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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 
m2 Kvadrātmetrs 
m3 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 

 Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam pirmā redakcija tika 
izstrādāta, pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām”, „Att īstības plānošanas sistēmas 
likumu” un „Reģionālās attīstības likumu”, kas nosaka, ka katrai vietējai pašvaldībai ir 
jāizstrādā vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
attiecīgās vietējās pašvaldības attīstības prioritātes. Attīstības programmā tiek sniegts arī 
ieskats esošajā novada sociālekonomiskajā situācijā un tiek pausts nākotnes redzējums par 
Kārsavas novada vēlamo attīstību perspektīvā, nosakot attīstības vīziju, mērķus, uzdevumus 
un atsevišķos gadījumos arī konkrētākus pasākumus uzdevumu izpildei. 

 Programma izstrādāta, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas (pašlaik VARAM) „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei 
reģionālā un vietējā līmenī”. 

 Attīstības programmas galvenais mērķis ir veidot pamatu Kārsavas novada teritorijas 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, t.i. uzlabot Kārsavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
veidot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmēt tā 
ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti. 

 Attīstības programmas projekts ir izstrādāts laika periodā no 2011.gada februāra līdz 
2011. gada decembrim, Kārsavas novada domei sadarbojoties ar uzņēmumu SIA “Sustainable 
Advanced Solutions”. 

 Dokumenta izstrādes process tika organizēts paralēli darbam pie Kārsavas novada 
Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam sagatavošanas, tādējādi nodrošinot šo dokumentu 
savstarpēju saikni, un sniedzot iedzīvotājiem iespēju izteikties vienlaicīgi gan par 
sociālekonomiskās, gan teritoriālās attīstības jautājumiem. Tāpēc, Attīstības programmas 
projekta beigās tiks noteiktas galvenās vadlīnijas teritorijas plānojuma izstrādei. 

 Novada domei ar attīstību saistītos lēmumus vajadzētu pieņemt un budžetu apstiprināt, 
balstoties uz šī dokumenta, kā arī Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam.  

 Attīstības programmas izstrādes procesa ietvaros tika organizēta iedzīvotāju 
anketēšana, lai uzzinātu viņu viedokli par pašreizējo un turpmāko attīstību novadā. Savukārt, 
lai analizētu konkrētas nozares esošo situāciju un noteiktu tās attīstības virzienus, tika 
organizētas tematiskas darba grupas ar dažādu pašvaldības un nozaru speciālistu piedalīšanos, 
kā arī vairāki atklāto diskusiju pasākumi, kurā izteikties bija aicināts ikviens Kārsavas novada 
iedzīvotājs vai interesents. 

 Dokumenta izstrādē ņemti vērā citi valsts un reģiona līmeņa plānošanas dokumenti – 
Nacionālais attīstības plāns (2007. – 2013.gadam), Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija 
līdz 2030.gadam, Latgales programma 2010. – 2017.gadam, kā arī nozaru un jomu attīstības 
dokumenti, un apkārtējo pašvaldību plānošanas dokumenti. Attīstības programmas izstrādē 
izmantotas Kārsavas novadā ietilpstošo teritoriālo vienību attīstības programmas, kuras tika 
izstrādātas laika periodam 1999.-2011. 

 Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā plānošanas pamatprincipus:  
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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;   

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; 

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 programmu veido divi sējumi. Pirmais sējums saturiski sastāv no šādām 
sadaļām: pašreizējās situācijas raksturojums, SVID analīze un pārskats par iedzīvotāju 
līdzdalību attīstības programmas izstrādē. Pašreizējās situācijas raksturojums ietver katras 
nozares raksturojumu, aprakstot galvenās tendences un sniedzot vērtējumu par galvenajiem 
risināmajiem jautājumiem, iespējām un problēmām. Otro sējumu veido stratēģiskā daļa, 
rīcības plāns, investīciju plāns, īstenošanas uzraudzības kārtība. Stratēģiskā daļa izstrādāta, 
balstoties uz esošo situāciju un SVID analīzi un ietver Kārsavas novada definētās ilgtermiņa 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   9 

 

un vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Rīcības plānā noteiktas 
konkrētās rīcības, nosakot izpildītājus un finanšu resursus. Attīstības programmas  īstenošanas  
uzraudzības  kārtībā  noteikts  uzraudzības  un  ziņojuma sagatavošanas periodiskums, 
ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji un tā kopējais saturs. Tas veicina programmas 
īstenošanu un pārskatīšanu. 

