izveidotā „Dažādu transporta līdzekļu vadīšanas izzināšanas biedrība”:
• organizētu braucienus apvidū bez ceļiem gida vadībā ar dažādiem transporta līdzekļiem, braucējiem
aktīvi iesaistoties procesā;
• izveidotu ziemas ledus un sniega trases braukšanas iemaņu uzlabošanai un apmācībai;
• izveidotu laukumus auto praktiskās vadīšanas iemaņu uzlabošanai (atpakaļgaitā stāvvietā, ar piekabi
utt.);
• iespējas apskatīt un vadīt vecu un jaunu lauksaimniecības tehniku;
• atrakciju braucieni ar ačgārni vadāmu tehniku.
• apmācītu bērnus braukt ar velosipēdu.
Aktivitātes varētu notikt Apes moto trasē, novada BMX trasēs, bijušo kolhozu daļēji saglabātajās bāzēs,
privāto īpašnieku teritorijās un citur.
Sasniedzot noteiktu pakalpojumu piedāvājuma līmeni, iespējama ārzemju tūristu un interesentu piesaiste.
Valstī līdzīgi piedāvājumi ir redzami internetā Kandavas un Siguldas novadā, ārzemju interneta lapās
dažādās valstīs ir ļoti daudzveidīgs līdzīgs piedāvājums – pie transporta līdzekļiem ir arī laivas, zirgi utt.
Privāto muzeju īpašnieki biedrības pakalpojumus varētu izmantot papildus piedāvājumā tūristiem,
brīvdienu atpūtniekiem.
Veicot mutisku aptauju, lielākā daļa respondentu par ideju izteicās pozitīvi!
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Idejas nosaukums: Apes novads – Dabas novads
Zilā komanda: Astrīda Harju, Austris Gailītis, Juris Ozoliņš, Gunda Purakalne
Dažādu pašvaldības projektu un aktivitāšu rezultātā, Apes novadā pēdējo gadu laikā ir attīstīta
tūrismam izmantojamā publiskā infrastruktūra. Ir veicināta mājražošanas un mājamatniecības attīstība,
kā rezultātā Apes pilsētā ir izveidojies Radošo ideju centrs, kura telpās ir nopērkami dažādi roku darbi un
Apes novada suvenīri, kā arī izveidota mājas lapa www.davanupiekabe.lv, kas piedāvā iegādāties šos
izstrādājumus internetā. Ir aktivizēta vietējā produkta piedāvāšana un pārdošana, kas tiek izmantots,
veidojot lauku labumu maršrutus.
Šis piedāvājums ir jāizmanto veidojot un organizējot dažādus vērienīgus novada pasākumus, tajā skaitā
arī sporta jomā. Tas dotu labu pienesumu, nodrošinot sporta pasākumu dalībniekiem iespēju iepazīt Apes
novadu un iegādāt mājās gatavotus un ražotus lauku labumus. Tādā veidā Apes novads var sevi prezentēt un
radīt īpašu Apes novada auru.
Mērķis izstrādāt Aktīvas atpūtas brīvdienu piedāvājumu ar 5 maršrutiem dabā un 1 maršrutu interneta vidē.
Mērķa grupas: ģimenes, kolektīvi, brīvdienu tūristi, vērienīgu novada pasākumu dalībnieki.
Maršrutus plānots pārdot un popularizēt
www.davanupiekabe.lv, www.mk-ape.lv.

