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Lietotie saīsinājumi 

 

AS Akciju sabiedrība 

ATR Administratīvi teritoriālā reforma 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ERAF Eiropas reģionālais attīstības fonds 

ESF Eiropas sociālais fonds 

FVP Feldšeru – vecmāšu punkts 

g. Gads 

g/l; mg/l Grams uz litru; miligrams uz litru 

ha Hektārs 

Iedz. Iedzīvotājs  

KF Kohēzijas fonds 

LĢIA Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LR Latvijas Republika 

Ls Lats 

m Metrs 

m
2 

Kvadrātmetrs 

m
3 

Kubikmetrs 

MK Ministru kabinets 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO Nevalstiskā organizācija 

pag. Pagasts  

PII Pirmskolas izglītības iestāde 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Skat. Skatīt  

SVID Analīzes matrica (stiprās puses, vājās puses, iespējas, 

draudi) 

TEP Tehniski ekonomiskais pamatojums 

TIC Tūrisma informācijas centrs 

TN Tautas nams 

t.sk. Tai skaitā 

u.c. Un citi 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

V.j.l. Virs jūras līmeņa 

Z/S Zemnieku saimniecība 

VZD Valsts zemes dienests 
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Terminu skaidrojumi 

 

Attīstības programma vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu 

kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

 

Integrēta pieeja pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, 

tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību 

starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm, 

izmantojot konkrētus instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus 

un prioritātes. 

 

Investīciju plāns attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam 

vismaz līdz trīs gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. 

 

Monitorings regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un 

pārmaiņām attīstības programmas īstenošanā. 

 

Prioritāte teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek 

izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

 

Projekts pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai 

noteiktā laika periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, 

materiālajiem un cilvēku resursiem. 

 

Publiskā apspriešana ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura 

ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās 

sabiedrības līdzdalības aktivitātēs. 

 

Rīcības plāns attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu 

kopumu un investīciju plānu attīstības programmā noteikto 

uzdevumu īstenošanai. 

 

Rīcības virzieni konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts vidēja termiņa 

prioritāšu sasniegšanai. 

 

Sabiedriskā apspriede   sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus 

sniedz sabiedrības pārstāvji. 

 

Stratēģiskā daļa attīstības programmas sadaļa, kurā definē pašvaldības vidēja 

termiņa prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai. 
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Stratēģiskais mērķis koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 

pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas vērsts uz teritorijas 

attīstības vīzijas sasniegšanu un kalpo par pamatu prioritāšu 

noteikšanai, turpmāk veicamo darbu identificēšanai. 

Uzdevumi iniciatīvu un rīcību kopums, kas izvirzīti noteikto rīcības virzienu 

sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi. 

 

Vīzija lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda 

teritorijas unikālās vērtības. 
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Ievads 

Saskaņā ar 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” novada pašvaldībai ir pienākums 

izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. 

Programmas izstrādes procesu regulē vairāki normatīvie akti: Teritorijas attīstības plānošanas 

likums, MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

Kārsavas novada attīstības programma tiek izstrādāta 7 gadiem un ir vidēja termiņa 

plānošanas dokuments 2019. – 2025. gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības 

virzienus un uzdevumu, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanai. Kārsavas novada dome 2018. gada 25.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 1, § 29„Par 

Kārsavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā VARAM „Metodiskos ieteikumus 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Kārsavas novada attīstības programmas izstrādes mērķi ir: 

1) Radīt pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai; 

2) Noteikt novada attīstības plāna mērķu sasniegšanas veidus; 

3) Noteikt vadlīnijas un prasības novada teritorijas attīstībai turpmākajiem 7 

gadiem. 

Kārsavas novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir: 

1) Izvērtēt novada attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanas iespējas; 

2) Saglabāt dabas un kultūrvēsturisko mantojumu; 

3) Uzlabot cilvēku dzīvesvides kvalitāti; 

4) Radīt apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. 

Izstrādājot Kārsavas novada attīstības programmu, ņemti vērā Latgales plānošanas 

reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (Latgales plānošanas reģiona 

teritorijas plānojums 2006. – 2026. gadam; Latgales programma 2010 – 2019; Latgales 

stratēģija 2030) un Kārsavas novada spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti, kā arī 

pašvaldību, kas robežojas ar Kārsavas novadu, attīstības plānošanas dokumenti.  

Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā plānošanas pamatprincipus: 

1) ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina 

kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku 

un materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;  

2) interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības 

plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;  

3) līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties 

attīstības plānošanas dokumenta izstrādē;  
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4) sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot 

attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par 

nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

5) finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus 

un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai 

nepieciešamajām izmaksām;  

6) atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek 

informēta par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot 

likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;  

7) uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības plānošanas 

dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes 

izvērtējums, kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem; 

subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 

atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek 

efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;  

8) subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 

atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek 

efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī; 

9) attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku plāno 

pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības 

plānošanas dokumentus;  

10) līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts 

teritoriju attīstības līmeņus un tempus; 

11) aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši 

situācijai; 

12) dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai 

izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos 

dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu. 

Attīstības programma sastāv no šādām daļām: 

1) I daļa – Pašreizējās situācijas raksturojums ; 

2) II daļa – Stratēģiskā daļa; 

3) III daļa – Rīcības plāns; 

4) IV daļa– Investīciju plāns; 

5) V daļa – Īstenošanas kontrole un uzraudzības kārtība; 

6) VI daļa Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem; 

7) Pielikumi. 

I daļa sastāv no pašreizējās situācijas raksturojuma, analīzes un SVID analīzes; II daļa 

sastāv no ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem, vidēja termiņa stratēģiskajiem 
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uzstādījumiem, attīstības programmas saskaņotības un pēctecības; III daļa ir Rīcības plāns;  

IV daļa ir Investīciju plāns un V daļa Īstenošanas kontrole un uzraudzības kārtība. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, valsts iestāžu dati, speciālistu 

sagatavotā informācija, dažādu interneta adrešu resursi, kā arī pieejamie plānošanas 

dokumenti.  
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1.Kārsavas novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums un dabas 

resursi 
1.1. Ģeogrāfiska atrašanas vieta un teritorija 

 Kārsavas novads atrodas Latgales reģiona austrumu daļā, Latvijas pierobežā. Tā 

kopējā platība
1
 aizņem 627 km

2
.  

 Kārsavas novadu veido Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes 

un Salnavas pagasti. Novada administratīvais centrs ir Kārsavas pilsēta. Tā atrodas 295 km 

(pa autoceļu) un 268 km (pa dzelzceļu) attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 133 km 

attālumā no Daugavpils, 38 km attālumā no Rēzeknes, 31 km no Ludzas.  

Kārsavas novads robežojas ziemeļos ar Balvu novada Krišjāņu un Tilžas pagastiem, 

kā arī  ar  Baltinavas novadu; dienvidos - ar Ludzas novada Blontu, Pušmucovas un 

Zvirgzdenes pagastiem, rietumos - ar Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastu, Nautrēnu un 

Bērzgales pagastiem, bet austrumos novadam ir robeža ar Krievijas Federāciju 66 km garumā, 

kā rezultātā daļai pašvaldības teritorijai ir spēkā pierobežas joslas režīms. Lielākie ciemi 

novadā ir pagastu centri – Malnava, Mērdzene, Salnava, Goliševa, Mežvidi, kā arī Bozova, 

Pudinova, Mežvidi II. 

 Attālums no Kārsavas pilsētas līdz Goliševas ciemam ir 17 km, līdz Malnavas ciemam 

– 2.5 km, līdz Mērdzenes ciemam – 10 km, līdz Mežvidu ciemam – 20 km, līdz Salnavas 

ciemam 9 km. 

                                                           

1
 pēc VZD datiem uz 01.01.2018 
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1.1. att. Kārsavas novada teritoriālais iedalījums 
Avots: Pašvaldība 

 Novada teritoriālo vienību platības ir norādītas 1.1.tabulā. Pēc platības lielākais ir 

Salnavas pagasts, bet mazākais ir Goliševas pagasts. 

1.1.tabula  

Kārsavas novada teritoriālo vienību platības 

Teritoriālā vienība Platība, km
2
 

Kārsavas pilsēta    4.10 

Goliševas pagasts  79,52 

Malnavas pagasts 163,51 

Mežvidu pagasts 124,94 

Mērdzenes pagasts   89,24 

Salnavas pagasts 165.55 

  

1.2. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Kārsavas novada lielākā daļa atrodas Mudavas (Veļikajas) zemienes dienvidaustrumu 

daļā. Reljefu veido viegli viļņots morēnas līdzenums ar atsevišķiem morēnas un 

fluvioglaciālajiem pauguriem, grēdām. Teritorijas reljefa augstums ir virs vidējās augstuma 

atzīmes Latvijā un svārstās no 100 m līdz 150 m. Augstākās vietas virs jūras līmeņa ir – 

Poboikovas kalns (114,1 m), Zaharu kalns (118,5 m), Čenčevas kalns (121,6 m), Dervanīšu 

kalns (135,3 m), Karātavu kalns (129,6 m), Naudaskalns (161 m) un Žurilovas kalns (123,8 

m).  

Latvijas teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un attīstības īpatnības nosaka tās atrašanās 

Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļā. 
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Tāpat kā visā Latvijā, arī Kārsavas novadā ģeoloģisko griezumu veido divi 

pamatelementi – kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. 

Pirmskvartāra nogulumu segu veido venda, apakškembrija un viduskembrija, 

ordovika, silūra, vidus un augšdevona ieži. Lielākā nozīme tautsaimniecībā ir devona sistēmas 

nogulumiežiem. 

Kārsavas novada teritorija atrodas Krievijas platformas ziemeļrietumu malā. Zem 

nogulumiežu segas te ir pamatklintājs, kas sastāv no dislocētiem pirmskembrija iežiem. 

Kristāliskais pamatklintājs rajona teritorijā sastopams 750 - 1000 m dziļumā. Pamatiežu virsa 

atrodas nedaudz augstāk par 80 m virs jūras līmeņa. Pamatiežu litoloģiskās īpatnības teritorijā 

ir ļoti dažādas. Novadam atbilst Devona sistēmas augšējās nodaļas Frānas sastāvu 

pārstāvošās: Daugavas svīta, ko pamatā veido dolomīti, dolomītmerģeļi. Pamatiežu virsmu 

sedz kvartāra nogulumi. Nogulumu vidējais biezums mainās robežās no 5 - 10 m.; tie satur 

atbilstošus nogulumus - galvenokārt akmeņainus morēnu mālus, smilšmālus, smiltis; šiem 

horizontiem raksturīgi arī ledāju kušanas ūdeņu pārskaloto morēnu materiāli - oļi, grants, 

smiltis un dažādi bezakmeņu māli, smilšmāli un putekļu nogulumi; flurioglacionālie 

nogulumi - smilts, grants, oļi veido Malnavas - Kārsavas (Žurlovas) grēdu. Starpledus 

laikmetos dominē ezeru un purvu nogulumi, kas veidojās teritorijās, kuras uz laiku atbrīvojās 

no ledāja, galvenais nogulumu veids šajā laikā ir kūdra.  

Lielākie purvi novadā ir – Kreiču, Zaborovjes, Sopku, Beržovkas, Ņivju, Mihaļčenku 

un Salinīku purvi. 

1.3. Virszemes un pazemes ūdeņi 

Kārsavas novads ir labi nodrošināts ar pazemes saldūdeņu resursiem. Jebkurā tā vietā, 

izmantojot artēzisko ūdens horizontus, var ierīkot ūdensgūtni ar jaudu līdz 500 – 4000 

m
3
/dnn, urbumu maksimālais debits – 20 – 40 l/s. Kvartāra ūdens horizonts ir ar caurplūdi 1 – 

20 m
3
/dnn, pazemes ūdeņu līmenis ir 0–10m (atsevišķās teritorijās – virs zemes līmeņa – 

urbumi fontanē); dolomītu virsmas iegulumu dziļums – 10-20 m. Pirmie no zemes virsmas 

ūdens horizonti, kas satur ievērojamu saldūdeņu daudzumu, ir augšdevona Daugavas ( D3 dg) 

un apvienotais augšdevona Pļaviņu – Daugavas ( D3 pl+dg). 

Pirmo, augšējo, pastāvīgo ūdens horizontu, kas izveidojies virs ūdensnecaurlaidīgā 

slāņa, sauc par gruntsūdeņiem. Zemes virskārtu novada teritorijā veido atšķirīgi pleistocēna 

un holocēna vecuma ieži. Gruntsūdens horizonts atšķirīgos nogulumos atrodas dažādā 

dziļumā un ir atšķirīgs. Tā kā virs gruntsūdeņiem nav ūdensnecaurlaidīga slāņa, to režīms 

atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. Ūdens pieplūdi nosaka atmosfēras nokrišņi un 

virszemes ūdeņu infiltrācija. Gruntsūdeņus papildina arī citu horizontu ūdeņi, ja apakšējais 

ūdensnecaurlaidīgais slānis nav viendabīgs. 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 

koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permanganāta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 

neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais 

sastāvs ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumos Nr. 671 “Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām 

prasībām. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un 
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infiltrācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 

357,0mg/l, Ca
2+

-64,1mg/l, K
+ 

+Na
+
-14,6mg/l). Ūdens ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst 

dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izņemot krāsainības, duļķainības, dzelzs satura rādītājus; 

ūdeni drīkst lietot bez papildus sagatavošanas. Dezinfekcija nepieciešama profilaksei un 

epidēmiju laikā. 

Individuālajai ūdensapgādei viensētās izmanto grodu akas, retāk atsevišķus urbumus. 

Ūdens kvalitāte grodu akās tiek kontrolēta maz, taču kā liecina pētījumi, dzeramais ūdens 

bieži neatbilst prasībām, galvenokārt, paaugstinātā dzelzs satura dēļ un pēc 

organoleptiskajiem rādītājiem (krāsainība, duļķainība, garša, smarža). 

Kā paaugstinātas bīstamības objekti un potenciālie gruntsūdens piesārņojuma avoti ir 

neapsaimniekotie urbumi pie fermām un citiem ražošanas objektiem un bezsaimnieku grodu 

akas pamestajās lauku viensētās. Apzinoties gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanas 

iespējamību, zemes īpašniekam jāizvērtē urbumu un aku saglabāšanas lietderība un 

neizmantotos ūdens urbumus un akas vai nu jākonservē vai jālikvidē (tamponē).  

 

Tikai 1.5 % Kārsavas novada teritorijas aizņem virszemes ūdeņi. Tos veido upes, 

strauti, ezeri, dīķi. Kārsavas novadā ir salīdzinoši maz ezeru. Novada ezeri ir apkopti 

1.2.tabulā. 

1.2.tabulā 

Kārsavas novada ezeri 

Nosaukums Atrašanas vieta Platība, ha 

Aklais ezers Salnavas pagasts 0,2 

Kalviņas ezers Salnavas pagasts 1,0 

Karšusalas ezers Salnavas pagasts 0,5 

Mazais Kugrenes ezers Salnavas pagasts 2,4 

Lielais Kugrenes ezers Salnavas pagasts 4,7 

Numernes ezers Salnavas pagasts 73,8 

Vojtuplavas ezers Salnavas pagasts 1,4 

Zaborovjes ezers Goliševas pagasts 9,0 
Avots: Ezeru datu bāze www.ezeri.lv; Pašvaldības dati 

Ezeru izvietojums galvenokārt koncentrējās Salnavas pagastā. Kā redzams lielākais 

ezers ir Numernes ezers, kas atrodas Salnavas pagasta ziemeļu daļā 0.6 km no robežas ar 

Baltinavas novadu.. Ezers atrodas 104,2 m virs jūras līmeņa., ir austrumu – rietumu virzienā 

1,5 km garš un ziemeļu - dienvidu virzienā – 0,6 km plats, vidējais dziļums – 1,5 m, lielākais 

dziļums – 4 m, aizaugums – 75%; to ieskauj Peikstuļneicas – Salas un Kugrenes purvi, no 

kuriem iztek Kūkovas upe. Numernes ezerā ir saldūdens kaļķiežu un augstas kvalitātes 

kaļķainā sapropeļa iegulas. Numernes ezeram ir publiskā ezera statuss.  

Trīs ezeri ir iekļauti dabas parka „Numernes valnis” teritorijā - Numernes ezers, 

Mazais Kugrenes ezers, Lielais Kugrenes ezers. Līdz ar to šo ezeru izmantošanas iespējas ir 

ierobežotas, piemēram, ir aizliegta visa veida motorizētā ūdens transporta līdzekļu 

izmantošana, sapropeļa iegūšana. Salnavas pagasta teritorijā atrodas arī vairāki mazi, purvu 

http://www.ezeri.lv/
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ieskauti ezeriņi. Pie tiem ir apgrūtināta piekļūšana. Novadā ir pagasti, kur nav neviena ezera, 

piemēram, Mežvidu, Malnavas, Mērdzenes pagasti. 

Novada teritorijā izveidojušās dažas nelielas mākslīgas ūdenskrātuves, izmantotos 

grants karjeros sakrājoties lietus un grunts ūdeņiem, kuras iedzīvotāji iecienījuši kā peldvietas, 

to stingrā pamata un ērtās piekļūšanas dēļ: Zatišķu karjers, Novoselku karjers. Pie virszemes 

ūdeņiem jāpieskaita arī mākslīgā ūdenstilpne – Pudinavas dzirnavezers Mērdzenes pagastā., 

kas ir izveidos uz Rītupes.   

Kārsavas novada teritorija atrodas Veļikajas – Aiviekstes ūdensšķirtnes rajonā. Lai 

nodrošinātu vienotu apsaimniekošanas un aizsardzības režīmu visiem ūdeņiem Latvijas 

teritorijā, atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam Veļikajas upes sateces baseina Latvijas 

daļa, ko veido tās lielāko pieteku – Vedas, Kūkovas, Rītupes, Ludzas, Zilupes un Kūdupes – 

sateces baseini arī ir iekļauta Daugavas upju baseinu apgabalā (turpmāk – Daugavas 

apgabalā). Daugavas apgabals aizņem 27 062 km
2
 jeb 42% no Latvijas teritorijas.   

 Lielākā upe novada teritorijā ir Rītupe (Ūdrāja, Utroja), kas ir Veļikajas kreisā krasta 

pieteka. Tās kopējais garums ir 176 km. Rītupe, metot lokus, šķērso visu novada teritoriju. 

Rītupe iztek no Meirānu ezera Rēzeknes novadā. Lielākās pietekas Kārsavas novada teritorijā 

ir Ludza (156 km), Strauja (24 km), Ziblas strauts (14 km), Ījevkas strauts (12 km) , Šņitka (8 

km). Rītupe ir stipri līkumaina, ar plašām palienēm, vietām regulēta, citur stipri aizaugusi. 

Vietās, kur saglabājusies dabiskā gultne, vērojama krastu erozija, kā rezultātā norisinās irdenā 

materiāla, kas veido palienes, noskalošana un pārvietošana, noārdīto materiālu akumulējot 

kādā citā upes ielejas daļā, visai ievērojami mainot upju škērsprofilus. Vecupes posmus būtu 

jāsaglabā kā dabas un ainavisko vērtību, aizliedzot izmainīt krastu līniju un gultnes izmaiņas 

pieļauj tikai aizsērējušu posmu tīrīšanā. 

 Kūkova (Kuhvas), kas arī ir Veļikajas kreisā krasta pieteka (kopējais garums 104 km), 

sākas Numernes purvos, apmēram 8.6 km tek cauri pagasta centrālajai daļai rietumu – ziemeļ-

austrumu virzienā pa purvainām pļavām, kas vietām nosusinātas, liekos ūdeņus ievadot upē 

pa novadgrāvjiem. Pie Dūksts sādžas uz upes ir izveidots aizsprosts, veidojot dīķi, kurā uz 2 

sanesu saliņām ligzdo dzērves, savukārt pie Kozukolna (124 m v.j.l.) upē redzami bebru 

aizsprosti, šeit upe ir apmēram 7 m plata un 1.3 m dziļa. Upes gultne dūņaina. 

 Iča, kas ir Aiviekstes labā pieteka, tek gar Salnavas pagasta dienvidu robežu austrumu 

– rietumu virzienā apmēram 8.1 km garumā, tajā ietek Salas – Ruskulovas strauts, kas sākas 

pagasta dienvidu daļā un ir 9.2 km garš, melioratīvi iztaisnots un savienots ar meliorācijas 

novadgrāvju sistēmu, kas novada pagasta centrālās un dienviddaļas ūdeņus, ieskaitot Salnavas 

ciema notekūdeņu attīrīšanas sistēmas ūdeņus, un kurā savukārt ietek Uguļaukas strauts, 5.5 

km garš, tek ziemeļu-ziemeļrietumu, dienvidu - dienvidaustrumu virzienā. Ičas upe tek arī pa 

Mežvidu pagasta rietumu robežu. Ičas lielākas pietekas Mežvidu pagastā ir Červonkas strauts 

(7 km), Lakšinīku strauts (7 km) , Dasas strauts (10 km), Strodu strauts (8 km). 

  Novaziņa sākas Salnavas pagasta ziemeļrietumu daļas mežos un 8.6 km garumā tek 

ziemeļaustrumu – dienvidrietumu virzienā, pie robežas ar Krišjāņu pagastu ietekot Dūkšupē, 

kas 1.3 km garā posmā sakrīt ar Salnavas pagasta robežu un ietek Tilžas upē, netālu no tās 

ietekas Ičā. Novaziņa lielākajā daļā melioratīvi iztaisnota. 
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Salnavas pagasta dienvidrietumu daļā sākas Soldonu strauts, arī melioratīvi iztaisnots 

un savienots ar meliorācijas novadgrāvju sistēmu, Malnavas pagastā ietek Avženkā (Soldonu 

strauts), kas, tekot cauri vecajai Kārsavai, ietek Rītupē. Mežvidu pagasta teritorijā no 

Mežvidu dīķa caur Padoles ciemu līdz Rītupei tek Lendzeišu strauts (5 km), dienvidos no tā 

pagasta teritoriju šķērso Janiku strauts (6 km).  

 Ludza tek pa Goliševas pagasta austrumu robežu un ir Kārsavas novada un valsts 

robežupe. Atbilsstoši. likumam "Grozījumi Civillikumā” no 14.05.1998. Ludza ir publiska 

upe. Goliševas pagasta teritorija tek arī Kreiču, Ziblas, Zeļčovas strauti, Ločupīte.  

 Atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 

(Nr. 118 no 12.03.2002. ar sekojošiem grozījumiem) Rītupe un Ludza noteikta kā prioritārie 

karpveidīgo zivju ūdeņi (Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens 

aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai 

labvēlīgus dzīves apstākļus); atbilstoši MK noteikumiem Nr.27 no 15.01.2002. uz Rītupes un 

Ludzas upēm zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 

aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

 Rītupe, Ludzas un Straujas upes sniega kušanas periodā un ilgstošu lietavu laikā 

atsevišķos posmos pārplūst, veidojot plašas palienes, kas gan nerada plūdu draudus 

apdzīvotām vietām. 

1.4. Ģeotehniskie apstākļi un derīgie izrakteņi 

Novada teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un 

pārpurvošanās. 

Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Rītupei un mazajām upītēm raksturīgi 

sānu erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties 

ūdens līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti 

krasti upes līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upes garenprofils. Rītupei Pudinavas 

ciemā ir uzcelts dambis, kas paaugstina ūdens līmeni pirms tā. Dambja ūdenskrātuve ir 

mākslīgs objekts, kura ietekmē notiek upes krastu izlīdzināšanās procesi, ko izraisa ūdens 

līmeņa svārstības dambja ūdenskrātuvē.  

Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši 

intensīvi, jo tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita līdzenais reljefs, 

vāji caurlaidīgi nogulumi, nelabvēlīgi noteces apstākļi un maza nosusinātības pakāpe. 

Pārpurvošanās procesu rezultātā turpinās purvu augšana gan horizontāli, gan vertikāli. 

Pārpurvotajās teritorijās, kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri 

ierobežoti. Ja grāvji tiek aizdambēti, pārpurvošanās procesi atjaunojas. 

Bijušā Ludzas rajona, līdz ar to Kārsavas novada teritorijā derīgo izrakteņu atradņu 

meklēšanas un izpētes darbi veikti dažādos laika periodos. Te ir konstatētas – smilts, smilts – 

grants, saldūdens kaļķa, kūdras un dolomīta iegulas. Atradnēm ir svarīga loma 

tautsaimnieciskajā attīstībā. Jāatzīmē, ka neviena no Kārsavas novada teritorijā ietilpstošajām 

atradnēm nav valsts nozīmes.  
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Būtiskākās no derīgo izrakteņu atradnēm ir smilts, smilts- grants atradnes. Kopā 

novadā ir 15 smilts – grants atradnes. Astoņas no atradnēm tiek izmantotas smilts, smilts – 

grants ieguvei.  