 Kārsavas novada attīstības programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu 
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros un 
kalpos ne tikai kā pamats turpmāko politiku un rīcību noteikšanai novadā, bet arī kā 
instruments turpmākai investīciju piesaistei. 
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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 
(1.1.attēls). Tā kopējā platība1 aizņem 627 km2.  

 Kārsavas novadu veido Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes 
un Salnavas pagasti (1.2.attēls). 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. 

 

1.1.att. Kārsavas novada ģeogrāfiskais novietojums Latvijā 
Avots: Kārsavas novada teritorijas ceļu karte. LĢIA. 2011. 

                                                           

1
 pēc VZD datiem uz 01.01.2011 
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 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. 

 

1.2. att. Kārsavas novada teritoriālais iedalījums 
Avots: Kārsavas novada teritorijas ceļu karte. LĢIA. 2011. 

 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 

Teritori ālā vienība Platība, km2 
Kārsavas pilsēta    4.10 

Goliševas pagasts  79,52 
Malnavas pagasts 163,51 
Mežvidu pagasts 124,94 

Mērdzenes pagasts   89,24 
Salnavas pagasts 165.55 

Avots: VZD pārskats uz 01.01.2011. 

Kārsavas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A 13 „Krievijas robeža (Grebņeva)-
Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)” un dzelzceļa maģistrāle Daugavpils-
Rēzekne-Kārsava-Krievijas robeža (Kārsava), kas ir starptautiskās dzelzceļa līnijas posms;  

Kārsavas novads ietilpst Latgales plānošanas reģionā. 
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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. 

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 
m3/dnn, urbumu maksimālais debits – 20 – 40 l/s. Kvartāra ūdens horizonts ir ar caurplūdi 1 – 
20 m3/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 
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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 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 
infiltr ācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 
357,0mg/l, Ca2+-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).  

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 
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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 
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 km2 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 
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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. 

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. Atbilstoši. likumam "Grozījumi Civillikumā” no 14.05.1998. Ludza ir publiska upe. 
Goliševas pagasta teritorija tek arī Krei ču, 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. 
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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.  

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, viena no tām – atradne „Grebņeva – smilts” ir gandrīz izstrādāta.  

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.  

Derīgo izrakteņu atradņu raksturojums sniegts 1. pielikumā. 

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. Uz šo brīdi nenotiek rūpnieciskā ieguve nevienā no Kārsavas novada 
kūdras atradnēm2.  

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 +10oC, 
sākas ap 9.maiju un ilgst līdz 19. septembrim. Aktīvais veģetācijas periods  ilgst 175 -178 dienas. 
Vidējā gaisa to jūlij ā ir ap +17oC. Lielais nokrišņu daudzums vasarā (līdz 450 mm) un reljefs sekmē 
ūdens uzkrāšanos zemienēs, kur, ja nestrādā meliorācijas sistēmas, noris diezgan strauji pārpurvošanās 
procesi. 

                                                           

2 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datu bāze – Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs 
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Visaukstākais mēnesis ir janvāris, kur mēneša vidējā gaisa temperatūra –70C, 
vissiltākais ir jūlijs - +170C. 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 dienas3. 

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

Klimats piemērots visu tradicionālo lauksaimniecības kultūru audzēšanai un 
lopkopības veidu attīstībai. 

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 augsnes4.  

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 sugām5. 

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. 

                                                           

3 Latvijas atlants, Klimatiskās kartes 

4 Latvijas atlants, Augšņu karte 

5 Latvijas atlants, Veģetācijas karte 
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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 
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 un nodarbin ātība 
2.1.Apdzīvojuma struktūra 

 Kārsavas novads atrodas sen apdzīvotā teritorijā, kura cilvēki apmetušies vairāk nekā 
pirms 7000 gadu. Kārsavas novads vēsturiski veidojies pa veco tirdzniecības ceļu (kuri no 
Krievijas vidienes veda uz Rīgu, Baltijas jūru, Lietuvu, Poliju un tālāk) , vēlāk pa pasta ceļu 
(Pēterpils – Varšava, Ostrova – Ludza, Viļaka – Ludza) krustpunktā; vēlāk 1860.g. arī Latvijā 
pirmā dzelzceļa Varšava – Sanktpēterburga malā. 