novada

festivālos,

sacensībās

un

mājas

lapās

Piedāvājuma veidošanā plānots iesaistīt viesu mājas, ēdināšana pakalpojumu sniedzējus, mājražotājus,
amatniekus, pašvaldības tūrisma, sporta un kultūras speciālistus. Piedāvājumā tiks ietverti vietējie ūdeņi, meži,
lauku teritorijas, Apes pilsēta, ciemi un tiks piedāvātas dažādas šo teritoriju izmantošanas iespējas. Maršruti tiks
izstrādāti arī dažādiem gadalaikiem un dažādām pārvietošanās iespējām- ar laivu, kājām, velosipēdu, zirgu,
u.c.
Potenciālais piedāvājums:
• Uz ūdeņiemVaidava, Gauja- Laivošana un dabas takas pa upju krastiem;
Kaleakaura, Zvārtavas un Ādama ezeri- laivošana, slēpošana, zemledus makšķerēšana
• Mežos- orientēšanās, slēpošana, dabas un izziņas takas
• Laukos- zirgu izjāde, soļošana, nūjošana, slēpošana, virvju trases.
Ir iezīmēti dažādi potenciālie maršruti pavasara periodam:
• Foreļošana un dabas vērošana no putnu vērošanas torņa Grūbē (nakšņošana, ēdināšana, amatnieku
piedāvājums);
• Laivošana no Grūbes līdz Dižvītolam (km un laiks???);
• A variants- Braukšana ar velosipēdiem no Dižvītola pa veco Kornetu ceļu līdz Kalekaura ezeram (km un
laiks???) (ugunskurs un zivju zupa);
• B variants- braukšana ar velosipēdiem no Dižvītola uz Jaunrozi (Igaunija) (pikniks un ekskursija Mežu
brāļu saimniecībā (km un laiks???);
• Zirgu izjāde no Karvas līdz Kalnarušķiem (pusdienošana, mazais zoo, spēļu trase...);
• Braukšana ar velosipēdiem no Kalnarušķiem līdz Grūbei (saimnieka piedāvājums);
• Laivošana pa Vaidavu līdz Dižvītolam;
• Dabas taka no Dižvītola līdz Raganu klintīm;
• Orientēšanās pilsētvidē pa objektiem (ēdināšana, RIC mājražotāju piedāvājums).
Ir paredzēta iespēja pārbaudīt savas spējas dažādos lauku darbos ar iespēju nopelnīt ceļa naudu.
Potenciālie darbi: ogu, sēņu un tēju lasīšana; zivju makšķerēšana; malkas skaldīšana; siena kasīšana; zāles
pļaušana; sniega tīrīšana.

Apes
novada pašvaldība

Idejas nosaukums: „Ape with us!”
Dzeltenā komanda: Krista Liepkāja, Jānis Ločs, Astra Binde, Ineta Riepniece
Projekta „Ape with us” mērķis ir attīstīt Apes novada sporta infrastruktūru, proti, Apes moto trasi un tās
apkārtni vietējās ekonomikas veicināšanai izveidojot aktīvas atpūtas sporta bāzi. Galvenais iemesls ir sekojošs,
Apes moto trase tiek izmantota vien pāris reizes vasaras sezonā, laikā, kad notiek "Vaidavas kauss" motokrosā
un „Vaidavas kauss” velomaratonā, kas pulcē ievērojamu skaitu skatītāju. Galvenais uzdevums ir nodrošināt
stabilu klientu plūsmu Ape moto trasē visu cauru gadu.
Mērķa sasniegšanai Apes moto trases teritorijā plānots izveidot skatu torni (lietderīgs arī moto krosa un
velo sacensību laikā) ar ārējo klinšu kāpšanas sienu un virvju šķēršļu trasi DZĪVE KOKOS, kā arī ģimenes
stafeti un pārgājienu ciklu visām sezonām ELPO DZIĻI (ietvertot gan nūjošanas, gan slēpošanas un soļošanas
aktivitātes atkarīgi no gadalaika). Pamatojoties uz jau esošo interneta vietni davanupiekabe.lv, kur iespējams
iegādāties Apes mājražotāju produkciju, tiks izveidota motorizēta dāvanu piekabe, ko iespējams transportēt uz
dažādiem novada un reģiona pasākumiem, lai popularizētu un veicinātu mājražotāju produkcijas noietu.
Projekta ietvaros novitātes kontekstā nolēmām paspēlēties ar vārda Ape angļu valodas nozīmi, proti,
tiešā tulkojumā no angļu valodas Ape nozīmē- pērtiķis, ķēmoties, mērkaķoties. Līdz ar to, šis dzīvnieks tika
piedāvāts, kā Apes pilsētas un novada simbols, kā arī moto trases teritorijā esošās atpūtas bāzes talismans.
Nepieciešams akcentēt, ka vārds pērtiķis satur pozitīvu informāciju, proti, tie ir gudri un inteliģenti dzīvnieki, kā
arī ļoti viltīgi un arvien pratīs izgrozīties no visgrūtākā stāvokļa.
Projekta ietvaros tiek plānots piedāvāt kopējo piedāvājumu paketi ar atlaidēm, proti, sadarboties ar
vietējiem uzņēmējiem (ēdināšanas un gultas vietu kontekstā). Tādā veidā klientam piedāvājot pilnu dienas
programmu.
- Darbības, ko iespējams veikt uzreiz, lai veicinātu un attīstītu projekta norisi.
1.Vaidas kausa mājās lapā www.vaidavaskauss.lv ievietot informāciju par tūrisma piedāvājumu- naktsmītnes,
apskates objekti, ēdināšanas uzņēmumi, veikali un bankomāti.
2.Motokrosa laikā piedāvāt jautrības stafeti ģimenēm
3. Organizēt ziemas slēpojumu «Pa mērkaķa pēdām»
4. Uzšūt mērkaķa masku, kas izmantojama dažādos Apes pilsētas un novada pasākumos.
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