Kārsavas novadā ir konstatētas 14 dolomīta atradnes un viens prognozētais laukums. 

Dolomītu iegūst divās atradnēs – „Baravikas” un „Rītupes”. Dolomīta prognozēto resursu 

laukums “Degļeva”, kura daļa iesniedzas Mērdzenes pagasta teritorijā ir perspektīvs 

ģeoloģiskās izpētes veikšanai, lai apzinātu jaunas dolomīta atradnes.  

Novada teritorijā ir konstatētas 2 māla un viena mālsmilts atradne. Neviena no 

atradnēm netiek izmantota.  

Kārsavas novadā atrodas 1 saldūdens kaļķa atradne - Numernes ezers.  

Novada teritorijā apzinātas 87 kūdras atradnes vai to daļas. Pirmie kūdras atradņu 

pētījumi uzsākti jau 20.gadsimta 20-jos gados. Sistemātiskie pētījumi bijušajā Ludzas rajonā 

notika 1989.gadā.  

Vienīgās ziņas par novadā sastopamo sapropeli ir atrodamas par Numernes ezeru, kurā 

konstatētas sapropeļa iegulas. Šis ezers ietilpst dabas parkā – Numernes valnis. Pārējā novada 

teritorijā ir salīdzinoši maz ezeru, līdz ar to arī nav sapropeļa iegulu.  

1.5. Klimatiskie apstākļi
 

Latvijas klimatu ietekmē atlantiskās gaisa masas, bet, salīdzinoši ar Latvijas teritorijas 

rietumu daļu, klimats austrumu daļā ir kontinentālāks. Kārsavas novads ietilpst Latgales 

vidējā mitruma rajona Latgales un Augšzemes augstienes siltajā apakšrajonā. 

Vidējais nokrišņu daudzums siltajā periodā ir 450 mm, gadā - 450 - 700 mm. Gada 

vidējais gaisa relatīvais mitrums ir 82%.Veģetācijas periods, kad gaisa temperatūra ir +10
o
C, 

sākas ap 9.maiju un ilgst līdz 19. septembrim. Aktīvais veģetācijas periods  ilgst 175 -178 dienas. 

Vidējā gaisa t
o
 jūlijā ir ap +17

o
C. Lielais nokrišņu daudzums vasarā (līdz 450 mm) un reljefs sekmē 

ūdens uzkrāšanos zemienēs, kur, ja nestrādā meliorācijas sistēmas, noris diezgan strauji pārpurvošanās 

procesi. 

Visaukstākais mēnesis ir janvāris, kur mēneša vidējā gaisa temperatūra –7
0
C, 

vissiltākais ir jūlijs - +17
0
C. Valdošie ir dienvidrietumu un dienvidaustrumu vēji, lielākais 

vēja ātrums ir novembrī – janvārī. 

Bezsalu periods vidēji ir 136 - 145 dienas, pēdējā salna vasarā vidēji ir 5. - 15.maijā, 

pirmā salna rudenī vidēji ir 6. - 12.septembrī.  

Pastāvīgā sniega sega parasti izveidojas 15.decembrī un ilgst 118 dienas
2
. 

Pēdējos gados klimats bieži mainās, brīžiem vērojamas krasas novirzes no normas. 

Klimats piemērots visu tradicionālo lauksaimniecības kultūru audzēšanai un 

lopkopības veidu attīstībai. 

                                                           

2
 Latvijas atlants, Klimatiskās kartes 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   17 

 

1.6. Augsnes īpatnības un ainavas 

Kārsavas novads ietilpst vienā augšņu ģeogrāfiskajā rajonā – Ziemeļaustrumu rajonā. 

Ziemeļaustrumu augšņu ģeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir tipiski podzelētas, velēnu stipri 

podzelētas, podzelētas gleja, apgūtas velēnu stipri podzelētas un apgūtas velēnu vājinu vidēji 

podzelētas augsnes
3
.  

Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg) – sastopamas mikroreljefa paaugstinājumos 

un veidojušās, pasliktinoties augsnes ūdens režīmam. Augsnes ir mazauglīgas, stipri 

izskalotas, trūdvielām nabadzīgas, ar skābu reakciju. Velēnu gleja un glejotās augsnes (Vg) – 

sastopamas vietās, kur tikai periodiski ir liels mitrums. Virskārtā tām ir labi izveidots trūda 

horizonts, zem kura ir glejots ieskalošanās horizonts vai glejots cilmiezis. Glejošanās process 

norit virsūdeņu vai gruntsūdeņu ietekmē reljefa pazeminājumos  un citās vāji drenētās vietās. 

Velēnu podzolētās (Pvg)- morēnu līdzenuma velēnu podzolētās virspusēji īslaicīgi pārmitrās 

augsnes. 

Latvijā pēc veģetācijas veidiem tiek izdalīti 8 ģeobotāniskie rajoni. Kārsavas novads 

ietilpst Ziemeļaustrumu rajonā, kur ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, platlapju – egļu, 

egļu un priežu meži, pārsvarā pārmitri meži un purvi. Raksturīgi ir arī sīklapju meži 

mistrojumā ar platlapju koku sugām
4
. 

Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies 

dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainavu veidošanās faktori dalāmi 

divās lielās grupās – dabas un antropogēnie jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori. 

No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas 

raksturu, piemēram, pauguraiņu un līdzenumu neapstrīdamo atšķirību, dabas procesu 

dinamiku, mitruma apstākļu krasās atšķirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas 

un īpatnības, dabasskatu dažādību. 

Antropogēnie, jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori: mērķtiecīgi nodalīt vēsturiskos 

faktorus, kas darbojušies gadsimtiem ilgi, nosakot pašreiz vērojamo ainavu raksturīgās 

vizuālās iezīmes un telpisko struktūru, kā arī jaunākos faktorus, kuru ietekmē būtiski tiek 

pārveidota sākotnējā jeb primārā ainavas struktūra. Pats būtiskākais faktors ir zemes 

izmantošana lauksaimniecībā, kas cieši saistās ar apdzīvojuma un ceļu tīkla attīstību. 

Viens no nozīmīgākajiem un teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem Latvijā ir lauku 

ainavas. Tās veidojušās apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība, tās raksturo 

mežu, lauku, viensētu un lauku ciemu mija. Lielākoties tās ir mozaīkveida ainavas ar 

potenciāli lielu dabas un bioloģisko daudzveidību. 

Otrs izplatītākais ainavu tips ir meža ainavas. Atšķirībā no lauku ainavām, meža 

ainavas ir vizuāli noslēgtas, to veidošanās, apsaimniekošana un funkcijas ir izteikti 

                                                           

3
 Latvijas atlants, Augšņu karte 

4
 Latvijas atlants, Veģetācijas karte 
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specifiskas. Kārsavas novadā gandrīz trešdaļu aizņem mežu teritorijas, kas izkaisītas pa visu 

novada teritoriju.  

Mūsdienu ainava nav iedomājama bez apdzīvotām vietām – tās ir lauku sētas, ciemi 

vai pilsētas. Kārsavas pilsēta ir nozīmīgs objekts novada ainavā. Raksturīgie apbūves elementi 

– mazstāvu dzīvojamās ēkas un savrupmājas ar piemājas dārzu veidoto zaļu struktūru, kā arī 

upīte, parki, baznīcas. Ražošanas un tehnisko objektu teritorijas pārsvara ir nožogotas un 

atrodas pilsētas nomalēs. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve koncentrējas vienā pilsētas daļā - tās 

estētiskās kvalitātes uzlabošana iespējama veicot ēku fasāžu arhitektonisko pārbūvi (krāsa, 

faktūra). Kultūrvēsturiskie objekti pārsvarā izvietojušies apstādījumu teritorijās. Apstādījumu 

teritorijas izvietotas haotiski, tām trūkst vienojošās sistēmas. Bet tās ir iespējams daudzpusīgi 

attīstīt, izmantojot tās kā sasaistes elementus (ielu apstādījumi, dzīvžogi un citi veidi) dažādu 

zonu funkcionālai un vizuāli telpiskai savienošanai. Izveidojot zaļo struktūru pilsētā, kas 

savienotu lielākās apstādījumu plātības – parkus un skvērus-, pārkārtojot jauno apstādījumu 

teritorijas upītes tecējumam, iespējams akcentēt pilsētas vērtības, kā arī radīt jaunas publiskās 

ārtelpas. Tas ne tikai uzlabotu Kārsavas pilsētas ainavas estētisko kvalitāti, vides veselīgumu 

un ilgtspējas iespējas, bet arī veidotu skaidrāku ainavas struktūru pilsētas vienotas ainaviskās 

telpas kontekstā. Kārsavas novadā ir izteikti blīvi apdzīvoti ciemi – Malnava, Mežvidi, 

Mežvidi II, Salnava, Mērdzene, Goliševa, Bozova, Pudinava, Ciemiem arī raksturīga „zaļa” 

vide – daudz koku, košumkrūmu saglabāšana starp dzīvojamām mājām, kas vidi dara 

pievilcīgu un draudzīgu iedzīvotājiem. Kārsavas novada ainavu degradē pamesti ražošanas 

objekti, bijušo lielfermu un mehānisko darbnīcu ēku paliekas, padomju laikā uzsāktā, bet 

nepabeigtā celtniecība, kā arī neapsaimniekotas un neapdzīvotās ēkas. 
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2.Iedzīvotāji  
Iedzīvotāju skaita dinamika ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo 

apdzīvojuma struktūras attīstību. Ekonomiska un sociāla rakstura pārmaiņas ir sekmējušas 

strauju iedzīvotāju skaita samazināšanos Latvijā pēdējo desmit gadu laikā. Īpaši tas jūtams 

lauku pašvaldībās ar mazu iedzīvotāju skaitu. Kārsavas novadā pēc PMLP datiem uz 

2018.gada 1.janvārī dzīvo 5794 iedzīvotāji. Pēdējo desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits 

turpina samazināties.  

2.1.tabula 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kārsavas novadā 2016.-2018.gadā 

Administratīvā vienība 01.01.2018. 01.01.2017. 01.01.2016. 

Kārsava 2105 2162 2210 

Goliševas pagasts 370 394 399 

Malnavas pagasts 1156 1204 1246 

Mežvidu pagasts 839 868 906 

Mērdzenes pagasts 649 665 689 

Salnavas pagasts 675 690 725 

Kopā 5794 5983 6175 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.05.2018. 

Lielākais iedzīvotāju skaits Kārsavas novadā koncentrējas Kārsavas pilsētā – 2105, jeb 

36,3% visu novada iedzīvotāju. No pagastiem visvairāk iedzīvotāju ir Malnavas pagastā – 

1156 jeb 19,9 %, kas izskaidrojams gan ar pilsētas tuvumu, gan ar Malnavas koledžas 

atrašanos Malnavas pagastā. Goliševas pagasts ir vismazāk apdzīvotais ar 370 iedzīvotājiem. 

Demogrāfiskā situāciju kopumā Latvijā ir tāda, ka cilvēku mirstība pārsniedz 

dzimstību, arī Kārsavas novads nav izņēmums. 

 Galvenais iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais dabiskais pieaugums. 

Otrs iemesls – vairums jauniešu, kas izvēlas studēt augstskolās parasti novadā neatgriežas, jo 

pagaidām Kārsavas novadā ir ierobežotas iespējas iegūt labi apmaksātu un profesijai 

atbilstošu darbu. Vēl iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmē ekonomiskie faktori, 

galvenokārt dzīves kvalitāte – veselības stāvoklis, materiālā labklājība un sociālā vide. 

 

http://www.pmlp.gov.lv/
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2.2.tabula 

Kārsavas novada iedzīvotāju skaits vecuma grupās un demogrāfiskā slodze  

Gads 
Iedz. 

skaits 

To skaitā 
Demogrāfi

skā slodze 

(uz 1000 

iedz.) 

Līdz darbaspējas 

vecumam 

Darbaspējas 

vecumā 

Pēc darbaspējas 

vecuma 

Vīrieši sievietes vīrieši sievietes  vīrieši sievietes 

01.01.2018. 5794 
687 3828 1279 

513 
334 353 2016 1812 400 879 

01.01.2017. 5983 
718 3918 1347 

527 
355 363 2056 1862 411 936 

01.01.2016. 6175 
729 4001 1445 

543 
352 377 2098 1903 456 989 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.05.2018. 

Laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam demogrāfiskā slodze uz strādājošiem 

samazinās, jo samazinās pēc darbspējas vecuma grupas iedzīvotāju skaits, bet samazinās arī 

pirms darbspējas vecuma grupas iedzīvotāju skaits, kas nozīmē, ka pēc kāda laika 

demogrāfiskā slodze uz strādājošiem palielināsies, jo samazināsies darbspējīgo skaits. 

2.3.tabula 

Bērnu un jauniešu skaits dinamika 

Gads Vecums 0-6 Vecums 7-18 

Zēni meitenes zēni meitenes 

01.01.2018. 
300 561 

133 167 291 270 

01.01.2017. 
307 596 

139 168 310 286 

01.01.2016. 
312 617 

134 178 326 291 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.05.2018. 

 

Kā var redzēt pēc tabulas, bērnu skaits samazinās, jo dzimst aizvien mazāk bērnu. 

Tāpat kā vidēji valstī, arī Kārsavas novadā jaundzimušo vidū vairāk ir meiteņu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
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Pēc nacionālā sastāva Kārsavas novads ir izteikti latvisks novads, jo vairāk kā 76 % ir 

latvieši. 

2.4.tabula 

Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva 

Gads Latvieši Krievi Pārējie 

01.01.2018. 4414 1181 199 

01.01.2017. 4532 1254 197 

01.01.2016. 4680 1292 203 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.05.2018. 

 

  

http://www.pmlp.gov.lv/


Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   22 

 

3. Ekonomiskais raksturojums 
3.1.. Nodarbinātība un bezdarbs 

2017. gadā valstī bezdarba līmenis ir 5,2 %, Latgales reģionā – 11,7 %, bet Kārsavas 

novadā – 20,1 %, kopskaitā 706 bezdarbnieki (2016.gada decembrī – 793 bezdrbnieki). No 

kopējā bezdarbnieku skaita 337 bija sievietes un 369 vīrieši. Ilgstoši bezdarbnieki, kuri bez 

darba ir ilgāk par 3 gadiem, bija 510, bezdarbnieki ar invaliditāti – 146, jaunieši (vecumā no 

15-24 gadiem) – 42, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 119 
5
.  

Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām 2017.gada decembrī bija šāds: 

1) 15 – 19 gadi – 8; 

2) 20 – 24 gadi – 34;  

3) 25 – 29 gadi – 46;  

4) 30 – 34 gadi – 53; 

5) 35 – 39 gadi – 58; 

6) 40 – 44 gadi – 74; 

7) 45 – 49 gadi – 92; 

8) 50 – 54 gadi – 132; 

9) 55 – 59 gadi – 145: 

10) 60 un vairāk – 64. 

Bezdarbnieku sadalījums 2016. gadā pa vecuma grupām bija šāds: 

1) 15 – 19 gadi – 6; 

2) 20 – 24 gadi – 48;  

3) 25 – 29 gadi – 64;  

4) 30 – 34 gadi – 72; 

5) 35 – 39 gadi – 62; 

6) 40 – 44 gadi – 81; 

7) 45 – 49 gadi – 105; 

8) 50 – 54 gadi – 72; 

9) 55 – 59 gadi – 143; 

10) 60 un vairāk – 50. 

 

Pēc izglītības līmeņa bezdarbnieku sadalījums ir šāds: 

1) Ar augstāko izglītību – 47; 

2) Ar profesionālo izglītību – 325; 

3) Ar vispārējo vidējo izglītību – 188;  

4) Ar pamatizglītību – 135; 

5) Ar zemāku par pamatizglītību -  11.  

Kārsavas novadā visvairāk ir bezdarbnieku ar vidējo izglītību un profesionālo vidējo 

izglītību, kas sastāda 72,67 % no kopējā bezdarbnieku skaita, Latgalē – 69,0%, valstī – 

                                                           

5
 Nodarbinātības valsts aģentūras dati, www.nva.gov.lv, 20.05.2018. 

http://www.nva.gov.lv/
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79,0%. Ar augstāko izglītību ir tikai 47 jeb 6,65% bezdarbnieku no kopējā skaita. 2016. gadā 

bezdarbnieki ar vidējo un vidējo profesionālo izglītību sastādīja 73,9 % no kopējā 

bezdarbnieku skaita, Latgalē – 69,8%, valstī – 62,6%, ar augstāko izglītību – 6,2%, Latgalē – 

9,3%, valstī – 16.5%. 

Vislielākais ir to bezdarbnieku skaits, kas meklē darbu jau vairāk par 3 gadiem – 336; 

174 meklē darbu no 1 līdz 3 gadiem, savukārt 131 bezdarbnieks meklē darbu mazāk par 

pusgadu un 65 meklē darbu no 6-12 mēneši. 

Daudziem ilgstošiem bezdarbniekiem atrast darbu traucē zemā kvalifikācija, sociālas 

problēmas, veselības problēmas. Personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma nav gatavas 

atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jauniešiem – bezdarbniekiem 

ir zema izglītība, kas ierobežo darba un tālākas apmācības iespējas. Jaunieši pēc augstskolas 

beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu.  

Kārsavas novadā, tāpat kā daudzos citos novados, vērojama nelegāla nodarbinātība.  

Lai palīdzētu bezdarbniekiem, NVA Ludzas filiāle organizē aktīvos nodarbinātības 

pasākumus un karjeras konsultācijas.  

3.2. Uzņēmējdarbība 

Kārsavas novadā 2018.gada 1.janvārī bija reģistrēti 334 komersanti un 366 

saimnieciskās darbības veicēji. Diemžēl, pēc VID datiem, jau 2018.gada martā komersantu 

skaits samazinājās. Arī salīdzinot ar 2017.gau, redzams, ka komersantu skaits samazinās, 

pieaug vien saimnieciskās darbības veicēju skaits.  

3.1. tabula 

Uzņēmumu skaits Kārsavas novadā sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formām 

 Uzņēmējdarbības forma  2017. 2018. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 93 89 

Zemnieku saimniecības 154 150 

Sabiedriska vai reliģiska organizācija 44 44 

Individuālais uzņēmums 14 11 

Budžeta iestāde 3 3 

Kooperatīvā sabiedrība 5 5 

Individuālais komersants 31 32 

Saimnieciskās darbības veicējs 364 366 

Datu avots: Valsts ieņēmumu dienests, 15.03.2018. 

Kā redzams pēc tabulas, plaši pārstāvēta uzņēmējdarbības forma ir zemnieku 

saimniecība, kas raksturo kopējo novada attīstības tendenci. Arī pie lielākajiem novada 

uzņēmumiem ir minamas vairākas zemnieku saimniecības. 
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 Kārsavas novada 20 uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2017.gadā ir attēloti tabulā 

zemāk, un apgrozījuma procentuāls salīdzinājums ar trim iepriekšējiem periodiem. 

 

3.2. tabula 

Kārsavas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 

  
Uzņēmums  2017.g., 

EUR 

Pret 2016 Pret 2015 Pret 2014 

1 Z/S „Lūsēni” 3 931 995 24 % 39 % 62 % 

2 SIA „GL Plus” 3 757 155 31 % 37 % 49 % 

3 SIA „JAVISI” 1 977 730 10 % 0 % -13 % 

4 SIA „Salenieku dolomīts” 1 891 201 2,23 reizes 69 % 73 % 

5 SIA „CPA” 1 652 293 17% 31 % 9 % 

6 SIA „EKOBRIKETES” 699 892 22,16 reizes 7,19 reizes 2,78 reizes 

7 SIA „VK Logistika”  634 029 76 % Nav datu Nav datu  

8 

SIA „Mežvidi RS” 572 081 38 % 44 % 307,08 

reizes 

9 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks”  

487 007 -8 % 8 % 4 % 

10 SIA „D.A.K.SAMS” 451 016 -23 % -16 % 15 % 

11 Z/S „Zelta sala” 422 173 8 % 7 % 68 % 

12 SIA „Auseklis” 369 256 2 % 0 % -11 % 

13 SIA „RT Būve” 357 373 2,39 reizes 6,12 reizes 11,81 reizes 

14 SIA „ACUK” 319 474 46 % -7 % 13 % 

15 SIA „KARS-E” 295 970 13 % -16 % 2,56 reizes 

16 SIA „JUMIS GEO” 292 689 2,46 reizes 3,5 reizes 2,91 reizes 

17 SIA „Kārsavas slimnīca” 274 137 7 % 24 % 26 % 

18 SIA „JARVIS” 267 727 -5 % -23 % -45 % 

19 Z/S „Debessvītoli” 267 271 -11 % -18 % 23 % 

20 Z/S „Magonītes” 261 233 4 % 10 % 83 % 

Avots: Lursoft, 15.05.2018. 

 

Pozitīvi vērojama atsevišķu Kārsavas novada uzņēmēju apgrozījuma pieauguma 

tendence 2017.gadā pret 2016.gadu. Tabulā zemāk ir attēloti desmit Kārsavas novada 

uzņēmēji ar visstraujāko apgrozījuma pieaugumu 2017.gadā.  
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3.3. tabula 

Uzņēmumi ar visstraujāko apgrozījuma pieaugumu 2017.gadā 

Uzņēmums 
Apgrozījuma pieaugums 

2017.gadā pret 2016.gadu 

SIA „RT Būve” 2,39 reizes 

SIA „Salenieku dolomīts” 2,23 reizes 

SIA „VK Logistika” 76% 

SIA „ACUK” 46% 

SIA „Mežvidi RS” 38% 

SIA „GL Plus” 31% 

ZS „Lūsēni” 24% 

SIA „PA” 17% 

SIA „KARS-E” 13% 

SIA „JAVISI” 10% 

ZS „Zelta sala” 8% 

SIA „Kārsavas slimnīca” 7% 

ZS „Magonītes” 4% 

SIA „AUSEKLIS” 3% 
Avots: Lursoft, 15.05.2018. 

 

Aplūkojot 3.4. tabulā norādītos uzņēmumus pa nozarēm, lielākā daļa uzņēmumu 

pārstāv lauksaimniecību, mežsaimniecību un mazumtirdzniecību. Bez tam, starp 

uzņēmumiem pa vienam ir pārstāvētas šādas nozares – karjeru darbība, nekustamā īpašuma 

apsaimniekošana un slimnīcu darbība, bet tie visi ir minēti vienu reizi. 
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3.4.tabula 

Aktīvo uzņēmumu skaits pēc nozarēm 

Npk Darbības veids (pēc NACE) Skaits 

1 NACE kods nav zināms 45 

2 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 

lopkopība) (01.50) 

10 

3 Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kuros galvenokārt pārdod 

pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

(47.11)  

5 

4 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un 

eļļas augu sēklu audzēšana (01.11) 

3 

5 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

(16.10) 

3 

6 Automobiļu apkope un remonts (45.20) 2 

7 Pārējā mazumtirdzniecība 

nespecializētajos veikalos (47.19) 

2 

8 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu 

pakalpojumi (56.10) 

2 

Avots: Lursoft, 15.05.2018. 

Valsts ieņēmumu dienests ik gadu apkopo informāciju par darba ņēmēju skaitu, kas ir 

nodarbināti novadā. Ik gadu šis skaitlis nedaudz palielinās. 

3.5. tabula 

Vidējais darba ņēmēju skaits pēc darba devēja juridiskās adreses 

Rādītājs 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Vidējais darba ņēmēju skaits kopā 1211 1255 1258 

Vidējais darba ņēmēju skaits pie vispārējā 

nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem darba 

devējiem 

1124 1139 1162 

Vidējais darba ņēmēju skaits, kuri nodarbināti 

pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 

99 127 105 

Avots: VID, 13.03.2018. 

Valsts ieņēmumu dienests apkopo visus datus par darba ņēmējiem. Daudzi novadā 

deklarētie iedzīvotājai strādā ārpus novada un kopējais viņu skaits redzams tabulā. 
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3.6. tabula 

Vidējais darba ņēmēju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās adreses 

Rādītājs 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Vidējais darba ņēmēju skaits kopā, kam 

deklarētā dzīves vieta ir Kārsavas novada 

teritorija 

1836 1842 1865 

Vidējais darba ņēmēju skaits pie vispārējā 

nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem darba 

devējiem, kam deklarētā dzīves vieta ir 

Kārsavas novada teritorija 

1742 1735 1777 

Vidējais darba ņēmēju skaits, kuri nodarbināti 

pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, 

kam deklarētā dzīves vieta ir Kārsavas novada 

teritorija 

123 144 116 

Avots: VID, 13.03.2018. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apkopo statistiku par sociāli apdrošinātām 

personām un viņu vidējā apdrošināšanas iemaksu algām. 