  Novada pastāvošā apdzīvojuma telpiskā struktūra izveidojusies 20.gs.otrajā pusē. Tās 
veidošanas priekšnosacījumus radīja administratīvas vienības – Kārsavas rajona ar centru 
Kārsavā  izveidošana 1950.gados un padomju varas īstenota apdzīvojuma veidošanas politika, 
kas paredzēja lauku iedzīvotāju koncentrāciju hierarhiski savstarpēji pakārtotos ciemos un 
pilsētās, t.i. centriskas apdzīvojuma struktūras izveidi. 

Mērķtiecīga apdzīvojuma pārveides politikas īstenošanas procesa Kārsavas novada 
kardināli palielināta jau pirms padomju laika pastāvējušu lauku apdzīvoto vietu kapacitāte, 
piem., tagadējie pagastu centri. Līdz 90-ajiem gadiem izveidojusies apdzīvojuma telpiska 
struktūra nav izteikti mainījusies, neturpinās lauku ciemu būvniecības forsēšana, nav arī plaši 
izvērsusies viensētu atjaunināšana vai jaunbūve. 

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas uz 01.01.2011. Kārsavas novada 
apdzīvojuma struktūru veido Kārsavas pilsēta un 231 ciemi: Goliševas pagastā - 17; Malnavas 
pagastā - 57; Mežvidu pagastā - 72; Mērdzenes pagastā - 33; Salnavas pagastā - 52 ciemi.  
Blīvas apbūves teritorijas veido Kārsavas pilsēta un Salnavas, Mežvidu, Mērdzenes,  
Malnavas, Goliševas  ciems. Novada teritorijā ir ciemi, kas ir mazāk apdzīvoti, piem., 
Pudinova, Bozova, Ruskulova.  Bet laukos apdzīvojuma struktūras pamatu veido ciemi, kas ir 
tipiski Latgalei un dažādos literatūras avotos tos sauc par skrajciemiem. Srajciemi ir viensētu 
grupas bez kompaktas apbūves, kas sastāv vismaz no  trim apdzīvotām sētām ar apvienojošo 
nosaukumu6. Dabā skrajciemi vairumā neizskatās pēc ciemiem, bet tāda situācija Latgalē ir 
vēsturiski nosacīta, jo visbiežāk skrajciemi veidojušies sadalot vecsaimniecības un muižas. 
Ciemu nosaukumi un iedzīvotāju skaits ir apkopoti 2.pielikumā. 

 2011. gada sākumā ap 35 % no novada iedzīvotājiem dzīvo pilsētā, pārējie 65% ir 
lauku iedzīvotāji, kas dzīvo lauku ciemos un viensētās. Iedzīvotāju izvietojums Kārsavas 
novadā ir  ļoti nevienmērīgs, ko noteikuši dabas apstākļi un transporta un satiksmes iespējas. 
Visretāk apdzīvoti ir pierobežas pagasti tālu no transporta maģistrālēm, kur lielu teritorijas 
daļu klāj mežu un purvu masīvi, piemēram, Goliševas, Salnavas  pagasts. Ievērojami lielāks 
iedzīvotāju skaits ir tajos pagastos, kas atrodas izdevīgākā transportģeogrāfiskajā situācijā un 
pilsētas tuvumā, piemēram, Malnavas, Mērdzenes pagasti. Vidējais apdzīvojuma blīvums bija 
10.9 cilvēki uz km2, taču tas ievērojami atšķiras, salīdzinot informāciju par Kārsavas pilsētu 
un pagastiem (2.1.tabula). 