3.7.tabula 

Visas sociāli apdrošinātās personas un to vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 

Gads 2015. 2016. 2017. 

 Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Kopā 2705 483,70 2718 504,3 2764 549,80 

Sievietes  1324 466,16 1343 490,57 1354 531,72 

Vīrieši  1381 501,66 1375 518,89 1410 567,97 

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 03.2018. 

Kā redzams, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ik katru gadu pieaug, tas ir saistīts ar 

minimālās algas celšanu valstī.  
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3.8.tabula 

Darba ņēmēji un pašnodarbinātie un to vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 

Gads 2015. 2016. 2017. 

 Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Skaits Vidējā 

apdrošināšanas 

iemaksu alga, 

EUR 

Kopā 2236 527,22 2211 551,97 2240 599,46 

Sievietes  1087 507,59 1084 535,67 1081 574,19 

Vīrieši  1149 547,30 1127 568,77 1159 625,16 

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 03.2018. 

 

3.3. Tūrisms 

Ikvienas pašvaldības viena no novada popularizēšanas un attīstības jomam ir tūrisms.  

Kārsavas novada pašvaldībai ir izveidota māja lapa visit.karsava.lv , kur ir pieejama 

informācija par tūrisma iespējam, apskates vietām, pasākumiem un guļvietām. Mājas lapa ir 

pieejama krievu un angļu valodās. Tā regulāri tiek atjaunota un ir idejas par tās uzlabošanu. 

3.9.tabula 

Dati par tūristiem 2017.gadā 

Kategorija Nosaukums   

2017. gads 

LV tūristi 
Ārvalstu 

tūristi 
KOPĀ 

Izmitināšanas 

iestādes  

Viesu māja "Rītupes 

stārķi" 
134 31 165 

Viesu māja "Eglaine" 475 15 490 

Motelis "Aka" 217 211 428 

Sociālā māja "Mūsmājas" 
192 

ASV-1; 

Krievija- 5 
198 

Saimniecības 

un lauku 

labumi  

IK "Dzīles" 1516 80 1596 

Audēju kopa "Mozaīka" 
30   30 

Annasmuižas tējas 
53   53 

Trušu saimniecība 

"Stirnas" un Ruskulovas 

muižas parks 

130   130 
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P/s "Kalniņi"/ Bišu namiņš 
110   110 

Muzikantu ciems 
120   120 

Tirgus ciems 250   250 

SIA "Latgales dārzeņu 

loģistika" 

1500   1500 

SIA "Latgalessmakovka.lv 

1080   1080 

Z/s "Kramiņi"     70 

Kopā 6220 

 

3.10.tabula 

Dati par tūristiem 2016.gadā 

Kategorija   
2016. gads 

LV tūristi Ārvalstu tūristi KOPĀ 

Izmitināšanas 

iestādes  

Viesu māja "Rītupes 

stārķi" 
81 

Krievija- 37, Polija- 10, 

Vācija- 9, Čehija- 5, 

Ungārija- 5, ASV- 3, 

Baltkrievija - 2, 

Nīderlande- 1, Francija- 

1, Spānija- 1 

155 

Viesu māja "Eglaine" 361 

ASV- 2, Francija- 5, 

Polija- 9, Vācija- 4, 

Lielbritānija- 2, Krievija- 

22, Armēnija- 5, 

Moldova- 5, Ukraina- 5, 

Bulgārija- 5 

425 

Motelis "Aka" 241 

Krievijas Federācija- 61, 

Ungārija- 4, Lietuva- 11, 

Čehija- 2, Lielbritānija- 

11, Beļģija- 2, Polija- 4, 

Igaunija- 10, Francija- 8, 

Vācija- 6, Somija- 2, 

Serbija- 1, Bulgārija- 2, 

Horvātija- 4, Rumānija- 2, 

Zviedrija- 2, Spānija- 2, 

Nīderlande- 8 

383 

Sociālā māja 

"Mūsmājas" 
186 Ķīna- 28, Vācija- 9 223 
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Muzejs  
Malnavas koledžas 

muzejs 
250   250 

Kultūrvēsturiski

e objekti un 

dabas objekti 

Malnavas muiža un 

parks 
2222 

Gruzija- 5, Ukraina- 10, 

Lietuva- 5, Moldova- 10, 

Armēnija- 10, Bulgārija- 

5, Polija- 5, Baltkrievija- 

25, Azerbaidžāna- 1 

2300 

Kārsavas pareizticīgo 

baznīca 
370   370 

Salnavas muiža un 

parks 
600 

Armēnija- 5, Moldova- 5, 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5 
625 

Numernes skatu tornis 2300 

Armēnija- 5, Bulgārija- 5, 

Moldova- 5, Polija- 5, 

Ukraina- 5 
2325 

Malnavas katoļu 

baznīcas 
370   370 

Saimniecības un 

lauku labumi  

IK "Dzīles" 

2100 

Baltkrievi- 25, 

Azerbaidžāna- 1, 

Norvēģija- 2, Francija- 3, 

Ukraina- 3, Krievija-14 

2148 

Elvīra Bleive siera 

meistare 

25 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5, Moldova- 5, 

Armēnija- 5 
50 

Audēju kopa 

"Mozaīka" 
32   32 

Annasmuižas tējas 

43 

  

Krievija- 2 

  
45 

  

P/s "Kalniņi"/ Bišu 

namiņš 
255   255 

Muzikantu ciems 

119 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5, Moldova- 5, 

Armēnija- 5, Krievija- 2 
146 

Tirgus ciems 

420 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5, Moldova- 5, 

Armēnija- 5, Krievija- 7, 

Baltkrievija 13 

465 

SIA "Latgales dārzeņu 

loģistika" 
1300 95 1395 
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SIA 

"Latgalessmakovka.lv 

1246 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5, Moldova- 5, 

Armēnija- 5, Krievija- 4, 

Anglija- 10, Īrija- 12, 

ASV- 3 

1300 

Z/s "Kramiņi" 186 

Gruzija- 5, Ukraina- 5, 

Lietuva- 5, Moldova- 5, 

Armēnija- 5, Polija- 25 
236 

 
Kārsavas TIP 317 

Polija- 13, Igaunija- 11, 

Lietuva- 7, Somija- 7, 

Zviedrija- 5, Armēnija-5, 

Moldova- 5, Ukraina- 5, 

Gruzija- 5 380 

Kopā 13878 

 

3.4. Teritorijas attīstības indekss 

 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot 

teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā attīstības līmeņa valstī, savukārt attīstības 

līmeņa izmaiņu indekss raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot 

teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību no vidējā attīstības līmeņa iepriekšējā gadā. 

Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 14.pantam un MK 25.05.2010. noteikumiem 

Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra katru gadu līdz 15.februārim aprēķina teritorijas attīstības 

indeksu par iepriekšējo gadu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz 

attiecīgā gada 1.aprīlim to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Saskaņā ar 2011.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.318 "Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības 

indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Kārsavas novada teritorijas attīstības indekss 

2017.gadā ir -1,491,  tādējādi iegūstot 107.vietu no 110 novadiem. 
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3.11. tabula 

Teritorijas attīstības indekss Kārsavas novadā  

Gads Teritorijas attīstības indeksa vērtība 

2017. -1,491 

2016. -1,459 

2015. -1,438 

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati, 15.07.2018. 
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4. Satiksmes infrastruktūra un sakari 
 

4.1. Autoceļi un ielas 

 Kārsavas novada autoceļu tīklu veido valsts galvenais autoceļš, valsts reģionālie 

autoceļi, valsts vietējie autoceļi un pašvaldības autoceļi. Valsts autoceļi, kas šķērso Kārsavas 

novada teritoriju ir apkopoti 4.1.tabulā. 

4.1.tabula 

Valsts autoceļi Kārsavas novadā 

Autoceļa 

indekss 
Autoceļa nosaukums 

Autoceļa garums Kārsavas 

novadā, km 

A13 Krievijas robeža-Rēzekne-Daugavpils-

Lietuvas robeža 

30,710 

P45 Viļaka-Kārsava 4,146 

P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns 18,900 

P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki 11,400 

P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša) 15,200 

V493 Ruskulova - Bērzpils  12,790 

V499 Rogovka - Mežvidi - Pušmucova  14,910 

V500 Rogovka - Dekteri - Zobļeva  1,680 

V501 Ludza – Stiglova – Kārsava 13,660 

V503 Kārsava - Kārsavas stacija 1,580 

V504 Bozova – Kaskāni 2,420 

V505 Mērdzene-Goliševa 12,640 

V507 Seļekova - Degļeva - Goliševa  6,900 

V530 Livzinieki - Krievu Stiglova 10,260 

V531 Salnava-Motriņa   7,750 

V532 Nesteri – Briževka 8,200 

V533 Mērdzene - Stiglova  5,500 

V534 Mērdzene - Čeri  5,500 

V549 Bērzgale - Rogovka  3,480 

V600 Zvirgzdene - Bērzgale - Brinģi  1,988 

 Kopā: 192,684 
Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

 Autoceļš A13 vienlaikus ir Eiropas nozīmes autoceļš un ir iekļauts TEN – T (Trans - 

Eiropas transporta tīkls) autoceļu tīklā kā E 262 - Ukmerģe-Daugavpils-Rēzekne-Ostrova 

ceļš. Autoceļa iekļaušana Eiropas nozīmes ceļu tīklā valstij, kuru tas šķērso, paver iespējas uz 

papildu ES finansējumu šo ceļu būvei un aprīkošanai atbilstoši E ceļu prasībām. Tā ir galvenā 

maģistrāle sakariem ar valsts teritorijas dienvidrietumu daļu: Rēzeknes novadu, Daugavpils 

novadu.  

 Kārsavas novada teritorijā uz valsts autoceļiem atrodas 7 tilti: t.sk. 4 tilti pāri Rītupei, 

2 tilti pāri Ičas upei un 1 tilts pāri Ludzas upei. Valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē 

Latvijas Valsts ceļu Latgales reģiona Ludzas rajona nodaļa. 

 Pašvaldības autoceļu kopējais garums novada teritorijā ir 384,993 km (skat. 

4.2.tabulu).  
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4.2.tabula 

Kārsavas novada 

pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums to uzturēšanas klasēm 

Uzturēšanas klase vasarā 
Pašvaldības 

autoceļi, km 

Kārsavas ielas  24,393 

Novada ciematu ielas 21,81 

A grupas ceļu C uzturēšanas klase 188,20 

B grupas ceļu D uzturēšanas klase 90,99 

C grupas ceļu D uzturēšanas klase 59,60 

Kopā: 384,993 

Avots: Kārsavas novada dome, 2017. 

Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās
6
:  

 A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām 

vietām vai savieno  apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem; 

 B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trim 

viensētām; 

 C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem 

vai mazāk  nekā trim viensētām (skat. 4.3.tabulu). 

4.3. tabula 

Kārsavas novada 

pašvaldības autoceļu sadalījums pēc grupām, km 

Ceļu grupa Ceļu garums 

A grupa 188,20 

B grupa 90,99 

C grupa 56,60 

Ielas  49,203 

Kopā: 335,79 

                                                                      Avots: Kārsavas novada dome, 2017. 

Uz pašvaldību autoceļiem atrodas 3 tilti: 2 tilti pāri Rītupei Malnavas un Salnavas    

pagastā, 1 tilts pāri Šnitkas upei Kārsavā.  

Pašvaldības ceļu uzturēšanu veic Kārsavas pašvaldības autoceļu dienests. 

 

 

 

                                                           

6
 MK 15.09.2009. noteikumi Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 
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4.4.tabula 

Valsts mērķdotācijas apjoms ceļu uzturēšanai, EUR 

Gads Mērķdotācijas apjoms 

2017 274692  

2016 274692  

2015 254622  
 Avots: Kārsavas novada dome, 2017. 

 Pašvaldībai ir sava ceļu uzturēšanas tehnika, kā arī tā pērk ceļu uzturēšanas 

pakalpojumus, veicot iepirkumu procedūru. 

 Kārsavas pilsētā un pagastu centros trūkst autostāvvietu, kas ir sevišķi jūtams dažādu 

masu pasākumu norises laikā. Viena no problēmām ir ietvju trūkums gar  ielām un ceļiem 

novada apdzīvotajās vietās. Pilsētas teritorijā ietvju nav galvenokārt privātmāju apbūves 

teritorijās.   

Ceļu projekti 

  Ir pieejamas vairākas atbalsta programmas, kur ir iespēja veikt ceļu un ielu pārbūves 

projektus. Pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu realizācijā.  

Viens no projektiem, kur ir iespēja pārbūvēt tieši grants ceļus, uzlabojot to stāvokli ir 

Lauku atbalsts dienesta programma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”, kur pašvaldībai ir iedalīta kvota ceļu pārbūvei.  

 Projekti skar tikai nelielu daļu no nepieciešamajiem ceļu un ielu remontdarbiem. Ir 

jāturpina darbs pie novada ceļu un ielu sakārtošanas. 

Dzelzceļš 

            Kārsavas novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Daugavpils-Rēzekne-Kārsava-

Krievijas robeža, tāpēc novada teritorijā ir 6 dzelzceļa pārbrauktuves, kurās visi autoceļi ir 

vienā līmenī ar sliežu ceļu. Dzelzceļa šķērsošanas vietu skaits Kārsavas novadā ir pietiekams 

un neapgrūtina autotransporta kustību.  

Velotransports 

Kārsavas novadā nozīmīgu vietu ieņem velotransports. Daudzi novada iedzīvotāji 

pārvietojās ar velosipēdiem. 

Tomēr veloceliņu infrastruktūra nav ļoti attīstīta. Nākotnē būtu jādomā par veloceliņu 

izvietošanu pie ielām. Pie skolām un citām lielākajām sabiedriskajām iestādēm ir velosipēdu 

novietnes. 

 

4.2. Sabiedriskais transports 

Reģionālās nozīmes starppilsētu pārvadājumus iedzīvotājiem nodrošina vairāki 

sabiedriska transporta pakalpojumu sniedzēji. 
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4.4.tabula 

Maršruti, kas šķērso Kārsavas novadu 

Maršruta 

Nr. 
Maršruta nosaukums 

Reisu 

skaits 

dienā 

Izpildes 

dienas 
Pārvadātājs 

6581 Ludza – Kārsava 8 Katru dienu 
SIA „Tukuma 

Auto” 

6577 
Ludza – Goliševa – 

Kārsava – Ludza 
2 Katru dienu 

SIA „Tukuma 

Auto” 

6593 
Kārsava – Stiglava – 

Ludza 
2 Darba dienās 

SIA „Tukuma 

Auto” 

7449 
Rēzekne – Ludza – 

Kārsava – Rēzekne  
4 Katru dienu SIA „Norma A” 

7451 

Rēzeknes – Rogovka – 

Kārsava – Ludza – 

Rēzekne  

4 Katru dienu SIA „Norma A” 

7611 Rīga – Ludza - Kārsava 2 Katru dienu SIA „Norma A” 

5633 
Ludza – Padole – 

Rogovka 
2 

Divas reizes 

nedēļā 

SIA „Ludzas 

autotransporta 

uzņēmums” 

6588 
Ludza – Kārsava – 

Zobļeva 
1 

Vienu  reizi 

nedēļā 

SIA „Ludzas 

autotransporta 

uzņēmums” 

6592 Kārsava – Goliševa 2 
Divas reizes 

nedēļā 

SIA „Ludzas 

autotransporta 

uzņēmums” 

7669 
Alūksne – Kārsava – 

Rēzekne 
2 Katru dienu SIA „Nordeka” 

7464 Grebņeva – Rēzekne 2 Katru dienu SIA „Norma A” 

7448 
Kārsava – Rogovka – 

Rēzekne 
1 

Divas reizes 

nedēļā 
SIA „Norma A” 

Avots: Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa; www.1188.lv 

Tā kā sabiedriskais transports kursē samērā reti un vajadzīgajā brīdi nenodrošina 

iedzīvotāju pārvietošanos, tiek izmantots privātais transports.  

Novada teritorijā nav veikts pētījums, kāds būtu sabiedriskā maršruta noslogojums 

dažādos ceļa posmos. 

 Kārsavas novada sabiedriskā transporta satiksme atsevišķās vietās ir vairāk 

koncentrēta, nodrošinot biežāku pakalpojuma pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un 

strādā tuvāk valsts galvenajam autoceļam A13  un valsts reģionālajiem ceļiem P45 un P49. 

http://www.1188.lv/
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Tomēr atsevišķo pagastu iedzīvotājiem pēc novadu izveides ir pasliktinājušās pārvietošanās 

iespējas ar sabiedrisko transportu, kā arī reģiona, novada un pagastu centru sasniedzamība.  

Skolas mācību gada laikā tiek organizēts skolēnu sabiedriskais transports no Salnavas, 

Goliševas, Mērdzenes un Mežvidiem. Skolēnus uz skolu nogādā pašvaldību autobusi.  

Sabiedriskā transporta infrastruktūras objekts ir Kārsavas autoosta, kas atrodas pilsētas 

centrā. Ēka pieder Rēzeknes autobusu parkam, bet tā atrodas uz baznīcai piederošās zemes. 

Autoostas ēkai ir nepieciešams remonts. 

Kārsavas novada teritoriju šķērso dzelzceļš, pa kuru kursē vilcieni Rīga-

Sanktpēterburga un Viļņa- Sanktpēterburga. Stacija atrodas Bozovas ciemā, kas atrodas 4.5 

km attālumā no pilsētas. Dzelzceļa līnija tiek izmantota galvenokārt kravu tranzīta 

pārvadājumiem. Galvenie pārvadājumu veidi ir naftas produkti, minerālmēslojums, metāli un 

kokmateriāli. 

4.3. Sakari 

Pasta pakalpojumi 

Pasta pakalpojumus Kārsavas novada teritorijā sniedz VAS „Latvijas Pasts”. Kārsavas 

novadā atrodas 4 pasta nodaļas – Kārsavas, Aizgāršas, Mežvidu un Mērdzenes, un 2 pasta 

apkalpošanas vietas, kur pasts strādā vienu stundu dienā- Salnava un Malnava.  

Pasta nodaļas novada teritorijā tika slēgtas nepietiekamā apgrozījuma dēļ, jo aizvien 

mazāk tiek abonēti preses izdevumus, kā arī samazinājās sūtījumu skaits (vēstules, pakas, 

bandroles u.c.  Darbojas kurjerpasts, tuvākajā pilsētā Ludzā ir atvērts arī pakomāts.   

Telekomunikācijas 

Sakaru līniju un stacionāro elektronisko sakaru pakalpojumus Kārsavas novadā 

nodrošina SIA ”Lattelekom”. Šim uzņēmumam fiksēto tālruņu pieslēgumi pakāpeniski 

samazinās, tam par iemeslu ir strauja elektronisko mobilo sakaru tirgus attīstība.  

Mobilās telekomunikācijas-mobilo internetu un datu pārraidi piedāvā visā Latvijā 

licencētie operatori – SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA ”Bite Latvija”, AS 

„Telekom Baltija/TRIATEL”, izmantojot dažādus datu pārraides standartus, kas savā starpā 

atšķiras ar piedāvāto datu pārraides ātrumu. Pieslēguma kvalitāte ir atkarīga no bāzes staciju 

tuvuma, kā arī no tā, vai konkrētais pieslēguma veids ir pieejams šajā stacijā. 

Radio un televīzijas retranslāciju nodrošina Rēzeknes televīzijas tornis. Pārklājums 

neapmierina, sevišķi pierobežā.  Ciparu, digitālās un kabeļtelevīzijas pakalpojumus nodrošina 

AS „IZZI” un SIA „Baltcom”. Digitālās satelīttelevīzijas pakalpojumus nodrošina „VIASAT 

Latvija”. Digitālās, kabeļtelevīzijas, interaktīvās un virszemes televīzijas pakalpojumus 

nodrošina SIA ”Lattelekom”. 

Interneta pieejamība 

Datoru un interneta lietošanas līmenis Latvijā, Latgales reģionā un Kārsavas novadā 

pakāpeniski pieaug, bet tajā pašā laikā šajā reģionā puse iedzīvotāju nekad nav lietojuši 

datoru. Analizējot datoru un interneta lietotāju izplatību Latvijā un Latgales reģionā, redzam, 

ka šie rādītāji ir nedaudz zemāki nekā vidēji Latvijā (attiecīgi 95% un 90%). 
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Interneta pieslēgums ir pieejams visos novada pagastu centros, bibliotēkās un skolās.  

V/A „Kultūras informācijas sistēmas” realizēja Publisko bibliotēku attīstības projektu 

un izveidoja bezmaksas piekļuvi internetam visās novada bibliotēkās. Tās piedalās arī 

attīstības projektā „Trešais tēva dēls”. Datori, kas uzstādīti bibliotēkās, ir novecojuši un tie 

pamazām jāatjauno. 
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5. Tehniskā infrastruktūra 
5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks” – Kārsavas pilsētā, 

pagastu komunālās saimniecības - pagastos. 

Kārsavas novadā iedzīvotāju ūdensapgādi nodrošina no pazemes saldūdens avotiem. 

Ūdens ieguves apjomi no pazemes ūdens avotiem Kārsavas novadā saskaņā ar valsts 

statistikas pārskata „Nr.2 - Ūdens” atspoguļoti 5.1.tabulā. 

5.1.tabula 

Ūdens ieguves apjomi Kārsavas novadā tūkst. m
3 

Teritorija 2015. 2016. 2017. 

Kārsavas pilsēta 43,302 50,383 65,94 

Goliševas pagasts 9,697 5,758 7,55 

Malnavas pagasts 9,189 27,088 18,81 

Mežvidu pagasts 10,002 

2,427 

8,892 

2,22 

7,59 

2,556 

Mērdzenes pagasts 11,798 

2,19 

14,775 

2,196 

16,634 

2,19 

Salnavas pagasts 11,775 10,33 10,5 

 Avots: LVĢMA datu bāze, 2018 

 

Goliševas ciema ūdensapgādei tiek izmantots viens ūdensapgādes urbums, otrs 

iekonservēts un to nav plānots izmantot. Ekspluatācijā esošais urbums c. Goliševa, Nr. P 

700552, LVĢMC DB Nr. 14478 ierīkots 2009. gadā, dziļums 75 m, D3pl+slp ūdens horizonts, 

debits 4 l/s. Ģeogrāfiskās koordinātes 56º44'30.6" Z pl., 27º53'45.4" A gar. Urbums izvietots 

pazemes šahtā. Ūdensapgādes tīkli ir veidoti no polietilēna un ķeta caurulēm ar diametru 100 

un 50 mm ar kopējo garumu 1713 m. Ūdeni no urbuma padod Goliševas ciema iedzīvotājiem, 

sabiedriskajām ēkām, skolai un lopu dzirdīšanai. Patērētā ūdens uzskaitei izmanto ūdens 

skaitītāju. 

Goliševas ciema notekūdeņi pašteces gaitā pa bezspiediena kanalizācijas tīkliem 

nonāk uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām. Pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases 

datiem kanalizācijas tīklu kopgarums 2.4 km, tīkli veidoti no keramikas caurulēm, cauruļu 

diametrs 150, 200 mm. Kanalizācijas tīkls būvēts 1975. gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

būvētas kā BIO -100. Sastāv no aerotenka (darbojas kā nostādinātājs) un biodīķiem (2gab.). 

Iekārtas strādā mehāniskajā attīrīšanas režīmā. Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti 

Ludzas upē. 

Malnavas ciemā ūdens ieguve tiek veikta no ūdensapgādes urbuma LVA Nr. P700167 

(LVĢMC DB Nr. 7667). Tas ierīkots 1999. gadā. Urbuma dziļums 50 m, D3 pl-dg ūdens 

horizonts. Maksimāli pieļaujamais urbuma debits ir 5,0 l/s, bet īpatnējais debits 1,25 l/s. 

Urbums izvietots pazemes šahtā. 1990. gadā ir uzstādīts tērauda ūdenstornis ar tilpumu 45 
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m3. Ūdens padeves tīkli ir veidoti no polietilēna un ķeta caurulēm ar diametru 25, 32, 63, 65, 

100 mm un kopējo garumu 3,181 km.  

Lemešovas ciematā ūdens ieguve tiek veikta no ūdensapgādes urbuma LVA Nr. 

P700190, LVĢMC DB Nr. 10858. Urbums ierīkots 1990. gadā. Tā dziļums 30 m, D3 dg 

ūdens horizonts. Urbuma debits 3 l/s. Urbums izvietots virszemes paviljona šahtā. Tiek 

izmantots hidrofors „VU-160”, kas uzstādīts 1990. gadā. Tā tilpums 1,60 m3. Ūdens padeves 

tīkli ir veidoti no polietilēna caurulēm ar diametru 32 un 63 mm ar kopējo garumu 0,222 km.  

Iegūtais ūdens tiek patērēts Malnavas un Lemešovas ciemu iedzīvotāju, skolas, katlu mājas, 

administratīvo ēku un lopu nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni 

Notekūdeņu attīrīšana Malnavā tiek veikta divās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Uz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām „BIO – 200” LVA Nr. A700210 notekūdeņus novada 

Malnavas koledža un Malnavas ciema daudzdzīvokļu mājas, kā arī tajās tiek novadīti 

notekūdeņi no Lemešovas ciema mājām septiķos krājbedrēs uzkrātie notekūdeņi. Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas sastāv no attīrīšanas ierīces „BIO – 200” un I un II pakāpes bioloģiskajiem 

dīķiem. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. 

Kanalizācijas tīkli pieder Malnavas koledžai. Attīrītie notekūdeņi tiek emitēti meliorācijas 

grāvī, apmēram 1 km garā, un tālāk Rītupē.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „BIO – 50” LVA Nr. A700211 tiek savākti un attīrīti 

Malnavas ciema notekūdeņi. Tās sastāv no attīrīšanas ierīces „BIO – 50” un 4 biodīķiem. 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. Attīrītie 

notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti meliorācijas grāvī un tālāk Rītupē. 

Mežvidu pagastā ir divi darbojošies ūdensapgādes urbumi: Mežvidu ciema urbums un 

Otro Mežvidu (2.Mežvidu pamatskolas) urbums. Viens urbums c. Mežvidi ir rezervē. Ūdens 

apgādes urbums c. Mežvidi LVĂMC DB Nr. 10851, VA Nr. P 700389. Urbums ierīkots 

1987. gadā šahtā, dziļums 60 m, D3pl-dg ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes 

56º41'20.9" Z pl.27º32'32.1" A gar., tērauda ūdenstornis ar tilpumu 20 m3. 2009. gadā veikts 

ūdenstorņa remonts- uzstādīta jauna 50 m3 ūdenstvertne. 2008. gadā uzstādīta dzeramā ūdens 

sagatavošanas iekārta EUROWATER. Ūdens no urbuma tiek padots Mežvidu ciema 

iedzīvotājiem, pirmsskolas izglītības iestādei, pamatskolai, pagasta administratīvajai ēkai un 

katlu mājai. Patērētā ūdens uzskaitei tiek izmantota instrumentālā uzskaites metode – ūdens 

skaitītājs. Ūdens apgādes urbums c. Otrie Mežvidi (2. Mežvidu pamatskola) LVĂMC DB 

Nr.10798 , VA Nr. P 700417. Urbums ierīkots 1962. gadā paviljonā, dziļums 35.7 m, D3dg 

ūdens horizonts. Ģeogrāfiskās koordinātes 56º43'21.4" Z pl 27º35'00.8" A gar., uzstādīts un 

darbojas hidrofors, uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta Iron Purit TC. Ūdeni no urbuma 

padod Otro Mežvidu iedzīvotājiem. Paņemtā ūdens uzskaitei tiek izmantota instrumentālā 

uzskaites metode – ūdens skaitītājs. 

Notekūdeņi no Mežvidu ciema nonāk uz attīrīšanas iekārtām BIO – 100 (A 700003). 

Kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases ir 2.652 

km, cauruļvadu būvniecībā izmantotas azbestcementa caurules ar diametru 150, 200 un 250 

mm. Kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO- 100 būvētas 1990. gadā. 

Notekūdeņi no kanalizācijas tīklam pieslēgtajām mājām uz attīrīšanas iekārtām nonāk 
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pašteces ceļā. Attīrīšanas iekārtas BIO-100 sastāv no aerācijas kameras un 2 nostādinātājiem. 

No attīrīšanas iekārtām notekūdeņi ieplūst paralēlos I (2 gab.) un II (2 gab.) un III (2 gab.) 

pakāpes biodīķos, tālāk izplūde meliorācijas grāvī. Iekārtas strādā bioloģiskajā attīrīšanas 

režīmā. Notekūdeņi no individuālajām dzīvojamām mājām tiek savākti krājbedrēs un izvesti 

uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100.  

Mērdzenes ciema centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots viens ūdensapgādes 

urbums: - urbums (D3pl-dg) P700504, LVĢMC DB Nr. 21567. Atrašanās vietas koordinātes – 

56041’48” ZPL; 27044’25,9” AG. Dziļums 33 metri, izveidots 2006. gadā, debits 3,3 l/s. 

Notekūdeņi no Mērdzenes ciema nonāk uz attīrīšanas iekārtām BIO – M 50. Iekārtas 

izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2014. gada nogalē. Pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās 

pases datiem Mērdzenes ciema kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums 1,298 km, cauruļvadu 

būvniecībā izmantotas azbestcementa un keramikas caurules, cauruļu diametrs 100, 150 un 

250 mm. Mērdzenes ciematā ir trīs sūkņu stacijas: KSS-1, KSS-2 un KSS-3 un viena 

pārsūknēšanas stacija, kas pa tiešo padod notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas sastāv no sekojošām iekārtām: biobloks-aerotenks; gaisa pūtējs BAH 6/10; 

sūknis-maisītājs DG Blue 75M; pārnēsājams kanalizācijas sūknis DG Blue 50M; gaisa pūtēja 

skapis; elektrosadales skapis JP 65. 

Pudinavas ciema centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots viens ūdensapgādes 

urbums: urbums (D3pl-dg) P700504, LVĢMC DB Nr. 21567. Atrašanās vietas koordinātes – 

56041’48” ZPL; 27044’25,9” AG. Dziļums 33 metri, izveidots 2006. gadā, debits 3,3 l/s. 

Notekūdeņi no Pudinavas ciema dzīvojamām mājām tiek novadīti uz bioloģiskajām 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām EKO BIO ar jaudu 28 m3 diennaktī. Iekārtas sastāv no 

pirmatnējā nostādinātāja, aerobā reaktora un otrreizējā nostādinātāja, kurā tiek atdalītas 

peldošās dūņas. Pēc bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti kontrolakā un tālāk uz 

noplūdi meliorācijas grāvī. Iekārtas izbūvētas 2006. gadā. Pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās 

pases datiem Pudinavas ciema kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums 0.359 km, cauruļvadu 

būvniecībā izmantotas keramikas caurules, cauruļu diametrs 100 mm. Kanalizācijas sistēma 

darbojas no 1972. gada. 

Urbums c. Salnava LVĢMC DB Nr. 6936, Nr. P 700021. Urbums ierīkots 1988. gadā, 

dziļums 66 m, D3 pl-dg ūdens horizonts, debits 3 l/s. Ģeogrāfiskās koordinātes 56º48'57.4 Z 

pl., 27º33'38,8" A gar. Urbums izvietots virszemes paviljonā. Ūdens padevei tiek izmantots 

tērauda ūdenstornis ar tilpumu 99 m3, uzstādīts 1989. gadā. 2008. gadā ir uzstādīta dzeramā 

ūdens atdzelžošanas stacija WATEX FA 800 (2. gab.) ar kopējo jaudu 6 m3/h. Filtru 

skalošanas ūdeņi pēc nostādināšanas 3 akās tiek novadīti vidē. Ūdensapgādes tīkli ir veidoti 

no polietilēna un ķeta caurulēm ar diametru 100 un 50 mm. 2014. gadā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” ietvaros 

veikta ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai no ūdenstorņa līdz Dārzu ielai 110 m garumā 

un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Dārzu ielā un Ozolu ielā 1520 m garumā. Ūdeni no 

urbuma padod Salnavas ciema iedzīvotājiem: četrām daudzdzīvokļu mājām, Salnavas un 

Korecku ciema individuālo māju īpašniekiem, katlu mājai, diviem veikaliem, skolai, skolas 
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internātam un lopu dzirdīšanai. Patērētā ūdens uzskaitei izmanto ūdens skaitītāju, kas 

uzstādīts virszemes paviljonā. 

Salnavas ciemā radītie notekūdeņi pa kanalizācijas tīkliem nonāk uz attīrīšanas 

iekārtām BIO M-50, kas izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2014. gada novembrī projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” ietvaros. 

Projekta ietvaros izbūvēta arī kanalizācijas sūkņu stacija ar ražību 18 m3/h, kas pārsūknē 

Salnavas ciemā radītos notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām BIO M – 50. 

Ūdens Kārsavas pilsētas ūdensapgādei tiek ņemts no diviem līdzās esošiem ūdens 

ieguves urbumiem. Urbums Vienības un Sporta ielas stūrī, LVĢMA DB Nr. 10842, VA Nr. 

P700172. Urbums ierīkots 1978. gadā, dziļums 55 m, D3pl-dg ūdens horizionts, debits 9,8 l/s. 

Ģeogrāfiskās koordinātes 56º47'08.1 Z pl, 27º40'32.2" A gar. Urbums izvietots virszemes 

paviljonā. 2009.- 2010. gadā veikta urbuma atjaunošana. Urbums Sporta ielā 4a, LVĢMA DB 

Nr.14545, VA Nr. P700567. Urbums ierīkots 2009. gadā, dziļums 138 m, D3gj+am ūdens 

horizonts, debits 9 l/s. Ģeogrāfiskās koordinātes 56º47'08.3 Z pl, 27º40'32.1" A gar. Urbums 

izvietots virszemes paviljonā. Kārsavas pilsētas ūdens ieguve notiek no Pļaviņu –Daugavas 

ūdens horizonta un Gaujas-Amatas ūdens horizonta. Atbilstoši ūdensapgādes urbumu 

aizsargjoslu aprēķinā sniegtajai informācijai Pļaviņu –Daugavas ūdens horizonts ir „labi” 

aizsargāts no virszemes piesārņojuma, bet Gaujas-Amatas ūdens horizonts ir „ļoti labi” 

aizsargāts no virszemes piesārņojuma, jo ūdeni vāji caurlaidīgo nogulumu kopējais biezums 

virs ūdens slāņiem attiecīgi ir 12m un 23,2m. Ūdens no urbumiem tiek padots uz jaunizbūvēto 

atdzelžošanas staciju ar ražību 17,3 m3/h. Atdzelžošanas apstrādes process pamatojas uz 

ūdens aerāciju un filtrāciju 2 spiedfiltros. Attīrītais ūdens nonāk uzkrāšanas rezervuāros ar 

tilpumu 2x200 m3. Dzeramā ūdens hlorēšanai tiek izmantotas hloru saturošas tabletes 

„OASIS300”, kā arī ūdens hlorēšana var tikt veikta pielietojot nātrija hipohlorīta šķīduma 

sistēmu. Nātrija hipohlorīta šķīdums tiek dozēts pēc ūdens atdzelžošanas iekārtas (pirms 

ūdens uzkrāšanas rezervuāra), saskaņā ar dezinfekcijas nepieciešamību. Dozācijas tvertnes 

tilpums ir 200 litri. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-414 (A 700386) ar projektēto attīrīšanas jaudu 

414 m3 diennaktī nodotas ekspluatācijā 2011. gada jūnijā. Iekārtas izbūvētas veco notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu BIO-100 teritorijā Alejas ielā 24. Notekūdeņu, pēc attīrīšanas iekārtās BIO- 

414 un biodīķiem, izplūdes vieta – meliorācijas grāvis, palikusi nemainīga. SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” ir noslēgusi līgumu ar SIA „Rēzeknes ūdens” akreditētu laboratoriju par 

notekūdeņu monitoringa veikšanu gan ieplūdē, gan izplūdē no iekārtām BIO-414.  Līdz šim 

izplūde no Kārsavas pilsētas rietumu daļas pirms izplūdes uztverošajā grāvī netika attīrīta, 

izņemot attīrīšanu septiķos. Tā rezultātā bija iespējams pazemes ūdeņu piesārņojums un 

izplūdes vietu tuvumā dzīvojošo grodu aku ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Pēc kanalizācijas 

tīklu paplašināšanas un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves minētās izplūdes vietas 

Vienības ielā un Avotu ielā tika novirzītas uz jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Puškina ielā 53 ir izvietotas mehāniskās attīrīšanas iekārtas-septiķi. SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” turpmāk skeptiķos uzkrātos notekūdeņus savāks un izvedīs attīrīšanai uz 

pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-414. Notekūdeņu attīrīšana 

iekārtu jauda ir pietiekoša. 
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5.2.tabula 

Notekūdeņu daudzums, tūkst. m
3
 

Teritorija 2016. 2017. 

Kārsavas pilsēta 32,864 71,199 

Salnavas pagasts 7,993 26,098 

Mērdzenes pagasts 14,266 

2,196 

17,04 

2,19 

Goliševas pagasts 5,758 7,55 

Malnavas pagasts 26,794 19,682 

Mežvidu pagasts 8,763 

1,655 

7,458 

1,917 
 Avots: LVĢMA datu bāze, 2018. 

Visā novada teritorijā ir aktuālā notekūdeņu savākšana un attīrīšana individuālo 

dzīvojamo māju sektorā. 

5.2. Elektroapgāde 

 Elektroenerģijas sadales pakalpojumus un elektroenerģijas piegādi Kārsavas novadā 

nodrošina AS „Latvenergo” meitassabiedrība AS „Sadales tīkls”, kuru pārziņā ir 20 kV un 

zemākā sprieguma elektropārvades līnijas, kā arī 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijas.  

Elektrolīnijas un transformatoru stacijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions, kas 

veic ikdienas uzturēšanas darbus, novērš tehniskās avārijas un modernizē esošās elektrolīnijas 

piešķirtā finansējuma ietvaros. AS „Augstsprieguma tīkls” pārziņā ir 330 kV un 110 kV 

elektropārvades līnijas, kas šķērso Kārsavas pilsētu, Malnavas, Mežvidu un Salnavas pagasta 

teritoriju, kā arī transformatoru apakšstacija „Kārsava”. 

 Kārsavas novadā ir salīdzinoši laba situācija ar elektroapgādi – ir labs tīkla 

pārklājums, visām apdzīvotām vietām ir nodrošināta elektrības padeve. Bet sadales tīkla 

elektropārvades līnijas novada teritorijā ir daļēji novecojušas, tādēļ nepieciešams veikt esošo 

tīklu rekonstrukciju un samazināt gaisa elektropārvades tīklu īpatsvaru apdzīvotās vietās. AS 

„Latvenergo” veic plānveidīgu un secīgu tīklu atjaunošanu. 

 

5.3. Siltumapgāde 

Kārsavas novadā patērē dažāda veida kurināmo, bet visvairāk lieto koksni, pamatā 

apaļkoku vai šķeldas, ka arī granulas. Akmeņogles lieto daļa privātmāju iedzīvotāju un citi 

patērētāji, kam ir kurtuves cietajam kurināmajam. Kārsavas pilsētā izmanto šķeldas un koka 

skaidu granulas. Pašvaldības iestādes arī galvenokārt apkurei izmanto malku. 
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Centralizēta siltumapgāde ir Kārsavas pilsētā un Malnavas ciemā. Dažām pašvaldības 

iestādēm novada pilsētā un lauku teritorijā ir lokālā apkure.  

Visiem patērētājiem (juridiskām personām) ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, 

visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - siltummezgli. 

Šobrīd Kārsavas pilsētā SIA „Kārsavas namsaimnieks” īsteno divus vērienīgus 

projektus, kas paredz modernizēt pilsētas centrālos siltumtīklus un uzcelt jaunu katlu māju. 

 

5.4. Gāzes apgāde 

Kārsavas pilsētā pašreiz gāzes apgāde nodrošināta pa gāzes vadiem no sašķidrinātās 

gāzes rezervuāriem skolas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām.  Individuālajās un 60-tajos 

gados celtajās daudzdzīvokļu mājas lieto gāzes balonus. 

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus. 

Tuvākajos gados AS „Latvijas Gāze” neplāno gāzes vada izbūvi. 

Kārsavas novadu nešķērso maģistrālie un sadales dabasgāzes vadi. Kārsavas novads 

nav savienots ar Latvijas centralizētajiem dabasgāzes tīkliem, tādēļ novada iedzīvotājiem nav 

pieejama dabasgāze. Novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze, ko patērētājiem 

piegādā SIA “Latvijas propāna gāze”. Sašķidrinātās gāzes patērētāji ir novada iedzīvotāji, kuri 

to izmanto sadzīves un apkures vajadzībām.  

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus.  

 

5.5. Atkritumu savākšana 

Pašreiz ar atkritumu apsaimniekošanu Kārsavas novadā darbojas SIA “ALAAS”, kur 

Kārsavas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja. 

Atkritumi tiek nogādāti SIA ”ALAAS” poligonā Rēzeknes novada Ozolnieku pagasta 

Križevniekos.  

Nesankcionētu atkritumu izgāztuvju novadā nav, tomēr atsevišķās vietās mežos un 

ceļmalās tiek izmesti  sadzīves atkritumi.  

Kārsavas  novadā nav uzņēmumu un iestāžu, kuru darbības rezultātā rastos ievērojams 

daudzums rūpniecisko un bīstamo atkritumu. Raksturīgākie atkritumi ir no remontdarbnīcām: 

izstrādātās eļļas, filtru materiāli, riepas, absorbenti, šķīdinātāji. Celtniecības procesā rodas 

būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs: šļirces, pārsienamais materiāls, 

medikamenti. Mājsaimniecībā: svina akumulatori, luminiscentās lampas, baterijas. Bīstamos 

atkritumus nodot organizācijām, kas saņēmušas atļauju šāda veida atkritumu 

apsaimniekošanai. Tuvākais bīstamo atkritumu apsaimniekotājs ir SIA ”Ludzas 

apsaimniekotājs”, ar ko novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu.  
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Novada teritorijā ir aizliegts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus. SIA 

”Reneta” ir tiesīga tos savākt, transportēt un iznīcināt un SIA ”Ekovide” ir tiesīga tos savākt 

un pārstrādāt. 
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6. Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
6.1. Dabas teritorijas 

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas 

atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju 

lēmumu. Latvijā ir noteiktas ĪADT kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras 

rezervāti, dabas parki, dabas liegumi, dabas pieminekļi, aizsargājamo ainavu apvidi. ĪADT 

tiek izveidotas un apsaimniekotas saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām” un „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumiem”.  

Kārsavas novada aizsargājamās dabas teritorijas ir uzrādītas 6.1.tabulā. 

6.1.tabula 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Kārsavas novadā 

Dabas 

piemineklis 

Platība, ha 
Atrašanas 

vieta 
Kategorija 

Dibināšanas 

gads 
kopējā t.sk. 

novadā 

Kreiču purvs 2273 526 Goliševas 

pagasts 

Dabas 

liegums 

1999. 

Numernes valnis 981 975 Salnavas 

pagasts 

Dabas 

parks 

2004. 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 2018. 

Dabas parks „Numernes valnis” izveidots, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un 

aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu 

un dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar 

augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas 

parkā veicama, nodrošinot tajā esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Dabas 

parkā iekļauta dabas lieguma kopš 15.06.1999. “Kugriņu purva un mežu” teritorija un 

Numermes vaļņa teritorija. Numernes valnis ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, 

unikāls ģeoloģisks un botānisks objekts. Parkā ir vērojama liela floras daudzveidība – uz 

Numernes vaļņa sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa 

pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar 

orhideju dzimtas sugām. Parka teritorijā un tā apkārtnē pārstāvēti astoņi Eiropā aizsargājami 

biotopi: skujkoku meži uz ošiem un atšķelšanās vaļņiem, boreālie meži, purvaini meži, 

melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, neskarti 

augstie purvi, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Parkā atrodami 

divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi – priežu meži ar asinssārto gandreni un priežu meži ar 

meža silpureni. Dabas parkā ietverta Latvijā lielākā un vitālākā dzeltenās dzegužkurpītes 

atradne, plašas audzes parkā veido meža silpurene, abas šīs sugas ietvertas ES Biotopu 

direktīvas 2. pielikumā. Dabas parka veģetācija saistīta ar reljefu un augsnes sastāvu. Vaļņa 

pakājē izveidojušies zāļu, pārejas purvi un ar kaļķi bagāti purvi. Dabas parkam „Numernes 

valnis” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi.  

http://www.daba.gov.lv/
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Dabas liegums „Kreiču purvs” ir nozīmīga augstā purva, pārejas purva, distrofa ezera 

un purvainu mežu aizsardzības teritorija.  

Abi šie dabas pieminekļi ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 

saraksta (Natura-2000).  Tiem ir gan zinātniska, gan ekoloģiska vērtība.  

Kārsavas novada valsts aizsargājamie dabas objekti ir apkopoti 6.2.tabulā 

6.2.tabula 

Nr. Atrašanās vieta 
Objekta 

nosaukums 
Statuss 

Apkārtmērs 

(m) 

Augstums 

(m) 

1. 

Mērdzenes 

pagasts, Latvīšu 

Stiglova 

Karolīnas Liepa 
Dabas 

piemineklis 
2,71 14 

2. 
Mērdzenes 

pagasts, Mihalova 
Parastā liepa 

Dabas 

piemineklis 
4,4 25 

3. 
Mērdzenes 

pagasts, Mihalova 
Parastā liepa 

Dabas 

piemineklis 
4,0 21 

4. 
Mežvidu pagasts, 

Mežvidu parks 
Āra bērzs 

Dabas 

piemineklis 
3,02 25 

5. 
Salnavas pagasts, 

Ruskulovā 

Ruskulovas 

lapegļu aleja 

Dabas 

piemineklis 
- -  

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde, www.daba.gov.lv 2018. 

Bet ne tuvu visi novada dižkoki ir apzināti. Novada teritorijā daudz dižkoku ir 

Malnavas parkā, Mežvidu parkā, kā arī citur.  

 

6.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 

 Spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR 

Kultūras ministrija, iekļauti 24 novadā esoši pieminekļi – 20 valsts nozīmes un 3 vietējas 

nozīmes. Starp tiem: 8 arheoloģijas pieminekļi, 4 arhitektūras pieminekļi, 12 mākslas 

pieminekļi, kuri, galvenokārt, atrodas nekustamajos objektos. Iekļaušana valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā akcentē to vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citādu 

kultūras vērtību un palīdz nodrošināt to saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kas atbilst ne vien 

Latvijas valsts un tautas, bet arī starptautiskajām interesēm. 

            

http://www.daba.gov.lv/
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      6.3.tabula 

Valsts aizsargājamie pieminekļi Kārsavas novadā 

Aizsardzības 

numurs 
Vērtības grupa 

Pieminekļa 

veids 

Pieminekļa 

nosaukums 
Atrašanas vieta 

1516 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Strauju (Strāvu) 

senkapi 

Goliševas pagasts, pie 

Straujas, Pļesu mežā 

1547 Valsts nozīmes Arheoloģija 

Silenieku pilskalns 

(Nogrimusi 

baznīca) 

Mērdzenes pagasts, 

Silenīki; 

1548 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Stiglovas senkapi 

(Kara kalns) 

Mērdzenes pagasts, 

Stiglova; 

1549 
Vietējās 

nozīmes 
Arheoloģija 

Mērdzenes 

Karātavu kalns - 

soda vieta 

Mērdzenes pagasts, uz 

Z no Mērdzenes centrā 

Ludzas-Kārsavas 

šosejas kreisajā pusē; 

1550 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Dunduru senkapi 

(Kara kapi) 

Mežvidu pagasts, 

Dunduri, pie Kapenīšu 

ezera 

1551 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Dzērvju senkapi 

(Kara kapi) 

Mežvidu pagasts, 

Dzērves; 

1599 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Ruskulovas 

senkapi 

Salnavas pagasts, pie 

bij. Ruskulovas muižas 

vējdzirnavām; 

1600 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Rogu Kara kapi – 

pilskalns 
Salnavas pagasts, Rogi; 

8763 
Vietējās 

nozīmes 
Arhitektūra 

Salnavas katoļu 

kapela 

Salnavas pagasts, 

Salnava 

6460 Valsts nozīmes Arhitektūra 
Malnavas katoļu 

baznīca 
Kārsava, Baznīcas 1 

6464 
Vietējās 

nozīmes 
Arhitektūra 

Stiglovas katoļu 

baznīca 

Mērdzenes pagasts, 

Stiglova; 

9160 
Vietējās 

nozīmes 
Arhitektūra 

Malnavas muižas 

klēts 

Malnavas pagasts, 

Malnava, Kļavu iela 17 
Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, www.mantojums.lv, 2018 

Tabulā netiek iekļauti 12 kustamie mākslas pieminekļi, kuru atrašanas vietu drošības 

apsvērumu dēļ, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ieteikuma, nedrīkst 

uzrādīt. 

 Arheoloģijas pieminekļi atrodas gan uz fiziskām personām, gan juridiskām personām 

piederošām zemēm, gan ir pašvaldības lietošanā.  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1599&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1599&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/
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7. Zemes un ēkas 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta uzturētās valsts zemes resursu informācijas sistēmas 

zemes pārskatiem par 2015., 2016., 2017. gadu Kārsavas novada zemes resursu sadalījumam 

pēc īpašuma veida  trīs gadu periodā ir vērojama pozitīva tendence uz zemes īpašuma tiesību 

sakārtošanu un nostiprināšanu zemesgrāmatās.  