                                                           

6
 LĢIA Kartogrāfijas departamenta toponīmikas laboratorija, „Latvijas ciemi, nosaukumi, ģeogrāfiskais 

izvietojums”, Rīga, 2007. 
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2.1.tabula 
Iedzīvotāju bl īvums Kārsavas novadā, 2011.g 

Teritori ālā vienība Iedzīvotāju bl īvums (Iedz./1 km2) 
Kārsavas pilsēta 598 

Goliševas pagasts 5.9 
Malnavas pagasts 8.6 
Mežvidu pagasts 8.1 

Mērdzenes pagasts 8.7 
Salnavas pagasts 5.1 

                      Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Novada centrā Kārsavā atrodas ļoti maz ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu 
institūcijas, kuru izvietošana paredzēta, saskaņā ar valsts institūciju teritoriālo sistēmu. Šobrīd 
Kārsavā ir izvietotas: 

• Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Kārsavas iecirknis (IeM); 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kārsavas brigāde (IeM); 

• Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles klientu apkalpošanas centrs (LM). 

 Apdzīvojuma attīstību Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmēs sociālekonomiskie 
apstākļi visā Latvijā, kas liek cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos apdzīvojuma centros 
ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām. (Ludza, Rēzekne, Daugavpils, 
Rīga), kā arī migrācija ārpus Latvijas robežām. 

2.2. 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 
2011.gada 1.janvārī dzīvo 6910 iedzīvotāji. Pēdējo sešu gadu laikā iedzīvotāju skaits turpina 
samazināties. Kopš 2006.gada iedzīvotāju skaits samazinājies par 556.(skat. 2.1.attēlu).  

 
2.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kārsavas novadā 2006.-2011.gadā  

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.01.2011. 

Lielākais iedzīvotāju skaits Kārsavas novadā koncentrējas Kārsavas pilsētā – 2395, jeb 
gandrīz 35% visu novada iedzīvotāju. Goliševas pagasts ir vismazāk apdzīvotais ar 467 
iedzīvotājiem, tam seko Mērdzenes un Salnavas pagasti, attiecīgi 781 un 846 iedzīvotāji. 
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Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 1013 Mežvidu pagastā līdz 1408 iedzīvotājiem 
Malnavas pagastā (skat. 2.2.attēlu). 

 
2.2.att. Kārsavas novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritori āli 

administrat īvajām vienībām, 2011.gada 1.janvār ī. 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.01.2011. 

Pēc PMLP datiem Kārsavas novadā uz 17.06.2011. iedzīvotāju skaitu papildinājuši 
tikai 9 jaundzimušie, bet miruši 73 iedzīvotāji, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu -64, 
kā tas redzams 2.3.attēlā. Kārsavas novadā pēdējo 2 gadu laikā negatīvam dabiskajam 
pieaugumam ir novērojama tendence palielināties, ko galvenokārt ietekmē dzimušo skaita 
samazināšanās. Iedzīvotāju skaits samazinās gan dzimstības – mirstības rezultātā, gan migrācijas 
rezultātā. 

 
2.3.att. Kārsavas novada dabiskās kustības rādītāju dinamika, 2009.-2011. 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.10.2011. 

Demogrāfiskā situāciju kopumā Latvijā ir tāda, ka cilvēku mirstība pārsniedz 
dzimstību, arī Kārsavas novads nav izņēmums. 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   22 

 

Pašvaldības attīstības ziņā svarīgi raksturot iedzīvotāju sadalījumu dažādās vecuma 
grupās, it īpaši izdalot iedzīvotājus darbspējas vecumā, jo tas liecina par nodarbinātības 
attīstības perspektīvām vai norāda uz darbaspēka resursu trūkumu. Novada pastāvīgo 
iedzīvotāju sadalījums pa trijām galvenajām vecuma grupām – līdz darbspējas, darbspējas un 
virs darbspējas vecuma no 2006. līdz 2010.gada sākumam parādīts 1.tabulā. Uz 01.01.2011. 
12,3% Kārsavas novada iedzīvotāju ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki par 15 
gadiem), 64,1% darbspējas vecumā (15 – 62 gadi) un 23,6% virs darbspējas vecuma (vecāki 
par 62 gadiem). Atbilstoši PMLP datiem uz 2011.gada 1.janvāri, demogrāfiskās slodzes 
līmenis Kārsavas novadā ir 560, lai gan kopumā demogrāfiskās slodzes līmenis ir liels, tomēr 
pozitīva ir tendence, ka iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir tikai nedaudz mazāks 
par iedzīvotājiem virs darbspējas vecuma. 