Īpašumā esošās zemes platība minētajā laika posmā ir pieaugusi  no  49442,6 ha 

(78,86% kopējās zemes platības)  2015. gadā līdz 58495,5ha (93,32% kopējās zemes platības) 

2017. gadā, kas ir pieaugums par 14,46%. Visstraujāk palielinājies valsts īpašumā esošās 

zemes īpatsvars- no 10,86% 2015. gadā līdz 24,88% 2017. gadā. 

 Noslēdzot 2017. gadu, īpašumā ir 93,32 % visu zemes resursu, no kuriem 48,00% ir 

fizisko personu īpašumā, 26,66% valsts īpašumā, 24,57% juridisko personu īpašumā, 0,73% 

pašvaldības īpašumā.   

 Zemes resursi, uz kuriem nav nostiprinātas īpašuma tiesības, līdz 2018. gadam sastāda 

4188,2ha jeb 6,68% no kopējās novada zemes platības, tanī skaitā lielākās platības ir : 2117,4 

ha pašvaldībai piekritīgā zeme, 827,5 ha valstij piekritīgā zeme,  916,5ha fizisko personu 

lietošanā esošā zeme ( tā ir zeme, uz kuru likumā noteiktā kārtībā atzītas īpašuma tiesības,  bet 

nav pabeigts zemes īpašuma tiesību atjaunošanas process līdz ar ko nav nostiprinātas īpašuma 

tiesības zemesgrāmatās). 

Novada zemes resursu sadalījums pēc piederības un piekritības skatāms 7.1.tabulā. 

7.1.tabula 

Kārsavas novada zemes sadalījums pēc piederības, piekritības un īpašuma 

statusa 

Zemes sadalījums pēc 

īpašuma veida 

2015. gads 2016. gads 2017. gads  

platība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

platība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

platība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

Fizisko personu īpašumā 28729,9 45,82 28203,6 45,00 28077,4 44,79 

Juridisko personu īpašumā 13541,5 21,60 14147,9 22,57 14373,1 22,93 

Pašvaldības īpašumā  296,3 0,47 328,3 0,52 429,3 0,68 

valsts  un valsts institūciju 

īpašumā 

6809,4 10,86 6980,5 11,14 15597,8 24,88 

Jaukta statusa kopīpašumā 65,5 0,10 19,5 0,03 17,9 0,03 

Kopā īpašumā 49442,6 78,86 49679,8 79,26 58495,5 93,32 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 2285,5 3,65 2209,8 3,53 2117,4 3,38 

Valstij piekritīgā zeme  9609,7 15,33 9439,1 15,06 827,5 1,32 

Zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

201,5 0,32 195,2 0,31 195,2 0,31 

Rezerves zemes fonda zeme 50,3 0,08 47,3 0,08 51 0,08 

Zeme zem publiskajiem 

ūdeņiem 

71 0,11 71 0,11 71 0,11 
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Fizisko personu lietošanā  1019,6 1,63 1018,3 1,62 916,5 1,46 

Juridisko personu lietošanā  15,7 0,03 15,7 0,03 9,6 0,02 

Kopā 62695,9 100,00 62676,2 100,00 62683,7 100,00 

Avots: Valsts zemes dienests, 2018. 

Pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa Kārsavas novada teritorijā dominējošā ir 

lauksaimniecības zeme, kurā ieskaitīti 65,00 % no visas  teritorijas platības, otra lielākā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa ir mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, kurā ieskaitīti 31,59 

% teritorijas, tad seko satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme -1,69% no kopējās 

novada platības, pērējās nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu grupā ietilpst mazāk par 1% 

novada teritorijas katrā. 

Novada teritorijas platību sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām 

un izmaiņu dinamika 2015., 2016.,2017. gadā attēlota 7.2. tabulā. 

   7. 2. tabula 

Kārsavas novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 

    

Kods  

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu 

grupa 

2015.gads 2016. gads 2017.gads 

Platība, 

ha 

Īpat-

svars, 

% 

Platība, 

ha 

Īpat-

svars, 

% 

Platība, ha 
Īpat-svars, 

% 

01 

Lauksaimniecības 

zeme 40792,7 65,06 40748,1 65,01 40741,9 65,00 

02 

Mežsaimniecības 

zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās 

saimnieciskā darbība 

ir aizliegta ar 

normatīvo aktu 19793,6 31,57 19788,7 31,57 19800,7 31,59 

03 Ūdens objektu zeme 78,8 0,13 79,0 0,13 77,5 0,10 

04 

Derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas 292,7 0,47 292,7 0,47 292,7 0,47 

05 

Dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes 

zeme 64,2 0,10 89,9 0,14 91,3 0,15 

06 

Individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 180,4 0,29 183,3 0,29 183,7 0,29 

07 

Daudzdzīvokļu māju 

apbūves zeme 38,5 0,06 38,5 0,06 38,5 0,06 

08 

Komercdarbības 

objektu apbūves zeme 17,1 0,03 17,0 0,03 17,3 0,03 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   51 

 

09 

Sabiedriskas nozīmes 

objektu apbūves zeme 219,0 0,35 223,4 0,36 223,6 0,36 

10 

Ražošanas objektu 

apbūves zeme 124,0 0,20 124,3 0,20 124,3 0,20 

11 

Satiksmes 

infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 1065,0 1,70 1058,5 1,69 1058,2 1,69 

12 

Inženiertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme 26,2 0,04 29,1 0,05 29,1 0,05 

13 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis nav 

norādīts 3,7 0,01 3,7 0,01 4,9 0,01 

Kopā: 

 62695,9 100,00 62676,2 100,00 62683,7 100,00 

Avots: Valsts zemes dienests, 2018. 

Analizējot zemes sadalījumu pa zemes lietošanas kategorijām Kārsavas novadā, 

konstatēts, ka  88,23% teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme un meži, kas kopā sastāda 

55303,9 ha teritorijas. Vislielāko platību aizņem meži- 43,81% jeb 27844,4 ha , 

lauksaimniecības zeme  aizņem 43,81% novada teritorijas jeb 27459,5 ha, krūmāji- 2,55% 

kopplatības jeb 1601,3 ha, purvi- 2,24% kopplatības jeb 1404,3ha, zeme zem ceļiem -1,91% 

kopplatības  jeb 1196,00ha, ūdensobjektu zeme- 1,57% kopplatības jeb 981,1 ha,   zeme zem 

ēkām un pagalmiem-1,22% kopplatības jeb 763,00ha, pārējās zemes, kas nav pieskaitāmas 

nevienai no iepriekš minētajām zemes lietošanas kategorijām  aizņem 2,29% novada 

teritorijas jeb 1434,0ha. 

Novada zemes resursu sadalījums pa zemes lietošanas kategorijām attēlots 7.3. tabulā.  

Lauksaimniecības zeme savukārt iedalās aramzemē, augļu dārzos, pļavās un ganībās, 

kuru uzskaitījums pašlaik ļoti  stipri atšķiras no faktiskā stāvokļa dabā. Sakarā ar strauji 

augošo intensīvās lauksaimniecības attīstību, ir samazinājies ganību, pļavu un augļu dārzu 

īpatsvars, jo šīs platības tiek pārvērstas aramzemē, bet šādu zemes lietošanas veida maiņu nav 

iespējams uzskaitīt.  

Lauku vides industrializācijas  dēļ arī citu zemes lietošanas kategoriju platības 

ievērojami atšķiras no zemes resursu uzskaites datiem, jo tiek nojauktas viensētas, izcirsti 

atsevišķi augoši koki, koku rindas, koku puduri, bet situācijas plānos netiek veiktas zemes 

lietošanas veidu izmaiņas (lielākai daļai zemes vienību situācija ir noteikta zemes robežu 

ierādīšanas rezultātā ilgā laika periodā kopš 1992. gada). Līdz ar to zemes lietošanas veidu  

platību izmaiņas netiek atspoguļotas zemes resursu uzskaites materiālos.  
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7.3. tabula 

Kārsavas novada zemes sadalījums pēc zemes lietošanas kategorijas 

Zemes lietošanas 

kategorija 

2015.gads 2016. gads 2017.gads 

 Kopplatība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

Kopplatība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

Kopplatība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

Lauksaimniecības 

zeme 

28108,4 44,83 27685,8 44,17 27459,5 43,81 

Meži 26775,8 42,71 27560,7 43,97 27844,4 44,42 

Krūmāji 1759,4 2,81 1644,3 2,62 1601,4 2,55 

Purvi 1679,6 2,68 1496,5 2,39 1404,3 2,24 

Ūdens objektu 

zeme 

986,7 1,57 982,2 1,57 981,1 1,57 

Zeme zem ēkām 

un pagalmiem 

776,7 1,24 766,3 1,22 763,00 1,22 

Zeme zem ceļiem 1190,3 1,90 1196,0 1,91 1196,00 1,91 

Pārējās zemes  1419,0 2,26 1434,4 2,29 1434,00 2,29 

Kopā: 

 

62695,9 100,00 62676,2 100,00 62683,7 100,00 

Avots: Valsts zemes dienests, 2018. 
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8. Vides kvalitāte 
8.1. Piesārņojošo darbību atļaujas 

Piesārņojums ir tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt 

cilvēku veselību, nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā 

ekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu vides 

izmantošanu. Piesārņojošas darbības iedala A, B un C kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma 

daudzumu un iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi. 

Kārsavas novada teritorijā ir izsniegtas astoņas B kategorijas piesārņojošās darbības 

atļaujas. Kārsavas novada pašvaldībai ir izsniegtas sešas B kategorijas atļaujas 

ūdenssaimniecības darbībai, arī SIA „Kārsavas namsaimnieks” ir ieguvusi atļauju 

ūdenssaimniecības darbībai. Malnavas koledžai ir izsniegta atļauja sadedzināšanas iekārtas 

darbībai.  

 Kārsavas novadā nav lielu ražošanas uzņēmumu, tādēļ nav izsniegta neviena A 

kategorijas atļauja. Arī B kategorijas atļaujas ir izsniegtas ūdenssaimniecības nodrošināšanai 

pagasta pārvadēs un valsts iestādēs, nevis ražošanas uzņēmumiem.  

8.8.tabula 

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 

N.p.k. Operators 
Piesārņojošās darbības 

veids 

Izsniegšanas 

datums 

Derīguma 

termiņš 

1. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Goliševas ciema NAI 

darbībai 
10.11.2014. 01.2021. 

2. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Malnavas ciema NAI 

darbībai 
18.07.2014. 07.2021. 

3. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Mežvidu ciema NAI 

darbībai 
26.10.2010. 

Visu darbības 

laiku 

4. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Mērdzenes ciema NAI 

darbībai 
16.01.2015. 01.2022. 

5. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Pudinavas ciema NAI 

darbībai 
16.01.2015. 01.2022. 

6. 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Salnavas ciema NAI 

darbībai 
23.01.2015. 01.2022. 

7. 
SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

Kārsavas pilsētas 

ūdenssaimniecības 

sistēma 

26.04.2012. 04.2019. 

8. Malnavas koledža 
Sadedzināšanas iekārtu 

darbība 
16.05.2014. 05.2021. 

Avots: Vides pārraudzības valsts birojs, 09.2018. 
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8.2. Atmosfēras kvalitāte 

Saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

1) Stacionāro avotu izmeši, kas rodas no siltumapgādes procesa – no katlu mājām, 

rūpnīcām. 

2) Mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta. 

Stacionāro avotu emisijas 

No piesārņojošām vielām procentuāli vislielāko piesārņojumu rada oglekļa oksīds, 

putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīgā sadegšanas procesā 

katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi – katlumājas pelnos.  

Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un izlietoto kurināmā daudzumu sniedz 

Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Salnavas pagasta pārvaldes; Malnavas koledža un SIA 

„Kārsavas namsaimnieks”.  

Kā kurināmo Kārsavas novadā izmanto malku, ogles un šķeldu. Izmantojot ogles, 

rodas sēra (IV) oksīds un vairāk cieto daļiņu nekā kurinot ar malku, tomēr visi izmeši atbilst 

atļaujās izsniegtajiem emisiju lielumiem. 

Mobilo avotu emisijas 

Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams no valsts autoceļa A13 Krievijas 

robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), kas šķērso novada 

teritoriju. Diemžēl piesārņojuma apjoms šajā apvidū netiek pētīts, tādēļ informācijas, cik liels 

piesārņojums rodas, nav.  

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga - Sanktpēterburga, pa kuru notiek 

pasažieru un kravas satiksme. Vilcienu darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras 

sadegšanas procesā radītās vielas izdalās gaisā. Piesārņojuma apjoms novadā netiek mērīts, 

grūti spriest par tā lielumu.  

8.3. Ūdens kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Kārsavas novada teritorija atrodas Veļikajas – Aiviekstes ūdensšķirtnes rajonā. Lai 

nodrošinātu vienotu apsaimniekošanas un aizsardzības režīmu visiem ūdeņiem Latvijas 

teritorijā, atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam Veļikajas upes sateces baseina Latvijas 

daļa, ko veido tās lielāko pieteku – Vedas, Kūkovas, Rītupes, Ludzas, Zilupes un Kūdupes – 

sateces baseini arī ir iekļauta Daugavas upju baseinu apgabalā. Daugavas apgabals aizņem 27 

062 km
2
 jeb 42% no Latvijas teritorijas.   

Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 

ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 

fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 

savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 

lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   55 

 

Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” Rītupe un Ludza atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju 

ķīmiskajai un bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem. 

Ludzas upē ūdens kvalitāte neatbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem izvirzītajām prasībām, 

jo normatīviem neatbilst izšķīdušā skābekļa, amonija slāpekļa un kopējā fosfora 

koncentrācija. Kā galvenie piesārņojumu radošie faktori jāmin lauksaimniecība un pilsētu 

ietekme. 

Dzeramā ūdens kvalitāte 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 

koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permanganāta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 

neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais 

sastāvs ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām 

prasībām. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un 

infiltrācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 

357,0mg/l, Ca
2+

-64,1mg/l, K
+ 

+ Na
+ 

- 14,6 mg/l). Ūdens ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst 

dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, izņemot krāsainības, duļķainības, dzelzs satura rādītājus; 

ūdeni drīkst lietot bez papildus sagatavošanas. Dezinfekcija nepieciešama profilaksei un 

epidēmiju laikā. 

Individuālajai ūdensapgādei viensētās izmanto grodu akas, retāk atsevišķus urbumus. 

Ūdens kvalitāte grodu akās tiek kontrolēta maz, taču kā liecina pētījumi, dzeramais ūdens 

bieži neatbilst prasībām, galvenokārt, paaugstinātā dzelzs satura dēļ un pēc 

organoleptiskajiem rādītājiem (krāsainība, duļķainība, garša, smarža). 

Notekūdeņu ietekme uz vidi 

 Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks”, pagastu 

komunālās saimniecības. Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un notekūdeņu daudzumu 

sniedz Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas, Goliševas un Salnavas pagasta pārvaldes un SIA 

„Kārsavas namsaimnieks”, kas sniedz komunālos pakalpojumus Kārsavas pilsētā.  

Vislielāko ietekmi uz vidi dod Kārsavas pilsētas notekūdeņi, jo tajos nokļūst lielākā 

daļa izmantoto ūdeņu.  
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8.2.tabula 

Emisiju daudzums no Kārsavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

Vielas (parametra) nosaukums 
Ienākošais piesārņojums, 

t/gadā 

Izejošais piesārņojums, 

t/gadā 

COD Ķīmiskais skābekļa patēriņš 

(ĶSP) 
 

25,93 
 

1,5472 
 

BOD-5 Bioķīmiskais skābekļa 

patēriņš (BSP-5) 
 

11,68 
 

0,1493 
 

NH4N Amonija slāpeklis (N/NH4) 
 

1,49 
 

0,1832 
 

NTOT Kopējais slāpeklis (Nkop) 
 

0 
 

0,902 
 

PO4P Fosfātu fosfors (P/PO4) 
 

0 
 

0,0115 
 

PTOT Kopējais fosfors (Pkop) 
 

0 
 

0,1037 
 

N03N Nitrātu slāpeklis (N/NO3) 
 

0 
 

0,0375 
 

SS Suspendētās vielas 
 

13,77 
 

0,4731 
 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 09.2018. 

 

8.4. Potenciāli piesārņotās vietas 

Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs apkopo ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Kārsavas novada teritorijā reģistrētas 52 

potenciāli piesārņotās vietas, visām ir piešķirta 2. kategorija – potenciāli piesārņota vieta.   

Potenciāli piesārņotās vietas uzskaitītas pielikumā.  

 Plānojot saimniecisko darbību piesārņoto vietu teritorijās, jāveic augsnes un 

gruntsūdeņu analīzi un jānovērš piesārņojums pirms darbības uzsākšanas. 
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9. Valsts un pašvaldību pakalpojumi 
9.1.Izglītība 

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas 

rādītājs. Izglītības finansējums veidojas no valsts mērķdotācijām pedagogu algām un 

pašvaldību finansējuma skolu uzturēšanai. Kārsavas novada izglītības sistēmu veido 

pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās mācību iestādes – pamatskolas, vidusskola 

un profesionālās izglītības iestāde. 

Kārsavas novadā darbojas Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola ar pirmsskolas izglītības iestādi, Salnavas pamatskol ar pirmsskolas izglītības 

iestādi, Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde,Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde ar 

Aizgāršas grupiņu, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde.  

9.1. tabula 

Skolēnu skaits  Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz 1.septembri 

Izglītības iestāde 2014.gada 1.septembris 2015.gada  

1.setembris 

2016.gada  

1.setembris 

2017.gada  

1.setembris 

skolā PII Kopā skolā PII Kopā skolā PII kopā skolā PII kopā 

Kārsavas 

vidusskola 

301 - 301 295 - 295 290 - 290 279 - - 

Mežvidu 

pamatskola 

72 - 72 59 - 59 59  59 60 33 93 

Mērdzenes 

pamatskola 

70 32 102 70 27 97 58 27 85 59 25 84 

Salnavas 

pamatskola 

59 9 68 48 9 57 42 13 55 37 11 48 

Kārsavas PII - 80 80 - 80 80 - 80 80 - 82 82 

Malnava

s PII 

„Sien

ā 

zītis” 

- 47 

58 

- 46  

55 

- 46 46 - 50 50 

Aizgā

ršas 

grupi

ņa 

11 - 9 - 14 14 - 11 11 

Mežvidu PII 

„Saulīte” 

- 33 33 - 38 38 - 39 39 Ar 01.09.18. 

Pievienota  

Mežvidu psk. 

- 

- 

Kopā 502 212 714 472 209 681 449 219 668 435 212 647 
 

                         Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 05.2018. 
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 Kopumā Kārsavas skolās skolēnu skaits ik gadu samazinās, samazinās arī bērnu skaits 

pirmsskolas izglītības iestādēs, kas nozīmē, ka arī turpmākajos gados skolēnu skaits saruks.  

 Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ dažās skolās ir izveidotās apvienotās klases. 

 

9.2. tabula 

Pedagogu skaits pēc vecuma Kārsavas novada vispārizglītojošās skolās, 2017./2018. 

Izglītības 

iestāde 

25-

29g. 

30-34 

g. 

35-39 

g. 

40-44 

g. 

45-49 

g. 

50-54 

g. 

55-59 

g. 

60-64 

g. 

65 g. un 

vecāki 

Mežvidu 

pamatskola     1 5 4 4 2 2 1 

Mērdzenes 

pamatskola       1 3 5 4 4   

Salnavas 

pamatskola       1 3 2 4 2 2 

Kārsavas 

vidusskola 1 2 6 4 7 8 9 1 1 

Kārsavas 

pilsētas PII       3 3 1 1 2   

Malnavas 

pagasta PII 

"Sienāzītis"     1 1 4 2     1 

kopā 1 2 8 15 24 22 20 11 5 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 05.2018. 

 Pēc tabulas 9.2. redzams, ka Kārsavas novada izglītības iestādēs pedagogi ir pārstāvēti 

visās vecuma grupās, vislielākais pedagogu skaits 24 ir vecuma kategorijā no 45-49.gadiem. 

9.3. tabula 

Pedagogu skaits pēc dzimuma Kārsavas novada vispārizglītojošās skolās 2017/2018 

Izglītības iestāde sievietes vīrieši 

Mežvidu pamatskola 19 1 

Mērdzenes pamatskola 15 2 

Salnavas pamatskola 12 2 

Kārsavas vidusskola 33 6 

Kārsavas pilsētas PII 10  0 

Malnavas pagasta PII "Sienāzītis" 9  0 

kopā 98 11 
 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 05.2018. 
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 No tabulas 9.3. redzam, ka visās Kārsavas novada izglītības iestādēs pedagogu 

sieviešu ir vairāk nekā vīriešu. 

 Kārsavas novada pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai veido ievērojamu daļu no 

novada budžeta izdevumiem. 

9.4.tabula 

Budžeta izdevumi izglītībai 

Gads Izdevumi, EUR Procents no 

pamatbudžeta 

izdevumiem 

2015. 2 427 766 46,99 

2016. 2 845 822 49,35 

2017. 2 500 139 40,23 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības grāmatvedības dati 

Profesionālā izglītība 

 Kārsavas novada Malnavas pagastā atrodas mācību iestāde Malnavas koledža. Tā ir 

dibināta 1921.gadā, bet savu pašreizējo nosaukumu ieguva 2003.gadā. Malnavas koledža ir 

izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša iestāde un sastāv no profesionālās 

vidusskolas un koledžas.  

Malnavas koledža ir reģionāla augstākās izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības un vidējās profesionālās izglītības programmas. 

Malnavas koledža ir Latgales reģiona autotransporta, lauksaimnieciskās izglītības, 

jaunrades un mūžizglītības centrs. 

Piedāvātās programmas: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ( 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

1) Studiju programma “Autotransports “  pilna laika ( 2,5 gadi) un nepilna laika (3 gadi) 

studijas; 

2) Studiju programma “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā “  pilna laika ( 2 gadi) un 

nepilna laika (2,5 gadi) studijas; 

3) Studiju programma “Grāmatvedība un finanses“  nepilna laika (2,5 gadi) studijas. 

Vidējā profesionālā izglītība (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

1) Izglītības programma “Autotransports” ar kvalifikāciju-  auto diagnostiķis (4 gadi); 

2) Izglītības programma “Autotransports” ar kvalifikāciju-  auto mehāniķis(4 gadi); 

3) Izglītības programma “Banku zinības un finanses” ar kvalifikāciju-  finanšu darbinieks 

(4 gadi); 

4) Izglītības programma “Banku zinības un finanses” ar kvalifikāciju-  finanšu darbinieks 

(1,5 gadi) pēc vidusskolas; 

5) Izglītības programma “Augkopība” ar kvalifikāciju-   augkopības tehniķis (4 gadi); 
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6) Izglītības programma “Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifikāciju-   lauksaimniecības 

tehnikas mehāniķis  (4 gadi); 

7)  Plānā nākošgad  Izglītības programma “Lopkopība” ar kvalifikāciju-   lopkopības 

tehniķis (4 gadi). 

Profesionālā izglītība (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

1) Izglītības programma “Dārzkopība” ar kvalifikāciju-   dārzkopis (1 gads); 

2) Plānā nākošgad  Izglītības programma “Lopkopība” ar kvalifikāciju-   lopkopis (1 

gads). 

Pieaugušo izglītība 

1) Automobiļu elektroiekārtu remonta pamati 

2) TR2 kategorijas traktora vadītāju apmācība 

3) Darbs ar AutoCad programmu 

4) Elektronisko sistēmu remonta pamati 

5) Rasēšanas pamati 

6) Plānots: Lauksaimniecības pamati 

7) Plānots: Metālapstrādes pamati 

9.5. tabula 

Studentu un audzēkņu skaits Malnavas koledžā 

Struktūrvienība  Skaits uz 2017. 

gada 1. oktobri 

Skaits uz 2018. 

gada 1. oktobri 

Profesionālā vidusskola budžets 364 341 

Profesionālā vidusskola Jauniešu garantijas 317 108 

Profesionālā vidusskola neklātiene Višķos 24 18 

Studiju daļa pilna laika 106 108 

Studiju daļa nepilna laika 155 146 

KOPĀ 966 721 

Avots: Malnavas koledža, 09.2018. 

 Analizējot 9.5. tabulas datus redzams, ka Malnavas koledžā studentu skaits sāk 

samazināties, jo daudzas programmas, kas ieviestas dažādu projektu ietvaros, iet uz beigām. 