2.2.tabula 

Kārsavas novada iedzīvotāju skaits vecuma grupās un demogrāfiskā slodze  

Gads Iedz. 
skaits 

To skaitā Demogrāfiskā 
slodze 

(uz 1000 
iedzīvotājiem) 

L īdz 
darbaspējas 
vecumam 

Darbaspējas 
vecumā 

Pēc 
darbaspējas 

vecuma 

2010 6941 855 4449 1637 560 
2009 7074 896 4479 1699 578 
2008 7131 888 4493 1750 587 
2007 7296 936 4499 1861 620 
2006 7466 994 4537 1935 645 

 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.01.2011. 

Laika periodā no 2006. līdz 2010. 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 samazinās darbspējīgo skaits. 

 

                2.4. att. Kārsavas novada iedzīvotāju skaita sadalījums vecuma grupās 

                Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.01.2011. 
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Runājot par pensijas vecuma iedzīvotāju labklājības līmeni, jāatzīmē, ka vidēja pensija 
Kārsavas novadā ir zem iztikas minimuma. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras informāciju vidēja vecuma pensija 2011.gadā pirmajā ceturksnī ir 160,39 Ls, bet 
iztikas minimums šī gada jūlij ā – 174.17 Ls.  

Svarīgs demogrāfiskās situācijas uzlabošanās faktors ir vīriešu un sieviešu skaita 
attiecību sabalansētība, īpaši jauniešu un darbaspējas vecuma grupās. Kārsavas novadā, tāpat 
kā lielākajā Latvijas daļā, ir sieviešu skaitliskais pārsvars pār vīriešiem. Pēc PMLP datiem 
2011.gada 1.janvārī Kārsavas novadā dzīvoja 3696 sievietes (53%) un 3245 vīrieši (47%). 

 
2.5.att. Kārsavas novada iedzīvotāju sadalījuma pa dzimumiem dinamika 

 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 20.01.2011. 

Kā tas redzams 2.5 attēlā, neskatoties uz nelielām izmaiņām kopējā iedzīvotāju skaitā, 
dzimumu proporcionālā attiecība pēdējos 5 gados palikusi nemainīga.  

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2011. vecuma grupā līdz darbspējas vecumam vīriešu 
skaits pārsniedz sieviešu skaitu - attiecīgi Kārsavas novadā līdz darbspējas vecumam ir 437 
vīrieši un 420 sievietes. Darbspējas vecuma grupā dzimumu sadalījums ir mazliet atšķirīgs - 
2296 vīrieši un 2128 sievietes, savukārt pēc darbspējas vecuma vīriešu skaits ir gandrīz divas 
reizes mazāks par sieviešu skaitu tajā pašā vecuma grupā - tikai 501 vīrietis un 1126 sievietes. 

2011. gada 1. janvārī, atbilstoši PMLP datiem, Kārsavas novadā dzīvoja 75% latviešu 
un 22% krievu, savukārt 3% Kārsavas novada iedzīvotāju ir cittautieši. Tas skaidrojams ar  
vēsturiski izveidojošos situāciju, kad izsenis pierobežas teritorijā dzīvoja dažādu tautību 
cilvēki, ka arī ar padomju laikos ieplūdušo papildu darbaspēku dažādās tautsaimniecības 
nozarēs.  
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2.6.att. Kārsavas novada nacionālais sastāvs 

 Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2011. 

Kā redzams pēc 2.6.attēla, pēdējo gadu laikā procentuāli nacionālais sastāvs nav 
būtiski mainījies. 

 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. 

2.3. Nodarbinātība un bezdarbs 

 Pēc Valsts nodarbinātības dienesta datiem Kārsavas novadā uz 13.07.2011. ir 1033 
bezdarbnieku, lielākais bezdarbnieku skaits ir Kārsavas pilsētā 32% jeb 324 bezdarbnieki, 
19%  jeb 199 bezdarbnieki ir Malnavas pagastā, 16% jeb 168 bezdarbnieki ir Salnavas 
pagastā (Skat. 2.7.attēlu). 