Malnavas koledžā tiek īstenoti vairāki projekti: 

1) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas  

ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas  ietvaros”; 
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2) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”; 

3) INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projektā "Darba tirgus 

bez robežām"/“MOBILITY”  Īstenošanas laiks 2017.gada 7.maijs – 2019.gada 

6.maijs; 

4)  2017.gadā uzsākts ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas 

pagastā”; 

5) Projekts "Augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" 

infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā" īstenošana. 

Īstenošanas laiks 2017.gada 6.jūlijs- 2018.gada 5.jūlijs. Kopējās izmaksas 511411 

EUR , darbības rezultātā atjaunota Lauksaimniecības tehnikas  laboratorija, iegādāta 

moderna lauksaimniecības tehnika un biroja tehnika, papildināti bibliotēkas fondi. 

 

Interešu izglītība 

Novadā darbojas Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, kas realizē profesionālās ievirzes 

izglītību. Tās darbības mērķis ir profesionālās ievirzes mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas un 

dejas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē. Skolas finansējums notiek 

līdzīgi kā vispārējās izglītības iestādēm: Kultūras ministrija nodrošina caur mērķdotācijām 

pedagogu algas; pašvaldība un vecāku līdzfinansējums palīdz uzturēt materiāli tehnisko bāzi. 

Tabulā Nr.9.6. ir dots skolēnu un pedagogu skaita sadalījums pa izglītības programmām. 
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9.6.tabula   

 Skolēnu un pedagogu skaits Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Izglītības 

programma 

Audzēkņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

Audzēkņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

Audzēkņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

Klavierspēle 45  41  36  

Ērģeļspēle  3 2 1 

Akoredeona 

spēle 

15 13 8 

Vijoles spēle 19 16 14 

Flautas spēle 16 13 10 

Klarnetes spēle 3 4 3 

Saksofona spēle 11 10 8 

Trompetes spēle 4 3 3 

Sitaminstrumentu 

spēle 

3 3 4 

Kopā mūzikas 

programmās 

119 11 105 11 87 11 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

86 5 84 6 86 6 

Dejas pamati 24 2 22 2 25 2 

KOPĀ 229 18 211 19 198 19 

 

   Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 05.2018. 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai ir izveidojušās labas tradīcijas: skolas audzēkņi 

regulāri piedalās gan reģionālajos, gan valsts, gan starptautiskajos konkursos, mūzikas 

festivālos un koncertos Kārsavas novada skolās, kā arī ārpus novada un valsts robežām.  

9.2. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības 

iestāde, tā darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu, 

Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem: 26.10.2017. Nr.10  „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”, 22.12.2016. Nr.16 „Par pabalstiem autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”, 28.11.2013. Nr.28 „Par sociālo 

pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā” un 18.12.2014. „Par 

materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un 

aizbildņiem”’. 

 Sociālā dienesta darbības mērķis s palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām 

atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta 

sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm 

(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās 

audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz 

sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un 

resursu novērtējumu.  
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Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti veic klientu pieņemšanu katrā novada 

pagastā un pilsētā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ņemot vērā Malnavas 

pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāju pieņemšana notiek Kārsavas 

pilsētā.  

9.7.tabula 

Trūcīgo un maznodrošināto personu skaits 

Gads  Trūcīgo personu 

skaits 

Maznodrošināto personu 

skaits 

2014 116 167 

2015 920 147 

2016 834 153 

2017 742 148 

Avots: Kārsavas novada Sociālais dienests, 05.2018. 

Kā redzams pēc 9.7.tabulas, gan trūcīgo personu skaits, gan maznodrošināto personu 

skaits ik gadu samazinās. Tam ir vairāki faktori, viens no tiem ir kopējais iedzīvotāju skaita 

samazinājums.  

9.8.tabula 

Sociālai aizsardzībai izlietotie līdzekļi 

Gads 

GMI 

pabalsts 

(EUR) 

Dzīvokļa 

pabalsts 

(EUR) 

Pašvaldības 

brīvprātīgās 

iniciatīvas 

pabalsti 

(EUR) 

Pirktie sociālie 

pakalpojumi 

īslaicīgas/ilgstošas 

sociālās aprūpes 

un sociālās 

rehabilitācijas 

institūcijās 

(EUR) 

Pārējie 

pabalsti 

(EUR) 

Budžeta 

izpilde, 

kopā 

(EUR) 

2014.  140950 19085 39380 32030 46165 277610 

2015. 109078 51475 37014 35351 25825 258743 

2016. 91853 37631 41881 40506 25352 237223 

2017. 87511 61664 70930 44246 30292 294643 

Avots: Kārsavas novada Sociālais dienests, 05.2018. 

 

2017.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma 

(turpmāk - GMI) pabalsta izmaksu nodrošināšanai (87511 EUR), kas ir par 4342 EUR 

(4,727%) mazāk nekā 2016.gadā (91853 EUR). GMI pabalstu 2017. gadā ir saņēmušas 166 

ģimenes, personas ģimenēs –  296, kas ir par 20 ģimenēm un 15 personām ģimenēs mazāk 

nekā 2016. gadā. 
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Dzīvokļa pabalsta izmaksām trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi 

2017. gadā sastāda 61664 EUR, kas ir par 24033 EUR (63,864%) vairāk nekā 2016. gadā 

(37631 EUR).  

Dzīvokļa pabalstu 2017. gadā ir saņēmušas  385 ģimeņu mājsaimniecības jeb 736 

personas ģimenēs, kas ir par 15 ģimeņu mājsaimniecībām jeb 25 personām ģimenēs vairāk 

nekā 2016.gadā. 

Pārējiem pabalstiem (medicīnas pakalpojumu apmaksai, bērna izglītībai un  

audzināšanai) trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi  2017. gadā sastāda 

13032 EUR, kas ir par 2093 EUR (19,1333%)  vairāk nekā 2016. gadā (10939 EUR). 

Sakarā ar 2017.gada augusta lietavu un plūdu laikā nodarītajiem zaudējumiem, 

Kārsavas novada iedzīvotājiem (15 personām) tika sniegta materiālā  palīdzība daļējai 

mājokļu atjaunošanai, piešķirot pabalstu krīzes situācijā, līdz ar to, salīdzinoši ar 2016. gadu, 

pārskata gadā  palielinājušies izdevumi pabalstu krīzes situācijās izmaksām. 

 Kārsavas novada plūdu laikā cietušajiem iedzīvotājiem mājokļa daļējai atjaunošanai 

pabalstos krīzes situācijā izmaksāti kopā 3200 EUR, t.sk. 50 % apmērā finanšu līdzekļi 

pabalstiem tika segti no valsts budžeta līdzekļiem.  

Pārējos krīzes situāciju gadījumos pārskata gadā iedzīvotājiem  pabalstos izmaksāti 

2884 EUR, kopā izmaksātie pabalsti krīzes situācijās sastāda 6084 EUR. 

Bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes un audžuģimenēm izlietotie līdzekļi pabalstu 

izmaksām  2017. gadā sastāda 11176 EUR, kas ir par 2708 EUR (19,5045%) mazāk nekā 

2016. gadā (13884 EUR). 

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem izlietotie līdzekļi mazaizsargātajiem 

iedzīvotājiem 2017. gadā sastāda 70930 EUR, kas ir par 29049 EUR (69,3608%) vairāk nekā 

2016.gadā (41881 EUR). 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu 

vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, veicinātu personas mobilitāti un 

iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 
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9.9.tabula 

Valsts finansēto asistentu sniegto pakalpojumu kopsavilkums 

Rādītājs (sniegtie pakalpojumi) 2016.gads 2017.gads 

Pakalpojuma saņēmēju skaits 74 77 

Bērni 5-17 gadi 5 5 

I invaliditātes grupa 29 30 

II invaliditātes grupa 41 43 

Asistentu skaits 69 75 

t.sk., asistentu skaits ar transporta 

izdevumiem 

0 2 

Apstiprinātās asistentu atskaites kopā 765 840 

pašnodarbināto asistentu atskaites 53 64 

Ne-pašnodarbināto asistentu atskaites 712 776 

Atskaites ar transporta izdevumiem 0 4 

Pieņemto iesniegumu skaits 111 111 

Pieņemto lēmumu skaits 119 112 

Noslēgto līgumu skaits 93 102 

Finanšu izlietojums, kopā EUR 83922 82047 

Avots: Kārsavas novada Sociālais dienests, 05.2018. 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz trīs Kārsavas novada pašvaldības struktūrvienības:  

individuālie aprūpētāji, Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa 

un Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde, 

atbildīgie sociālie darbinieki organizē un vada šo pakalpojumu.  

9.10.tabula 

Aprūpe mājās saņēmušo personu skaits 

Gads  Izlietotie līdzekļi, EUR Personu skaits 

2014. 68957 102 

2015. 84683 88 

2016. 96554 76 

2017. 72195 75 

Avots: Kārsavas novada Sociālais dienests, 05.2018. 

  

Par valsts sociālajiem pabalstiem ir atbildīga Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 

kas izskata iesniegumus par pabalstu piešķiršanu. 

Vecuma pensiju Kārsavas novadā saņēma 2015. gadā – 1459 cilvēki (vidējais 

piešķirtās pensijas apmērs EUR 246,11) 2016. gadā – 1403 cilvēki (vidējais piešķirtās 
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pensijas apmērs EUR 251,45) 2017. gadā – 1344 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir 

EUR 258,28).  

Invaliditātes pensiju saņēma 2015. gadā – 323 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija 

apmērs ir EUR 139,12), 2016. gadā – 338 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir EUR 

135,76), 2017. gadā – 63 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir EUR 134,30).  

Apgādnieka zaudējuma pensiju 2015. gadā saņēma 107 cilvēki (vidējais piešķirtās 

pensija apmērs ir EUR 124,44), 2016. gadā – 97 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir 

EUR 126,11), 2017. gadā – 86 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir EUR 149,53).  

Izdienas pensiju 2015. gadā saņēma 31 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir 

EUR 328,36), 2016. gadā – 36 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir EUR 365,81), 

2017. gadā - 39 cilvēki (vidējais piešķirtās pensija apmērs ir EUR 382,70).
7
 

 

9.3. Veselības aprūpe 

Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

 Kārsavas novadā iedzīvotājiem tiek nodrošināta primārā un sekundārā ambulatorā 

medicīniskā palīdzība. Šos pakalpojumus sniedz Kārsavas novada pašvaldības SIA „Kārsavas 

slimnīca”, ģimenes ārstu un speciālistu prakses, kā arī pašvaldības finansēti feldšeru punkti 

Mežvidu, Malnavas, Mērdzenes, Salnavas un Goliševas ciemos. 

9.11.tabula 

Ambulatori sniegto pakalpojumu skaits Kārsavas novadā  

 

Ārstniecības iestāde 

Ambulatorās pieņemšanas Mājas vizītes, patronāžas 

2015.g 2016.g. 2017.g. 2015.

g. 

2016.g. 2017.g. 

Malnavas feldšeru 

vecmāšu punkts 

896 982 1170 87 41 87 

Mežvidu feldšeru 

vecmāšu punkts 

893 1049 1311 46 72 143 

Salnavas feldšeru 

vecmāšu punkts 

1190 1260 1300 118 128 117 

Goliševas feldšeru 

vecmāšu punkts 

902 930 883 84 126 175 

Mērdzenes ambulance 1479 1678 1535 68 81 25 

KOPĀ 5360 5899 6199 403 448 547 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

                                                           

7
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 03.2018. 
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Kārsavas novada pašvaldībā kopš 2017.gada tiek īstenots ESF projekts Nr. 

9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada 

iedzīvotājiem”, kura ietvaros tiek organizētas dažādas nodarbības un lekcijas veselības 

veicināšanas un slimības profilakses pasākumos. 

 

9.4. Kultūra 

Kārsavas novadā darbojas 5 kultūras nami- Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas 

pagastos un Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav kultūras nama, bet kolektīvi darbojas 

Malnavas pagasta pārvaldes telpās.  

Pašvaldības teritorijā ir iespēja organizēt brīvdabas atpūtas pasākumus 4 estrādēs- 

Kārsavā, Mērdzenē, Salnavā un Goliševā. 

Kultūras namu vadītāji organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas 

kolektīvu darbību; iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs. 

Kārsavas novadā ir attīstīta kultūrvide, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums un 

tradīcijas. Pagastu kultūras nami veic nozīmīgu kultūras, atpūtas un izklaides, svētku un 

kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanas darbu, paver iespējas izkopt talantu un pavadīt brīvo 

laiku, nodarbojoties dažādās interešu grupās. Kārsavas novada kultūras namos darbojas 42 

pulciņi ar 429 dalībniekiem. Lai gan laukos tendence ir samazināties iedzīvotāju skaitam, 

pulciņu skaits pēdējā gada laikā pieaudzis- izveidojušies 4 jauni kolektīvi. No visiem 

amatierkolektīviem 17 kolektīvi ar 300 dalībniekiem veiksmīgi startē skatēs un  piedalās 

Dziesmu un deju svētkos. 

Pašvaldība cenšas nodrošināt visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem, atbilstoši viņu 

interesēm iespēju apmeklēt daudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošinot gan 

profesionālās mākslas pieejamību, gan iespēju attīstīt savas mākslinieciskās dotības, 

darbojoties amatiermākslas kolektīvos.  

Lai motivētu kultūras darbiniekus un amatierkolektīvu vadītājus radošām idejām , tiek 

organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem novadiem. 

 Pašvaldība rūpējas, lai iedzīvotāju ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un 

novadā veidotos aizvien jaunas tradīcijas.  
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9.12.tabula 

Informācija par novada kultūras iestādēm 

 
Ēkas uzcelšanas 

gads 

Kopplatība, m
2
 / 

vietu skaits 

Kārsavas pilsētas KN 1959. 1803, zāle-221/408 

Goliševas pagasta KN 1932. 282, zāle-108/180 

Mērdzenes pagasta KN 1950. 416.8, zāle-159/200 

Mežvidu pagasta KN 1973. 711,zāle-233/300 

Salnavas pagasta KN 1971. 833, zāle-265/300 

Malnavas pagasta 

kultūras centrs 
1993. - 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

Novadā tiek apkopota informācija par pasākumiem, dalībniekiem un  apmeklētājiem, 

kas iet uz pasākumiem.  

9.13.tabula 

Rādītāji par pasākumiem un apmeklētājiem novada  kultūras namos  

Iestāde Pašu rīkoto 

pasākumu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits, kas 

uzstājās 

Apmeklētāju skaits 

(aptuveni) 

2016.g. 2017.g. 2016.g. 2017.g. 2016.g. 

 

2017.g. 

 

Kārsavas 

kultūras nams 

15 15 401 448 1706 1640 

Mežvidu 

kultūras nams 

15 16 479 685 1102 1335 

Salnavas 

kultūras nams 

21  716  1890  

Mērdzenes 

kultūras nams 

17  286  912  

Goliševas 

kultūras nams 

16 14 191 93 1488 1225 

Malnavas 

kultūras 

pasākumi 

11 10 767 547 1037 842 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

Bibliotēku pakalpojumus Kārsavas novadā sniedz  6 pašvaldības publiskās 

bibliotēkas: Kārsavā, Mērdzenē, Mežvidos, Rančos, Nesteros,  Salnavā, Goliševā. 2009.gadā 

tika veikta Kārsavas pilsētas bibliotēku reorganizācija – apvienotas pilsētas un bērnu 

bibliotēka, izveidojot vienu – Kārsavas pilsētas bibliotēku ar divām struktūrvienībām: 

pieaugušo apkalpošanas nodaļu un bērnu apkalpošanas nodaļu. 2010.gada septembrī 

bibliotēkai tika pievienota vēl viena struktūrvienība – Malnavas pagasta Bozovas bibliotēka, 

kura reorganizēta par ārējo apkalpošanas punktu.  



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   69 

 

Novada bibliotēkas nodrošina lietotājiem pieeju bibliotēku krājumiem, datu bāzēm un 

interneta resursiem, kā arī veic citus pakalpojumus (dokumentu kopēšana, izdrukas un 

skenēšanas). Bibliotēkās notiek arī dažādas radošās nodarbības, tematiskie pasākumi un 

iedzīvotāju mūžizglītības iespēju realizēšana. Bibliotēkas pilda arī iedzīvotāju socializēšanās 

funkcijas, jo konsultē dažādu e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī veic novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma informācijas apkopošanu un saglabāšanu. Lai bibliotēkas pastāvētu kā mūsdienīgi 

informācijas centri, nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko bāzi (datortehnika, biroja tehnika, 

mēbeles, u.c) un jāpalielina līdzekļi  bibliotēkas krājumu papildināšanai.  

Bibliotēku infrastruktūra apkopota 9.14.tabulā. 

9.14.tabula 

Bibliotēku infrastruktūra 

Iestāde Esošā infrastruktūra Nepieciešamās 

Izmaiņas 

Kārsavas pilsētas 

bibliotēka ar bērnu nod. 

Atrodas 1959.g.celtā kultūras 

nama ēkā, 2.stāvā, vairākās 

telpās. Nav pieejas cilvēkiem ar 

kust. traucējumiem 

Nodrošināt pieeju cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem. 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, grīdas seguma 

remonts datorzālē un 

koridorā, bibliotēkas krājuma 

papildināšana  

ĀIP “Bozovas 

bibliotēka” 

Izvietota 1930.g. celtā dzīvojamā 

māja 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana 

Mežvidu bibliotēka Mežvidu kultūras nama/pag. 

pārvaldes ēkas 2.st.Kāpnes 

renovētas 2016.g., tomēr nav 

pieejas cilvēkiem ar kust. 

Traucējumiem 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 

Ranču bibliotēka Mežvidu pag. administratīvās 

ēkas 2.st. Telpu remonts tika 

veikts 2008. gadā, arī logu un 

durvju nomaiņa. Nav pieejas 

cilvēkiem ar kust. traucējumiem 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, telpu 

paplašināšana 

novadpētniecības krājuma 

vajadzībām, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 

Mērdzenes bibliotēka Atrodas 1950. celtā tautas nama 

ēkas 1.st. Telpas atbilst 

bibliotēkas vajadzībām. 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 

Salnavas bibliotēka Atrodas 1971. celtā tautas nama/ 

pag. pārvaldes ēkas 2.st. Nav 

pieejas cilvēkiem ar kust. 

traucējumiem. 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 

Goliševas bibliotēka Atrodas 1989. celtā pag. 

pārvaldes ēkas 1.st. vairākās 

telpās, kuras nav savienotas.   

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, telpu apkures 

sistēmas uzlabošana, senlietu 

krātuves telpas 

labiekārtošana, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 
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Nesteru bibliotēka Atrodas pašvaldībai piederošā 

ēkā. Telpas atbilst bibliotēkas 

vajadzībām 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, bibliotēkas 

krājuma papildināšana 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

Bibliotēku darbību raksturojošie rādītāji ir apkopoti 9.15.tabulā. 

9.15.tabula  

Kārsavas novada bibliotēku darbības raksturojums  

Bibliotēka Lasītāju skaits  Apmeklējumu skaits  Izsniegumu skaits  

 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

Kārsavas bibliotēka 

ar bērnu nodaļu, 

ĀIP “Bozovas 

bibliotēka” 

708 630 634 14615 13652 11772 32393 30148 28338 

Mežvidu bibliotēka 186 166 157 3496 2910 1801 3443 2971 3271 

Ranču bibliotēka 84 81 81 1189 1104 1110 2634 2326 2205 

Mērdzenes 

bibliotēka 

236 241 237 1800 1779 1561 5372 5109 4589 

Salnavas bibliotēka 211 183 207 3769 2855 2640 5704 5993 6954 

Goliševas 

bibliotēka 

120 115 116 1694 1484 1200 3167 3376 2834 

Nesteru bibliotēka 74 68 56 1216 1050 839 2706 2382 2008 

                          

Kopā: 

1619 1484 1488 27779 24834 20947 55419 52305 50199 

 
* Kārsavas pilsētas bibliotēka = pieaugušo nodaļa + bērnu nodaļa + ārējais apkalpošanas punkts Bozovā  

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

Ik gadu budžetā tiek atvēlēti  līdzekļi grāmatu iegādei un periodisko izdevumu iegādei. 

2018.gadā plānotais budžets grāmatu iegādei ir 4054 EUR, periodiskajiem izdevumiem – 

3792 EUR.  
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9.16.tabula  

Bibliotēku nodrošinājums 

Bibliotēka Bibliotēku krājums uz 

2018.g. 1.janv. 

Datortehnikas skaits 

Kārsavas bibliotēka ar 

bērnu nodaļu , ĀIP 

‘Bozovas bibliotēka” 

17864 25 

 

(t.sk. 5 Bozovas b-kā) 

Mežvidu bibliotēka 5426 7 

Ranču bibliotēka 2831 4 

Mērdzenes bibliotēka 4810 7 

Salnavas bibliotēka 6222 7 

Goliševas bibliotēka 4050 4 

Nesteru bibliotēka 3036 3 

                          Kopā: 44239 57 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas pilda Ludzas galvenā bibliotēka, ar kuru 

noslēgts sadarbības līgums. Ludzas galvenā bibliotēka nodrošina elektroniskā kopkataloga, 

novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošanu un pieejamību; bibliotēku metodisko 

vadību un konsultatīvo palīdzību; apkopo statistikas datus; pilda depozītbibliotēkas funkcijas. 

Kārsavas novadā ir 4 skolu bibliotēkas, kas atrodas novada skolās: Kārsavā, Salnavā, 

Mērdzenē un Mežvidos, kā arī Malnavas koledžas bibliotēka, kuru izmanto gan Malnavas 

ciema, gan Kārsavas iedzīvotāji.  

9.5. Sports 

 Par sporta un aktīva dzīves veida popularitāti Kārsavas novadā  liecina dažādu sporta 

komandu skaits.  Jauniešiem ir iespēja nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Novadā 

darbojas sporta organizators.  

 Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Kārsavas novadā ir pašvaldības budžets. 

Kārsavas novada pašvaldība katru gadu atvēl līdzekļus sporta pasākumu organizēšanai, sporta 

komandu atbalstam, startiem sacensībās.  

Kārsavas pilsētā 2016.gadā tika uzcelts stadions. Tā ir jaunākā sporta būve novadā.  

Tabulā 9.17. raksturoti galvenie parametri Kārsavas novada sporta dzīvē. 
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9.17.tabula 

Sporta dzīvi raksturojošie parametri 

Nr. p.k. Sporta veids, sporta pasākums 

 

2015.gads 2016.gads 2017.gads 

I. Novada sporta pasākumi Dalībnieku skaits 

1. Maslenica Goliševā 70  60  80  

2. Līgo sporta pasākumi Mežvidi 80  70  90  

3. Skriešanas pasākumi Salnava  15  20  35  

4. Jauniešu minifutbola turnīri Mērdzenē 20  30  35  

5. Kārsavas pilsētas sporta svētki 250  400  550  

6. Olimpiska Diena Kārsavas vidusskola 300  350  450  

7. Veselības nedēļas pasākumi  Kārsavā 20  50  120  

II. Novada sporta pasākumi pa sporta 

veidiem 

   

1. Volejbola turnīri 3 turnīri 4 turnīri 5 turnīri 

2. Pludmales volejbola turnīri 2 turnīri 3 turnīri 6 turnīri 

3. Minifutbola turnīri (pieaugušiem) 1 turnīrs 3 turnīri 4 turnīri 

4. Minifutbola turnīri (jauniešiem) 7 turnīri 8 turnīri 9 turnīri 

5. Vieglatlētikas sacensības jauniešiem  20 dalībnieki 35 dalībnieki 

6. Tenisa turnīri 3 turnīri 4 turnīri 4 turnīri 

7. Darta turnīri 3 turnīri 5 turnīri 6 turnīri 

8. Strītbola turnīri 1 turnīrs 2 turnīri 3 turnīri 

9. Orientēšanas sacensības  15 dalībnieki 20 dalībnieki 

10. Ielu vingrosnas sacensības 10 dalībnieki 20 dalībnieki 50 dalībnieki 

III. Novada komandu un sportistu dalība 

turnīros un čempionātos 

   

1. Volejbola komanda (SK Kuorsova) *5 turnīri 

 

*5 turnīri 

*EVL līga 

(4.vieta) 

*Latvijas 

Olimpiāde 

*6 turnīri 

*EVL līga 

(3.vieta) 

2. Pludmales volejbols (SK Kuorsova) *2 turnīri *5 turnīri 

*Latvijas 

Olimpiāde 

*5 turnīri 

*ERGO 

pludm.čemp. 