 
2.7.att. Bezdarbniekus skaits Kārsavas novada pagastos 

 Datu avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra 

 Uz 01.06.2011. Kārsavas novada bezdarba līmenis bija 25.2%, bet Latvijas vidējais 
bezdarba līmenis bija 13,2%. Kopējais bezdarbnieku skaits Kārsavas novadā uz 01.06.2011. 
bija sasniedzis 1127, bet 2010. gadā bezdarbnieku skaits bija 1142. (Skat. 2.8.att.) 
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Jāatzīmē, ka pēc VID Latgales nodokļu administrēšanas daļas informācijas strādājošo 
skaits Kārsavas novadā 2009. gada decembrī bija 1087 cilvēki, bet 2010.gada decembrī – 
1062 cilvēki. Salīdzinot šos ciparus ar darbaspējas vecumā iedzīvotāju skaitu, jāsecina, ka 
pastāv liels nereģistrēta bezdarba un nelegālās nodarbinātības apjoms. 

 

 
2.8.att. Kārsavas novada bezdarbnieku skaits 2009. - 2011.gados  

 Datu avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra 

 Pēc NVA sniegtās informācijas uz 01.06.2011.  Kārsavas novadā no kopējā 
bezdarbnieku skaita 529 jeb 47% bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību, 28% ieguvuši 
vispārējo vidējo izglītību, 18% - pamatizglītību, bet augstākā izglītība ir 6% bezdarbnieku 
(skat.2.9.attēlu).  

 
2.9.att. Kārsavas novada bezdarbnieku iedalījums pēc izglītības līmeņiem, 01.06.2011. 

 Datu avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra 

 Pēc NVA datiem uz 2011.gada 01.jūniju Kārsavas novadā no kopējiem bezdarbnieku 
skaita 669 ir ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 336 ir sievietes un 333 vīrieši. Kā redzams 
2.9.attēlā no problēmgrupām vislielāko bezdarbnieku īpatsvaru veido ilgstošie bezdarbnieki un 
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jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Vērā ņemams ir arī pirmspensijas vecuma iedzīvotāju un 
invalīdu – bezdarbnieku skaits bezdarbnieku struktūrā. 

 
2.10.att. Kārsavas novada bezdarbnieku struktūra uz 1.06.2011. 

 Datu avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra 

 Pašvaldībai plānojot bezdarbnieku atbalsta politiku, jāņem vērā šie brīvie darba resursi 
un politikas mērķi jāvērš tieši uz iepriekšminēto sociālā riska grupu integrēšanu darba tirgū. 
Augsto bezdarba līmeni rada darba trūkums Kārsavas novadā. Lielai daļai Kārsavas novada 
bezdarbniekiem nav augstākās izglītības, kas paaugstina bezdarba līmeni novadā. Jaunieši, 
kas ir aizbraukuši mācīties uz citām pilsētām, bieži vien atpakaļ neatgriežas, jo nav piemērotu 
darba vietu. Bezdarbniekiem, kas jau ir ilgstoši bez darba, grūtības rada atrast darbu, jo esošā 
kvalifikācija ir zema. Lai mazinātu ekonomiskās situācijas iespaidu un veicinātu 
nodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra Ludzas filiāle katru gadu organizē dažādus 
aktīvas nodarbinātības pasākumus, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu - darba praktizēšana 
ar stipendiju. 
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3. Ekonomiskais raksturojums 

3.1. Ekonomiskie pamatrādītāji 

 

Teritorijas att īstības 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 
2010.gadā ir -1,751, pie kam tas ir otrs zemākais teritorijas attīstības indekss starp visiem 110 
novadiem, aiz sevis atstājot tikai Baltinavas novadu. Kā tas redzams zemāk attēlā attīstības 
indekss pēdējos gados ir uzlabojies, lai gan vidēji saglabājot ļoti zemu radītāju. 

3.1. tabula 
Teritorijas att īstības indekss Kārsavas novadā  
Gads Teritorijas att īstības indeksa vērt ība 
2010. -1,751 
2009. -1,797 
2008. -1,914 

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati 

Ārvalstu tiešās investīcijas Kārsavas novadā pēc Lursoft datiem ir 304 500 LVL 
laika posmā 01.01.1991. līdz 22.08.2011. Salīdzinot ar citiem novadiem, Kārsavas novads 
piesaistīto tiešo investīciju ziņā ir 59 vietā no 110 novadiem. 

Kopumā ārvalstu tiešās investīcijas piesaistītas no divām valstīm – Krievijas 
Federācija un Baltkrievijas Republika kā tas attēlots tabulā zemāk.  

Pēc Lursoft datiem laika periodā no 01.01.1991. līdz 22.08.2011. investīcijas no 
Krievijas Federācijas bijušas uzņēmumā SIA TIMBERLAND L 2001.gadā 73 000 LVL, 
2002.gadā 77 000 LVL un 2004.gadā 150 000 LVL. Uzņēmums pārstāv NACE 16.20 nozari 
„Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana”. 
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3.2. tabula 
Ārvalstu tiešās investīcijas Kārsavas novadā 

Valsts Investīciju apjoms, LVL 
Krievijas Federācija 300 000 

Baltkrievijas Republika 4 500 
Avots: Lursoft 

Savukārt investīcijas no Baltkrievijas Republikas iepriekš minētajā periodā bijušas 
2007.gadā uzņēmumā SIA RINTI AMT 2000 LVL apjomā un 2010.gadā uzņēmumā SIA 
AUTO PARTNERIS 2500 LVL apjomā. Attiecīgi pirmais uzņēmums pārstāv NACE 02.20 
nozari „Mežistrāde” un pēdējais pārstāv NACE 45.20 nozari „Automobiļu apkope un 
remonts”.  

 

3.2. Uzņēmējdarb ība 

Kārsavas novadā 2010.gadā bija reģistrēti 282 komersanti. Komersantu skaits 
salīdzinot ar 2009.gadu ir pieaudzis no 275 komersantiem 2009.gadā. Uzņēmumu skaits 
palielinājies pamatā reģistrējoties jaunām Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (turpmāk – 
SIA), un individuālajam komersantam. Komersantu skaits sadalījumā uzņēmējdarbības 
formām redzams tabulā zemāk.  

3.3. tabula 

Uzņēmumu skaits Kārsavas novadā sadalījumā pa uzņēmējdarb ības formām 

 Uzņēmējdarb ības forma  2009. 2010. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 53 61 

Kooperatīvā sabiedrība 3 3 

Individuālais uzņēmums 17 17 

Zemnieku saimniecība 171 170 

Individuālais komersants 30 31 

Pašvaldību uzņēmumi 1 0 

Kopā 275 282 

Datu avots: Valsts ieņēmumu dienests 

Pēc Lursoft datiem uz 03.09.2011. kopējais komersantu skaits Kārsavas novadā ir jau 
pieaudzis līdz 285 komersantiem, kas parāda mērenu komersantu pieauguma tendenci. Kā tas 
parādīts attēlā zemāk jaunu uzņēmumu dibināšanas temps ir sarucis 2010.gadā salīdzinot ar 
2009.gadu, lai gan pārsniedz vidējo dibināto uzņēmumu skaitu gadā līdz 2009. gadam. Var 
prognozēt, ka 2011.gada beigās no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits būs mazāks kā 
2010.gadā. Neskatoties uz no jauna reģistrēto uzņēmumu skaita samazināšanos, pozitīvi 
vērtējama likvidēto uzņēmumu skaita tendence no 1 līdz 2 uzņēmumi gadā, kas ir ievērojami 
mazāks skaits nekā reģistrēto uzņēmumu skaits. 
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 *Dati uz 03.09.2011 

3.1. att. Reģistrēto un likvid ēto uzņēmumu skaits Kārsavas novadā 2005 – 2011 
Datu avots: Lursoft 

Lielākais komersantu skaits sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām ir zemnieku 
saimniecības 2010.gadā kopskaitā 170 kā tas parādīts tabulā iepriekš. Uzņēmumu 
reģistrēšanas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām attēlota zemāk attēlā. 2009 un 
2010 gadā vienādā skaitā reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – 8 SIA katrā 
no minētajiem gadiem. Šis apjoms salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir lielāks, kas daļēji 
būtu izskaidrojams ar mikrouzņēmuma reģistrēšanas ieviešanu, kā arī bez darba palikušo 
iedzīvotāju interese uzsākt savu uzņēmējdarbību. 2011.gada tendence rāda, ka ir būtiski 
sarucis no jauna reģistrēto SIA skaits. No jauna reģistrēto individuālo komersantu skaits 
2010.gadā sarucis salīdzinājumā ar 2009.gadu, kas 2011.gadā saglabā 2010.gada apjomu.  