3. Futbola komanda  (SK Kuorsova) *4 turnīri 

*Matejas līga 

*4 turnīri 

*Matejas līga 

*4 turnīri 

*Matejas līga 

4. Jauniešu futbola komanda (SK Kuorsova) 

*Divas jauniešu komandas 

*Viena meiteņu komanda 

*Divas meitenes Latvijas WU-19 izlases 

dalībnieces 

*5 turnīri 

*Latvijas ZA 

reģ. Jauniešu 

futbola 

čempionāts 

*6 turnīri 

*Latvijas ZA 

reģ. Jauniešu 

futbola 

čempionāts 

*12 turnīri 

*Latvijas ZA 

reģ. Jauniešu 

futbola 

čempionāts 

5. Vieglatlētika (Ludzas NSS Kārsavas 

nodaļa) 

*viena sportiste Latvijas izlases kandidāte 

Reģiona un 

valsts mēroga 

turnīri un 

čempionāti 

Reģiona un 

valsts mēroga 

turnīri un 

čempionāti 

Reģiona un 

valsts mēroga 

turnīri un 

čempionāti 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   73 

 

*Latvijas 

Olimpiāde 

*Rēzeknes 

pusmaratons 

6. Hokejs  *2 turnīri *3 turnīri *5 turnīri 

7. Teniss *2 turnīri *3 turnīri *3 turnīri 

8. Darts (Šautriņu mešana) (SK Kuorsova) *5 turnīri *7 turnīri *9 turnīri 

9. Armwreslings 

1.vieta Latvijas amatieru čempionātā 

*6 turnīri *6 turnīri *7 turnīri 

10. Stipro skrējiena dalībnieki 10 dalībnieki 6 dalībnieki 8 dalībnieki 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 

 

9.6. Sabiedriskā drošība un kārtība 

 Kārsavas novada pašvaldības teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošina Valsts policijas 

Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirknis. 

Kārsavas novadam ir piesaistīti 4 inspektori un viens nepilngadīgo lietu inspektors.  

Reģistrēto gadījumu skaitam, kad ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, ir 

pakāpeniska tendence samazināties. 

  

9.18.tabula 

Kārsavas novada teritorijā esošā kriminogēnā situācijā 

 2015. 2016. 2017. 

Noziedzīgie nodarījumi 132 90 105 

t.sk. izdarīja nepilngadīgās personas 6 1 2 

Administratīvie pārkāpumi 167 131 199 

t.sk. izdarīja nepilngadīgās personas 15 6 7 

Reģistrētie notikumi 798 692 663 

Avots: Valsts policijas dati, 19.03.2018. 

Novada teritorijā ir uzstādītas vairākas kameras, kas nodrošina drošību. Tiek realizēts 

projekts, kā rezultātā tiks uzstādītas vēl āra kameras. 

Kārsavas novada teritorijā valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

darbu un civilās aizsardzības jomā realizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tas arī 

uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.  

Saskaņā ar „Civilās aizsardzības likumu” ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas 

nodrošināšanai 2005.gadā VUGD sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāja civilās aizsardzības 

pasākumu plānu, ir izveidota un darbojas ārkārtas situāciju komisija. Kopš 2010.gada novadā 

ir ugunsdrošības, darba drošības un civilās aizsardzības speciālists. 

Pašlaik viena no problēmām ir pašvaldības pārraudzībā esošo ugunsdzēsības 

vajadzībām nepieciešamo atklāto ūdens ņemšanas vietu, slēgto ūdens ņemšanas vietu un 

hidrantu pieejamība. Dīķi daudzviet ir aizauguši un tajos ir maz ūdens, piebraucamie ceļi ir 

sliktā stāvoklī. Hidranti daudzās vietās nedarbojās. Ik gadu pašvaldība veic dīķu tīrīšanu vai 

atjaunošanu. 
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9.7. Bāriņtiesa 

Kārsavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Kārsavas novada pašvaldības  

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem 

aktiem un publisko tiesību principiem.  

Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību arī mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus 

Bāriņtiesu likumā paredzētus uzdevumus (sakarā ar to, ka administratīvajā teritorijā nav 

praktizējoša notāra). 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija. 

Kārsavas novada bāriņtiesa tika izveidota 2009.gada 1.septembrī, likvidējot Kārsavas 

pilsētas bāriņtiesu, Malnavas pagasta bāriņtiesu, Mežvidu pagasta bāriņtiesu, Salnavas 

pagasta bāriņtiesu, Goliševas pagasta bāriņtiesu un Mērdzenes pagasta bāriņtiesu.  

Bāriņtiesu ievēlē Kārsavas novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas 

sastāvā ir 5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 

bāriņtiesas locekļi.  

2014. gada 18.septembrī bāriņtiesa tika reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 

maksātāju reģistrā kā nodokļu maksātāja – Kārsavas novada pašvaldības -  struktūrvienība ar 

reģistrācijas numuru 90010376128. 

Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Kārsavas 

novada dome.  

Bāriņtiesas kompetencē noteikto uzdevumu izpildi funkcionāli pārrauga Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija un LR Tieslietu ministrija. 
 

 

Pārskats par bāriņtiesas darbību 2013. – 2017. gadā 

1. Lietvedībā esošās lietas 

Bāriņtiesas lietvedībā uz 2017.gada 31.decembri bija 247 lietas (2016.gadā – 282 lietas, 

2015.gadā – 266 lietas, 2014. gadā – 242 lietas, 2013.gadā – 212 lietas). 

2. Izskatītie iesniegumi 

2017. gadā izskatīti 59 fizisko un juridisko personu iesniegumi (2013.gadā – 36 

iesniegumi, 2014.gadā – 48 iesniegumi, 2015.gadā – 84 iesniegumi, 2016.gadā – 65 

iesniegumi). 

3. Iestādes pieņemtie lēmumi 

2017. gadā  bāriņtiesa uzsāka administratīvo lietvedību 8 lietās, pieņemot 32 lēmumus 

(2013.gadā – 62 lēmumi, 22 lietas, 2014.gadā – 51 lēmums, 30 lietas, 2015.gadā – 38 

lēmumi, 24 lietas, 2016.gadā – 36 lēmumi, 18 lietas).  

4. Administratīvās lietas aizgādības jautājumos 

2017. gadā vērtētas 3 administratīvās lietas par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu  4 personām, 2016. gadā izskatītas 4 administratīvās lietas par aizgādības 

https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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tiesību pārtraukšanu  5 personām, 2015. gadā ierosinātas 6 administratīvās lietas par 

aizgādības tiesību pārtraukšanu  6 personām, 2014.gadā ierosinātas 10 administratīvās 

lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu  10 personām,  2013. gadā izskatītas 6 

administratīvās lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu  8 personām. 

5. Informācija par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem ar tiesas spriedumu 

2013.gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 3  prasības pieteikumi  par aizgādības 

tiesību atņemšanu 5 vecākiem. 2014. gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 2  prasības 

pieteikumi  par aizgādības tiesību atņemšanu 3 vecākiem. 2015.gadā sagatavoti un 

tiesā iesniegti 3  prasības pieteikumi  par aizgādības tiesību atņemšanu 3 vecākiem. 

2016.gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 2  prasības pieteikumi  par aizgādības tiesību 

atņemšanu 2 vecākiem. 2017.gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 3  prasības pieteikumi  

par aizgādības tiesību atņemšanu 3 vecākiem. 

6.  Ārpusģimenes aprūpē esošie pašvaldības bērni 

Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2017.  pavisam atradās 18 bērni, no kuriem: 

 -  1 bērns  ievietots audžuģimenē;  

 -  16  bērni  - atrodas aizbildņu ģimenēs;  

 -  1  bērns uzturas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē - SOS ciemata Jelgavas jauniešu 

mājā. 

  Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2016.  pavisam atradās 20 bērni, no kuriem: 

 -  1 bērns  ievietots audžuģimenē (uz 31.12.2016.); 

 -  18  bērni  - atradās aizbildņu ģimenēs (uz 31.12.2016.); 

 -  1  bērns uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes iestādē - SOS ciemata Jelgavas jauniešu 

mājā. 

 Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2015.  pavisam atradās 27 bērni, no kuriem: 

 -  5 bērni  ievietots audžuģimenē  

 -  21  bērni  - atradās aizbildņu ģimenēs  

 -  1  bērns uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes iestādē - SOS ciemata Jelgavas jauniešu 

mājā. 

 Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2014.  pavisam atradās 24 bērni, no kuriem: 

 -  6 bērni  ievietots audžuģimenē  

 -  18  bērni  - atradās aizbildņu ģimenēs (uz 31.12.2016.); 

        Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2013.  pavisam atradās 28 bērni, no kuriem: 

 -  8 bērni  ievietoti audžuģimenē; 

 -  17  bērni  - atradās aizbildņu ģimenēs (uz 31.12.2016.); 

 -  3  bērni- uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

7. Bērnu nodošana citu personu aprūpē vecāku prombūtnes laikā (darbs ārzemēs u.c.) 

2017. gadā  bāriņtiesā tika pieņemti  2 lēmumi par 4 nepilngadīgo bērnu uzturēšanos uz 

laiku citā ģimenē Latvijā (vecāku prombūtnes laikā, kas ilgāka par 3 mēnešiem – 

gadījumos, kad vecāki dodas peļņā ārzemēs, bet bērnus pieskata radinieki). 2016. gadā – 

4 bērniem, 2015.gadā – 3 bērniem, 2014. gadā – 4 bērniem, 2013.gadā – 7 bērniem. 
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8. Aizgādnības lietas  (personas, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un 

iecelts aizgādnis) 

2017. gadā bāriņtiesas uzraudzībā bija 6 aizgādnības lietas. 2017.gadā izskatīta viena 

administratīvā lieta par aizgādņa iecelšanu personai veselības stāvokļa dēļ (2016.gadā 

bāriņtiesas uzraudzībā bija 5 lietas, 2015. – 5 lietas, 2014. – 4 lietas, 2013. – 4 lietas). 

9. Bērnu mantas pārvaldības uzraudzība 

2017.gada bāriņtiesas pārziņā atradās 24 lietas par nepilngadīgo mantas un mantojuma 

pārvaldību, 2016.gadā - 27 lietas, 2015.gadā - 25 lietas, 2014.gadā - 28 lietas, 2013.gadā 

- 29 lietas. 

10. Adopcija 

2017.gadā ar tiesas spriedumu apstiprināta 1 bērnu adopcija uz ārvalstīm (2016.gadā - 2 

bērnu adopcija (1 – Latvijā, 1 – uz ārvalstīm) 2015.gadā – 1 bērns adoptēts uz ārvalstīm, 

2014.gadā -  2 bērni adoptēti uz ārvalstīm, 2013.gadā – 1 bērna adopcija uz ārzemēm). 

11. Piedalīšanās tiesvedības procesos 

Bāriņtiesa 2017.gadā ir piedalījusies 11 tiesas sēdēs civillietās kā prasītājs, ieinteresētā 

persona. 2016.gadā – 8 tiesas sēdēs, 2015.gadā - 11 tiesas sēdēs, 2014.gadā – 5 tiesas 

sēdēs, 2013.gadā – 7 tiesas sēdēs. 

12. Bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšana 

2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gados tiesās Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā netika pārsūdzēts neviens Kārsavas novada bāriņtiesas pieņemtais lēmums vai 

cits administratīvais akts, kā arī iestādes faktiskā rīcība. 

13. Apliecinājumu veikšana un citu uzdevumu pildīšanas 

Kārsavas novada bāriņtiesā 2017.gadā veikti 638 darījumi un citi apliecinājumi 

(Mērdzenes pagastā – 64, Goliševas pagastā -22, Kārsavas pilsētā – 552), iekasētās 

valsts nodevas apmērs par notariālo darbību izpildi –  EUR 5357,29  (pieci tūkstoši trīs 

simti piecdesmit septiņi euro 29 centi).  

(2013.gadā bāriņtiesā veiktas 594 notariālās darbības, par ko iekasēta valsts nodeva –  

EUR 5923,43, 2014.gadā bāriņtiesa veiktas 700 notariālās darbības, par ko iekasēta 

valsts nodeva –  EUR 5313,00, 2015.gadā bāriņtiesā veiktas 941 notariālās darbības, par 

ko iekasēta valsts nodeva – EUR 6116,23, 2016.gadā bāriņtiesā veiktas 617 notariālās 

darbības, par ko iekasēta valsts nodeva – EUR 4801.84). 

 

9.8. Būvvalde 

Kārsavas novada Būvvalde izveidota 2013.gada 23.janvārī, līdz tam laikam Būvvaldes 

funkcijas bija deleģētas Ludzas novada Būvvaldei. 
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9.19.tabula 

Kārsavas novada būvvaldes sniegtie pakalpojumi 

Pakalpojuma nosaukums 2015. 2016. 2017. 

Izdotās būvatļaujas 34 62 29 

Apliecinājuma kartes 11 10 13 

Valsts pieņemšanas komisijas 

akti 

15 22 19 

Atzinumi par būvju pārbaudi 29 63 48 

Izziņas par būvju neesību 21 25 28 

Paskaidrojuma raksti I grupas 

būvēm 

3 15 29 

Rakšanas darbu atļaujas 4 4 5 

Projektu dokumentācijas 

saskaņojumi 

48 64 58 

Dažādu būvju apsekošanas 

akti 

8 18 15 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018 
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10.Pašvaldības pārvalde 
10.1.Pašvaldības struktūra un funkcijas 

 Kārsavas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriālā vienība, kas sastāv no 

5 pagastiem un pilsētas. Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā 

dome – pašvaldības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 

izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga 

par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

 Kārsavas novada dome sastāv no 15 deputātiem.  

 Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja 

vietnieku, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa 

uzdevumā, kā arī veic citus uzdevumus un pienākumus.  

 Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ir izveidojusi 4 pastāvīgās komitejas:  

1) finanšu komiteju;  

2) sociālā un veselības jautājumu komiteju;  

3) izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteju;  

4) attīstības un teritoriālo lietu komiteju. 

 Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību, atbilstoši domes nolikumam un 

domes lēmumiem, nodrošina administrācija, ko vada domes iecelts izpilddirektors. 

Kārsavas novada domes darba organizāciju reglamentē Kārsavas novada pašvaldības 

nolikums, un tajā noteikta pašvaldības struktūra. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas 

iestādes: 

1) Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”;  

2) Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola;  

3) Kārsavas pilsētas PII, Malnavas pagasta PII “Sienāzītis” ;  

4) Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru 

bibliotēka, Mežvidu pagasta bibliotēka, Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, Mērdzenes 

pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka;  

5) Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas, Mežvidu, Salnavas kultūras nami;  

6) bāriņtiesa;  

7) sociālais dienests;  

8) pansionāts “Mūsmājas”;  

9) Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība;  

10) Kārsavas novada autoceļu dienests;  

11) Malnavas, Salnavas, Goliševas, Mežvidu feldšeru – vecmāšu punkti, Mērdzenes 

ambulance. 
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Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas un darba grupas, 

kurās tiek iekļauti domes deputāti un pašvaldības iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu 

izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti vai domes lēmumi. Ir 

izveidotas šādas komisijas: 

1) vēlēšanu komisija; 

2) administratīvo komisija; 

3) administratīvo aktu strīdu komisija; 

4) iepirkumu komisija; 

5) pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

6) pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisija; 

7) pedagoģiski medicīniskā komisija; 

8) interešu izglītības komisija; 

9) pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. 

 Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” ir pašvaldības administrācijas iestāde, kas 

nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu, un tās sastāvā ir: 

1) attīstība nodaļa; 

2) dzimtsarakstu nodaļa; 

3) finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

4) kanceleja, jurists; 

5) saimnieciskā nodaļa; 

6) būvvalde; 

7) Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes. 

 Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

1) SIA „Kārsavas namsaimnieks”;  

2) SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”;  

3) SIA „ Kārsavas slimnīca”. 

 

10.2.Pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks 

līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības 

ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un 

ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

 Kārsavas novada pašvaldības budžets tiek izstrādāts, ievērojot likumos “Par 

pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Par valsts budžetu” kā 

arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības.  

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros 

ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī 
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citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību 

budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem 

10.1.tabula 

Pamatbudžeta būtiskāko ieņēmumu struktūra Kārsavas novadā, EUR 

 2015. 2016. 2017. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 636 405 1 771 557 1 965 340 

Nekustamā īpašuma nodoklis 310 085 329 032 346 474 

Azartspēļu nodoklis 14 399 15 994 10 680 

Nenodokļu ieņēmumi 81 006 77 834 102 398 

Maksas pakalpojumi un citi pasu ieņēmumi 279 450 299 915 287 813 

Ārvalstu finanšu palīdzība 11 649 1294 - 

Transferti  3 028 442 2 710 003 3 553 165 

KOPĀ 5 361 436 5 205 629 6 265 870 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018. 

Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā sastādīja 6 265 870 

euro, bet 2016. gadā 5 205 629 euro, kas ir par 1 060 241 euro, jeb 20 % vairāk, bet izdevumi 

2017. gadā sastādīja 6 214 324 euro, bet 2016.gadā 5 766 085 euro, tie ir par 448 239 euro 

palielinājušies jeb par 8 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, kas veido 85 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem un 31 % no kopējiem kārtējā 

gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2017.gadā sastāda 1 965 340 

euro, kas ir par 193 783 euro vairāk, kā 2016.gadā. 

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā ir 346 474 euro, kas sastāda 15% 

no kopējiem nodokļu ieņēmumiem 6 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. NĪN 2017. 

gadā ir pārpildījies par 96 328 euro no plānotā, bet saņemts par 17 442 euro vairāk kā 2016. 

gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2017. gadā ir 10 680 euro un tas sastāda 0.4% no kopējiem 

nodokļu ieņēmumiem. 

Nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā ir saņemti 102 398 euro, kas ir par 24 564 euro 

vairāk, ne kā 2016. gadā. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas, kas ir 60 % no nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2017. gadā sastāda 287 813 euro, kas ir 

par 12 102 euro mazāk kā 2016. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 15 % lielāka no plānotā jeb 

par 36 679 euro. 

Saņemtie budžeta transferti 2017. gadā ir neizpildījušies pret plānoto par 330 514 

euro. Salīdzinot ar 2016. gadu transfertu ieņēmumi ir palielinājušies par 843 162 euro. No 

kopējiem pašvaldības ieņēmumiem transferti sastāda 57 %. 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem ir atspoguļota 10.2.tabulā.  

 

 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   81 

 

10.2.tabula 

Kārsavas novada pamatbudžeta izdevumi, EUR 

Pozīcija  2015 2016 2017 

Sociālā aizsardzība 750 893 729 180 762 448 

Izglītība 2 427 766 2 845 822 2 500 139 

Kultūra, sports 377 216 403 799 491 702 

Veselība 45 564 46 333 59 551 

Teritoriju un mājokļu 

Apsaimniekošana 

695 183 749 001 613 961 

Ekonomiskā darbība 141 018 307 544 535 811 

Vispārējie valdības 

Dienesti 

464 819 437 218 465 247 

Sabiedriskā kārtība un drošība 24 452 23 892 22 552 

Vides aizsardzība 239 762 223 293 762 911 

Kopā 5 166 671 5 766 085 6 214 324 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018. 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 86 %, un tie sastāda 6 214 324 euro, kas ir par 448 239 euro vairāk 

kā 2016. gadā. 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2017.gadā sastāda 465 246 euro, t.i. 7 % no 

kopējiem izdevumiem, kas ir par 28 084 euro vairāk nekā 2016.gadā. Ieplānotie izdevumi ir 

izpildīti par 89 %. 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastāda 0.4 % ko kopējiem izdevumiem, 

t.i. 22 552 euro un to izpilde ir 90 %, salīdzinot ar 2016. gadu par 1 340 euro vairāk. 

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 535 809 euro, kas ir par 228 262 euro vairāk kā 

2016.gadā. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 9 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 

66 %. 

Vides aizsardzībai pašvaldība 2017. gadā izlietojusi 762 915 euro, kas ir 12 % no 

kopējiem izdevumiem un plāna izpilde 94 %. Salīdzinot ar 2016. gadu ir palielinājums par 

539 622 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 10 % no kopējiem izdevumiem, 

izpildīti par 68% un sastāda 613 961 euro, kas ir par 135 040 euro mazāk, ne kā 2016. gadā. 

Veselības izdevumi sastāda 1 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. 59 551 euro, 

salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir vairāk par 13 218 euro. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti 491 702 euro, kas ir 8 % no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 89 %. Salīdzinot ar 2016. gadu tie ir palielinājušies par 87 902 

euro. 
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Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 40 % no kopējiem 

izdevumiem, kas izpildīti par 94 % un sastāda 2 500 139 euro, kas ir par 345 739 euro mazāk 

kā 2016. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2017.gadā izlietoti 762 449 euro, kas ir par 33 270 euro vairāk kā 

2016.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 12 % no kopējiem izdevumiem un 

izpildes. 

Speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja 

pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas 

novada speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī 

pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2017.gadā izpildīts ieņēmumu daļā 

par 101% un sastādīja 529 897 euro, kas ir par 246 342 euro vairāk kā 2016. gadā. Speciālā 

budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2017. gadā sastādīja 274 692 euro. 2017.gadā tika saņemti 

naudas līdzekļi plūdu seku likvidēšanai 240 814 euro Savukārt dabas resursu nodoklis 

salīdzinot ar 2016. gadu palielinājies par 5 528 euro, 2017. gadā sastādīja 14 391 euro. 

Mērķdotācijas autoceļiem ieņēmumu plāna izpilde ir 100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde 

ir 163 %. 

10.3.tabula 

Speciālā budžeta būtiskāko ieņēmumu struktūra Kārsavas novadā, EUR 

 2015 2016 2017 

Nodokļu ieņēmumi 14 913 8 863 14 391 

Valsts budžeta transferti 254 619 274 692 515 506 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018. 

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2017.gadā ir 488 188 euro t.i. par 273 878 euro 

vairāk, kā 2016. gadā. 

10.4.tabula 

Kārsavas novada speciālā budžeta izdevumi, EUR 

 2015 2016 2017 

Ekonomiskā darbība 316 065 200 028 474 920 

Vides aizsardzība 12 530 14 281 13 268 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2018. 

 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 4 965 713 

euro, bet kuri nav ierakstīti – 7 154 468 euro. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir 

iekļauta pašvaldības bilancē 2017. gadā ir 12 120 181 euro 
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10.3. Sadarbība 

Kārsavas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

1) ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

2) Eiroreģions Pleskava – Livonija”; 

3) ”Ludzas rajona partnerība”; 

4) ” Latvijas Pašvaldību savienība”;  

5) ”Pilsētu savienība”; 

6) Eiroreģions „Ezeru zeme”. 

Dalība biedrībās pašvaldībai ļauj realizēt dažādus sadarbību un pārrobežu projektus.  

Dažas no novada domes funkcijām Kārsavas novada pašvaldība ir deleģējusi Ludzas 

novada pašvaldībai –  Tūrisma informācijas centrs, Galvenā bibliotēka. 

Novada dome izmanto pašvaldību vienoto informācijas sistēmu – personas datu 

uzskaite (PUD), kas dod iespēju deklarēt dzīvesvietu tiešsaistē ar iedzīvotāju reģistru, meklēt 

personu iedzīvotāju reģistrā, veikt personu datu uzskaiti, strādāt ar dzimtsarakstu datiem. 

Nekustamo īpašumu uzskaites un nodokļu administrēšanas apakšsistēma (NĪNA) 

nodrošina iespēju veikt tiešsaistē datu apmaiņu ar Valsts zemes dienesta Kadastra reģistru un 

Adrešu reģistru; nodrošina nekustamā īpašuma, t.sk. arī ēku un būvju, nodokļa aprēķinu un 

nodokļu paziņojuma sagatavošanu, maksātāju un parādnieku sarakstu veidošanu. 

Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā tuvākajās pilsētās Rēzeknē 

un apmeklē daudzas valsts iestādes: Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta 

klientu apkalpošanas centrus, bankas. 

Novada teritorijā darbojas vairākas biedrības, kuru mērķis ir apvienot pagasta 

iedzīvotājus izglītībai, informācijai, dabas, ekonomiskā, kultūrvides un sociālās vides apstākļu 

uzlabošanai un pasākumu organizēšanai, popularizējot ģimeniskumu un veselīgu dzīvesveidu. 

Pašvaldības sadarbības formas ar nevalstisko sektoru ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju, 

nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo darbu veicināšanai un iesaistīšanai pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai.  

Ir noslēgts sadarbības līgums starp Kārsavas pašvaldību un Malnavas koledžu ar mērķi 

paplašināt sadarbību izglītības, kultūras, sporta, vides, civilās aizsardzības, komunālo 

pakalpojumu un saimnieciskās darbības jomās, tādējādi veicinot Kārsavas novada attīstību.  

Pārrobežu sadarbības veicināšanai Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības 

līgumus ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pitalovas rajonu un Baltkrievijas 

Republikas Vitebskas apgabala Rosonas rajonu. 
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10.4. Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošana 

Kārsavas novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam ir vidējā termiņa 

plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un 

uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķa sasniegšanai. Kārsavas 

novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir apstiprināta ar Kārsavas novada 2011.gada 

21.decembra (protokols Nr. 17, 11§) lēmumu „Par Kārsavas novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”. 

Ik gadu atkarībā no budžeta iespējām pieejamiem fondu finansējumiem, Kārsavas 

novada pašvaldība īsteno projektus. Šo gadu garumā ir īstenoti projekti: 

Nr.p.k. Projekta nosaukums, numurs 
Finansēšanas 

avots 

Projekta 

īstenošanas 

izdevumi pa 

finansēšanas 

avotiem 

Projekta 

īstenošanas 

datums 

1. Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas 

pilsētā 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/004   

ERAF,                 

pašvaldība 

,valsts 

 1338122,15 

Ls 

165300,30 

Ls 

70840,55 Ls 

07/2010-

07/2012 

2. Sporta zāles rekonstrukcija 

 Nr.11-01-L32100-000065 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

111209,12 

Ls 

 83273,22 Ls 

07/2011-

08/2012 

3. Speciālistu piesaiste Kārsavas novada 

pašvaldībai 

ESF 18500,00 Ls 11/2010-

09/2012 

4. Skaņas aparatūras iegāde Kārsavas 

kultūras namam 

 Nr.11-01-LL33-L413202-000009 

ELFLA,  

Pašvaldība 

5065,50 Ls 

   562,83 Ls 

10/2011-

05/2012 

5. Gaismas aparatūras iegāde un 

uzstādīšana Kārsavas kultūras namam 

Nr.11-01-LL33-L413202-000001 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

4908,83 Ls 

   561,43 Ls 

10/2011-

05/2012 

6. Kārsavas novada pašvaldības 

kapacitātes paaugstināšana ES 

struktūrfondu un pārējās ārvalstu 

palīdzības līdzfinansēto pasākumu 

īstenošanai 

ESF 9114,59 Ls 12/2011-

09/2012 

7. Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija  

Nr.11-01-L32100-000064 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

47634,00 Ls 

17440,00 Ls 

07/2011-

10/2012 

8. Bērnu un jauniešu aktīvas atpūtas 

laukuma izveide Malnavas ciemā 

 Nr.11-01-Ll33-L413201-000001 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

5332,98 Ls 

1896,17 Ls 

10/2011-

08/2012 

9. Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide 

Mērdzenes ciemā pilnvērtīgai brīvā 

laika izmantošanai 

Nr.12-01-LL33-L413201-000005 

ELFLA 

, pašvaldība 

4574,70 Ls 

   508,30 Ls 

09/2012-

10/2012 

10. Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija  

Nr. 10-01-L32100-000259 

ELFLA,  

pašvaldība 

188 548,97 

Ls 

 232 829,28 

09/2010-

06/2013 
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Ls 

11. Kārsavas  novada attīstības programmas 

un teritorijas plānojuma izstrāde 

ESF 43414,00 Ls 12/2010-

12/2013 

12. Vizuālā tēla uzlabošana Dziesmu svētku  

dalībniekiem-Kārsavas novada 

amatierkolektīviem  

Nr.12-01-LL33-L413202-000006 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

6278,18 Ls 

   697,02 Ls 

09/2012-

09/2013 

13. Atpūtas teritorijas izveide Malnavas 

ciemā Nr.12-01-LL33-L413201-000006 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

3942,00  Ls 

  438,00 Ls 

01/2013-

11/2013 

14. Atpūtas teritorijas izveide Mežvidu  

ciemā Nr.12-01-LL33-L413201-000001 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

6300,00 Ls 

  700,00 Ls 

09/2012   

09/2013 

15. Informatīvo stendu un velosipēdu 

stendu izgatavošana un uzstādīšana  

Nr.12-01-LL33-L413203-000002 

ELFLA, 

 Pašvaldība 

3608,49 Ls 

  400,94 Ls 

09/2012-

07/2013 

16. Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes 

izveide Kārsavas novadā 

ESF  96863,07 Ls  2012/201

3 

 

17. Latvijas-Krievijas pierobežas 

pašvaldību vienotas kultūras 

informācijas telpas un sadarbības tīkla 

veidošana, izmantojot radošo literiāri-

māksliniecisko potenciālu (EST-LAT-

RUS FORGET A HYRRY), Nr. 

ESTLATRUS/1.2/ELRI-109/2011/19 

ES 

VARAM 

Pašvaldība 

55122,50 

EUR 

3225,54 

EUR 

50334,50 

EUR 

 

2013/2014 

18. Satiksmes sistēmas attīstības iespēju 

paaugstināšana Latvijas – Igaunijas - 

Krievijas starptautiskas nozīmes  

transporta koridoros(EST-LAT-RUS) , 

Nr.ESTLATRUS /1.2/ELRI-

109/2011/19 

ES 

VARAM 

Pašvaldība 

45574,20 

EUR 

2531,90 

EUR 

10525,43 

EUR 

2012/2014 

19. „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 

novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes 

ciemā”., Projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/0

25 

ERAF 

Pašvaldība 

340 900,24   

EUR 

60 158,87 

EUR 

 

2013/2014 

20. „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 

novada Salnavas pagasta Salnavas 

ciemā”, Projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/0

95 

ERAF 

Pašvaldība 

291118,44 

EUR 

51373,84 

EUR 

2013/2014 

21. „Bērnu atpūtas zonas izveide Mežvidu 

ciemā”.Nr.13-01-LL33-L413201-

000026 

ELFLA 

Pašvaldība 

8964,09 

EUR 

5198,40 

EUR 

2014 

22. ”Kārsavas kultūrvēsturiskā centra 

labiekārtošana”, Nr.13-01-LL33-

L413201-000019 

ELFLA 

Pašvaldība 

8960,10 

EUR 

3611,16 

EUR 

2014 

23. „Zivju resursu atjaunošana Kārsavas LAD 742 EUR 2014 
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novada Nūmernes ezerā” 

24. „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Malnavas 

pagasta PII „Sienāzītis””, Nr. KPFI-

15.3/62 

KPFI 

pašvaldība 

85 747,52 

EUR 

181 843,83 

EUR 

2014/2015 

25. Mācību ekskursiju projekts ,,Pētīsim un 

izzināsim Latvijas vēsturi'' 

Vītolu fonds 400 EUR 2014 

26. Nometne „Dzīvo zaļi!” LVAF 

pašvaldība 

1500 EUR 

500 EUR 

2014 

27. Comenius skolu daudzpusējā sadarbības 

projekts ,,Cilvēku dzīve Eiropas valstīs 

  2013/2015 

28. Dienas nometne Kārsavas novada 

bērniem „Pa  meža vecīša taciņām” 

LVAF 

pašvaldība 

2750 EUR 

950 EUR 

2014 

29.  „Mācāmies būt sava amata meistariem” 

projekta Nr. 

2013.EEZ/PP/1/MIC/015/037 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

1379,34 

EUR 

2014 

30. Nometne „Kārsavas jaunie vides 

pētnieki 2014” 

LVAF 

pašvaldība 

1875 EUR 

625 EUR 

2014 

31. Biedrība „Saskaņa un atbalsts” projekts 

„Aprīkojuma iegāde brīvā laika 

pavadīšanas iespēju dažādošanai 

Kārsavas novadā”, Nr.13-01-LL33-

L413202-000012 

ELFLA 

Pašvaldība 

8852,65 

EUR 

885,27EUR 

 

2014 

32. Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūves 

projekts 

Pašvaldība  605 878,75 

EUR 

2015/2016 

33. Kārsavas novada pašvaldības ceļa Nr. 

154 “Klonešnīki – Griudinīši – Strodi” 

posma (posmā 0.00 – 0.35 km) pārbūve 

Mežvidu pagastā Kārsavas novadā 

ERAF 

pašvaldība 

147 844,63 

EUR  

17 344,90 

EUR 

2017 

34. “Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas 

izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas 

novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” 

 

ERAF 

pašvaldība 

524 737,25 

EUR 

61561,35 

EUR 

2017 

35. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm 

Kārsavas novadā.(trenažieri un bērnu 

rotaļu laukumi)  

 

 

ELFLA 

Pašvaldība 

12 646,02 

EUR 

1405,10 

EUR 

2017 

36. Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana 

Kārsavas novadā . 

 

ELFLA 

Pašvaldība 

44 544,93 

EUR 

4949,44 

EUR 

2017 

37. Veselības veicināšanas un slimību 

profilakse pasākumi Kārsavas novadā 

iedzīvotājiem 

ESF, VM 11 312,38 

EUR 

2017 

38. Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā 

stāvokļa atjaunošana un teritorijas 

ELFLA 

Pašvaldība 

 

34 084,38 

2017 



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   87 

 

labiekārtošana 

 

EUR 

3787,15 

EUR 

39. Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 

pētnieku sevī 

 10 000 EUR 

1800 EUR 

2017 

40. Gaismas dārzs Ludzai 

 

LVAFA 

pašvaldība 

540 EUR 

60 EUR 

2017 

41. Zivju resursu atjaunošana Kārsavas 

novada Nūmernes ezerā  

LAD 

Zivsaimniecība

s fonds 

pašvaldība 

1417,50 

EUR 

157,50 EUR 

2017 

42. Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta 

un griestu konstrukciju remonts 

ELFLA 

Pašvaldība 

18981,43 

EUR 

2420,05 

EUR 

2017 

 

 

 

Visi realizētie projekti un darbi ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu 

sasniegšanu.  
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11. SVID analīzes kopsavilkums 

SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt pašvaldības Stiprās 

un Vājās puses, Iespējas un Draudus. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo 

faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas: 

Stiprās puses – pašvaldības īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi; 

Vājās puses – pašvaldības īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu; 

Iespējas – tie ārējie faktori, kas var pašvaldībai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi; 

Draudi – tie ārējie faktori, kas var pašvaldību kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā. 

SVID analīze tiek atspoguļota tabulā, lai pārskatāmi aprakstītu visu jomu stiprās un 

vājās puses, iespējas un draudus atbilstoši pašreizējās situācijas aprakstā minētajam. SVID 

analīzē katram punktam ir ievietots novērtējums, kas tiek apzīmēts ar „X”, norādot attiecīgā 

aspekta būtiskāko nozīmi pašvaldības, plānošanas reģiona, valsts vai starptautiskajā mērogā.  

Kārsavas novada Attīstības programmā plānots veikt SVID analīzi šādās jomās 

(kategorijās): 

1) Izglītība; 

2) Jaunatnes politika; 

3) Sports; 

4) Kultūra un bibliotēkas; 

5) Pašvaldības pārvalde; 

6) Sociālā joma; 

7) Tūrisms; 

8) Tehniskā infrastruktūra. 

11.1. Izglītība 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 
S Veikta skolu tīkla optimizācija, 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pievienošana 

X    

Būtiski skolēnu sasniegumi reģiona 

un valsts līmenī (konkursi, 

olimpiādes, eksāmeni) 

X X X  

Pietiekošs vietu skaits pirmsskolas 

izglītības iestādēs  
X    

Vairākos pagastos ir nodrošināti 

skolu internāti 
X    

Pietiekošs kvalificētu pedagogu 

skaits 
X    

Labas IKT zināšanas X    

Nodrošināta materiāltehniskā bāze X    

Sakātota skolu infrastruktūra X    

Liels pašvaldības atbalsts izglītībai 

(bezmaksas ēdināšana, transports, 

mācību līdzekļi) 

X    

Malnavas koledžas atrašanās 

Kārsavas novadā 
X X X  



Kārsavas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

   89 

 

Pārrobežu sadarbības attīstīšana X  X X 

V Zema dzimstība un iedzīvotāju 

emigrācija 
  X  

Valsts pamatfinansējums izglītībai 

nav pietiekošs 
  X  

Vājš izglītojamo pamatskolas 

izglītības līmenis 
X X X  

Praksē darba devēji grib ņemt 

skolēnus/studentus ar pieredzi X X X  

I Uzņēmējdarbības attīstība X X X  

Aktīva ES finansējuma un investīciju 

piesaiste 
X X X  

Pārrobežu sadarbības attīstīšana X X X X 

Malnavas koledža –kā  reģiona 

nozīmes lauksaimniecības izglītības 

centrs  

X X   

D Sabiedrības novecošana, tālāka 

jauniešu aizplūšana uz attīstības 

centriem, urbanizācija arī novada 

līmenī 

X  X  

Kvalificētu speciālistu trūkums 

iedzīvotāju novecošanas dēļ 
X X X  

Prasības par minimālo skolnieku 

skaitu klasē, kas draud ar tālāku skolu 

skaita samazināšanu 

  X  

Potenciālo studentu un audzēkņu 

izbraukšana peļņai ārvalstīs 
X  X  

Uzņēmējdarbības panīkums reģiona 

lauksaimniecībā un tautsaimniecībā 

kopumā 

X X X  

Nepietiekams finansējums nākotnē  X  X  

ES plānošanas perioda maiņa, ar 

nezināmām sekām 
  X  

 

11.2. Jaunatnes politika  

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Jauniešu lietu speciālisti X    

Sociālajos tīklos- "facebook" 

izveidota lapa Kārsavas novada 

jaunieši 
X    

Interneta pieejamība jauniešu vidū X    

Ir atbalsts no pašvaldības un 

uzņēmēju puses, pasākumu 

sponsorēšana 
X    

V Ļoti mainīgs darbs ar jauniešiem, 

jauniešu intereses mainās strauji 
X    

Vājaj jauniešu aktivitāte X    

Vāja atgriezeniskā saiste ar 

studējušiem jauniešiem 
X    

Pagastos nav atbildīgā par jauniešu 

pulcēšanās vietām, inventāru 
X    

Skolēnu neieinteresētība sadarbībā ar 

skolām  X    
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I Izveidot sadarbību ar skolu 

pašpārvaldēm, uzlabot informācijas 

apriti skolās 

X    

Sadarbība ar citu novadu jauniešu 

struktūrām un biedrībām, pieredzes 

izpēte un labas prakses pārņemšana 

X X X X 

Jauniešu motivēšana aktīvāk 

darboties, iesaistīties brīvprātīgo 

projektos 
X    

Jauniešu forumu organizēšana X    

Pasākumu organizēšana, iesaistot 

visus kolu jauniešus X    

D Darbinieku pašizdegšana X    

Vāja jauniešu interese par novadā 

notiekošo 
X    

Jauniešu līderu un kopumā jaunatnes 

aizplūšana no novada 
X X X  

Jauniešu sadrumstalotība X    

 

11.3. Sports  

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Sporta infrastruktūra atrodas pie 

skolas, viegli pieejama 
X    

Sporta infrastruktūra ir pieejama 

bezmaksas 
X    

Ir pieejami treneri X    

Slidu noma un asināšana     

Aktīva sporta biedrība „SK 

Koursava” 
X    

Novada iedzīvotāju augstie 

sasniegumi 
X    

Liela pašiniciatīva no sportistu puses 
X    

V Nepietiekams finansējums 

infrastruktūras uzturēšanai 
X    

Nepietiekams finansējums treneru 

apmaksai 
X    

Trūkst infrastruktūras ziemas periodā X    

Trūkst inventāra, sporta tērpu X    

Transporta trūkums sportistu 

izvadāšanai X    

I Noliktavas izveide sporta inventāram X    

Multifunkcionālas sporta zāles 

būvniecība 
X    

Hokeja laukuma uzturētājs un hokeja 

treneris 
X    

Sponsoru piesaistīšana sporta 

pasākumu organizēšanai 
X    

Starpnovadu/ reģionālo pasākumu 

organizēšana X    

D Bērniem pārklājas interešu izglītības 

nodarbības 
X    
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Nepietiekams ES finansējums sporta 

infrastruktūrai 
X    

 

 

11.4. Kultūra un bibliotēkas 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Izveidota optimāla struktūra un ir 

speciālisti 
X    

Renovētas kultūras iestādes; 

nodrošināts materiāltehniskais 

atbalsts (tērpi, instrumenti) 

X    

Darbojas pašdarbības kolektīvi X    

Bibliotēkas darbojas kā informācijas 

un neformālās izglītības centri 
X    

Bibliotēkās pieejami bezmaksas 

pakalpojumi (prese, internets, 

literatūra) 

X    

Latgaliskās kultūras tradīcijas  - 

tūrisma attīstību veicinošs faktors 
X X   

Novada tēla popularizēšana ar 

kvalitatīviem amatierkolektīviem 
X X X X 

Visu paaudžu iesaistīšanās kultūras 

dzīvē un pašdarbības kolektīvos 
X    

V Sarūk bibliotēku apmeklētāju skaits X  X  

Muzeja trūkums X    

Novēlota informācijas publiskošana, 

nepietiekama publicitāte 
X    

Trūkst transport nodrošinājuma uz 

pasākumiem 
X    

Līdzekļu trūkums bibliotēku krājumu 

atjaunošanai un modernizācijai 
X    

I Finansējuma piesaiste caur 

projektiem 
X    

Bibliotēkas pakalpojumu 

paplašināšana – jaunu pakalpojumu 

ieviešana 

X    

Projektu ietvaros iespēja apgūt jaunas 

zināšanas, tostarp pieredzes apmaiņas 

braucieni 

X    

Pārrobežu sadarbības iespējas X X X X 
Sadarbība tūrisma jomā – latgaliskās 

vides, tradīciju prezentācija 
X X X X 

Uzlabot savstarpējo sadarbību ar 

vietējām un citu novada kultūras 

iestādēm 

X X   

Kultūras pakalpojumu izvērtējums X    

D Iedzīvotāju skaita samazināšanās X  X  

Jauniešu aizplūšana X X X  

Dabas stihijas/laika apstākļi āra 

pasākumu laikā 
X X X  

Intereses zudums par kultūru un 

literatūru 
X  X  
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11.5. Pašvaldības pārvalde 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Speciālisti ar atbilstošu izglītību, 

kompetenci un pieredzi 
X    

Iedzīvotājiem pieejami nepieciešamie 

pakalpojumi tuvu dzīves vietai 
X    

Kompakta novada teritorija ar novada 

centru vidū 
X    

Liela pieredze projektu realizēšanā X    

V Tālu no nacionāliem un reģionāliem 

attīstības centriem 
X X X  

Zems teritorijas attīstības indekss – 

demogrāfiskā situācija, bezdarbs, 

ienākumi uz 1 iedzīvotāju 

X X X  

Nepietiekama iedzīvotāju iniciatīva, 

uzdrīkstēšanās un uzņēmība 
X    

Medicīnisko pakalpojumu pieejamība 
X    

I Projektu veiksmīga realizācija 

pašvaldībai nepieciešamajās jomās 
X    

Darbinieku kvalifikācijas celšana 
X    

D Demogrāfiskā krīze 
X X X  

 

 

11.6. Sociālā joma 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Pietiekams materiāltehniskās bāzes 

nodrošinājums  sociālo pakalpojumu 

sniegšanai 
X    

Sociālo pakalpojumu pieejamība 

visos novada pagastos 
X    

Iedzīvotāju informētība par 

sociālajiem pakalpojumiem, 

izmantojot dažādus informācijas 

izplatīšanas avotus 

X    

Transporta nodrošinājums 

sociālajiem darbiniekiem 
X    

Ir pieejami institūcijām alternatīvi 

pakalpojumi (aprūpe mājās, 

audžuģimenes) 
X    

Sociālā dienesta sadarbība ar NVO X    

Sociālo speciālistu pieredze un 

regulāra kvalifikācijas celšana 
X    

V Telpu trūkums sociālā dienesta 

darbiniekiem, sociālo pakalpojumu 

attīstīšanai 
X    

Nav pieejama pilnīga infrastruktūra 

un vides pieejamība personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 
X    
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Sociālo darbinieku trūkums 

preventīvā sociālā darba veikšanai ar 

ģimenēm un bērniem 
X    

Sociālo problēmu daudzveidība, 

kurām pakļautas dažādas iedzīvotāju 

grupas 
X    

Nav specializētā transporta 

iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām 

transportēšanai  
X    

Nav pietiekama sociālo pakalpojumu 

pieejamība pašvaldības 

administratīvajā teritorijā (sociālie 

dzīvokļi, dienas centrs personām ar 

invaliditāti) 

X    

I Pielāgot pieejamu infrastruktūru un 

vidi personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 
X    

ES līdzekļu piesaiste sociālo 

pakalpojumu attīstīšanai 
X    

Deinstitucionalizācijas projekta 

īstenošana 
X    

Attīstīt sociālā darba speciālistu 

profesionālās prasmes 
X    

Starpnozaru sadarbības modeļu 

veidošana un pilnveidošana 
X    

D Dārga savas pašvaldības sociālo 

pakalpojumu uzturēšana 
X    

Iedzīvotāju zems izglītības un 

vajadzību līmenis, zema motivācija 

mainīt savu situāciju, kā rezultātā 

veidojas atkarība no sociālās 

palīdzības (pabalstiem) 

X    

Sociālo darba speciālistu profesionālā 

izdegšana 
X    

 

11.7. Tūrisms 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Tradicionāli lieli pasākumi Kārsavā 
X X   

Kultūrvēstures mantojums X    

V Trūkst gidu un apkalpojošā 

personāla, tostarp ēdināšanas 

uzņēmumu un nakšņošanas iespēju 
X    

Informācijas trūkums, it īpaši 

svešvalodās (bukleti, mājas lapa) 
X    

Tūrisma, kultūrvēsturisko objektu 

nepietiekama uzturēšana 
X  X  

Sarežģīta un ilgstoša robežpāreja X  X X 

Nav tulka, tā trūkums gan ar 

tūristiem, gan pārrobežu projektu 

īstenošanā 

X    

Nav oficiālo peldvietu X    

Cilvēku un veloplūsmas uzskaites 

neprecizitāte 
X X X  

Publisko labierīcību trūkums X    

Veloinfrastruktūras trūkums X X   
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I Iedzīvotāju un uzņēmēju  iesaistīšana 

un sadarbības attīstīšana starp tūrisma 

organizācijām un pašvaldību  

X    

Robežas tuvuma izmantošana 

pārrobežu projektu īstenošanā 
X X   

Sadarbība ar Malnavas koledžas 

muzeju 
X    

Kultūras pasākumu un tūrisma 

objektu sasaiste 
X    

Audiogidu un virtuālo tūru attīstība X    

Informācijas stendu izvietošana 

novada katrā pagastā, izmantojot 

vienotu stilu 

X    

Sadarbības attīstīšana ar ārzemju 

tūrisma aģentūrām 
X   X 

Informācijas sistēma ar apkopotu 

informāciju par novadu un kultūrvidi 
    

Novada kultūrvēstures muzeja 

izveide 
X    

D Tūristu samazināšanās X    

Tūrisma uzņēmumu maksātnespēja X  X  

Tūrisma un aktīvās atpūtas objektu 

nolaišana un nesakopšana 
X    

Tirgotāju trūkums pasākumos X    

 

11.8. Tehniskā infrastruktūra 

Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 

Vietējais 

mērogs 

Reģionālais 

mērogs 

Nacionālais 

mērogs 

Starptautiska

is mērogs 

S Sakārtots apgaismojums ciematos X    

Optimāls ceļu infrastruktūras tīkls X    

Laba ielu kvalitāte ciematos     

Pašvaldībai ir pieredze atbalsta 

piesaistē infrastruktūras projektu 

realizācijai 

X    

Ir renovēta ūdenssaimniecības 

infrastruktūra ciematos 
X    

Šobrīd ir uzsākti vairāki projekti 

infrastruktūras renovācijai 
X    

V Nepietiekams finansējums 

infrastruktūras rekonstrukcijai 
X  X  

Lauku ceļi izbūvēti pirms vairāk kā 

20 gadiem un nolietojušies 
X  X  

Ielu apgaismojuma uzturēšana 

ciemos ir ļoti dārga 
X    

Vietējie valsts ceļi ļoti sliktā stāvoklī X X X  

Trūkst gājēju celiņu un veloceliņu X    

     

I Ceļu racionāls izvietojums un 

asfaltēti ceļi līdz pagastu centriem 
X  X  

Modernizēts ekonomisks 

apgaismojums ciemos 
X    

Sakārtota ūdenssaimniecība, 

paplašināts pieslēgumu skaits 
X  X  

Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana 
X    
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Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija X  X  

Atkritumu šķirošanas laukumu 

izveide 
X    

D Iedzīvotāju zemā maksātspēja X    

Finansējuma trūkuma dēļ 

infrastruktūras pilnīga nolietošanās 
X  X  

Ceļu pilnīgs sabrukums ceļu fonda 

līdzekļu trūkuma dēļ 
X    

Materiāltehniskās bāzes nolietojums X    

Dzīvojamā fonda novecošana X X   

Elektroenerģijas izmaksu 

sadārdzināšanās  
X  X  

Pakalpojumu sadārdzināšanās X    
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Pielikumi 

Pielikumu saraksts 

1. pielikums – Potenciāli piesārņotās vietas Kārsavas novadā 

 