Kopumā no jauna reģistrēto uzņēmumu statistika salīdzinot 2010.gadu un 2011.gada 
datus uz 3.ceturksni, ļauj prognozēt, ka 2011.gadā būs gandrīz uz pusi samazinājies no jauna 
reģistrēto uzņēmumu skaits. Tas parāda vienu no problēmām, kuras risinājumus nepieciešams 
paredzēt šīs attīstības programmas ietvaros. 
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 *Dati uz 03.09.2011. 
3.2.att. Reģistrēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmējdarb ības formām Kārsavas 

novadā 2005. – 2011.gadā 
Datu avots: Lursoft 

Pēc Lursoft datiem Kārsavas novadā visu komersantu kopējais reģistrētais 
pamatkapitāla apjoms ir 2,942,143 latu, kas vidēji uz vienu komersantu sastāda 10,323.31 
latu.  

Kārsavas novada uzņēmumi nozaru griezumā 2010.gadā pārstāv samērā plašu nozaru 
klāstu. Uzņēmumu pārstāvētās nozares parādītas zemāk tabulā. 

3.4. tabula 
Kārsavas uzņēmumu pārstāvētās nozares 2010.gadā 

Darbības veids NACE 
kods 

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 01.11 

Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana 01.11 

Augkopības papilddarbības 01.61 

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 02.10 

Mežizstrāde 02.20 

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa 
ieguve 08.11 

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve 08.12 

Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana 10.39 

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 10.71 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   31 

 

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana 16.29 

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 45.11 

Ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi 45.11 

Automobiļu apkope un remonts 45.20 

Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība 45.32 

Izolācijas ierīkošana 45.32 

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 46.71 

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas 
preces, dzērienus vai tabaku 47.11 

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 47.19 

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.73 

Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos 47.91 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 49.41 

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība 52.10 

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 56.10 

Citi telekomunikācijas pakalpojumi 61.90 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 68.20 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 68.32 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi 70.21 

Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 77.12 

Slimnīcu darbība 86.10 

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 95.22 
Avots: Lursoft 

Pozitīvi vērojama atsevišķu Kārsavas novada uzņēmēju apgrozījuma pieauguma 
tendence 2010.gadā pret 2009.gadu. Tabulā zemāk ir attēloti 6 Kārsavas novada uzņēmēji ar 
visstraujāko apgrozījuma pieaugumu 2010.gadā.  

Tabulā zemāk saraksta priekšgalā apgrozījuma pieauguma ziņā ir zemnieku 
saimniecības, it īpaši sekmīgus apgrozījuma pieauguma rādītājus ir sasniegusi ZS „Lūsēni”. 

3.5. tabula 
Uzņēmumi ar visstraujāko apgrozījuma pieaugumu 2010.gadā 

Uzņēmums Apgrozījuma pieaugums 
2010.gadā pret 2009.gadu 

ZS "LŪSĒNI" 206% 
SIA "GL PLUS" 63% 
ZS "BĒRZIŅI" 49% 
ZS "GLĀŽNIEKI" 45% 
SIA "Salenieku dolomīts" 38% 
SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" 29% 

Avots: Lursoft 
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 Kārsavas novada 10 uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2010.gadā ir attēloti tabulā 
zemāk, starp kuriem ir liela daļa iepriekšējā tabulā norādītie uzņēmumi ar straujāko 
apgrozījuma pieaugumu. 

Minētie uzņēmumi lielākā daļa pārstāv lauksaimniecības un mežkopības nozares, kā 
arī viens uzņēmums pārstāv derīgo izrakteņu ieguves nozari un viens uzņēmums nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas nozari.  

3.6. tabula 
Kārsavas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 

  Uzņēmums  2009.g. 2010.g. 
1 ZS Lūsēni  596 237 1 226 162 
2 ZS Bērziņi  656 117 973 828 

3 SIA Daivas (pasludināta maksātnespēja)  4 297 957 922 898 

4 ZS Glāžnieki  499 750 721 774 

5 SIA Salenieku dolomīts  494 026 681 196 

6 SIA Kārsavas namsaimnieks  335 010 431 128 

7 SIA Auseklis 308 242 304 879 
8 SIA GL Plus 179 265 291 073 
9 SIA Kārsavas slimnīca 237 963 169 348 

10 SIA Silakalni – i 128 231 127 553 

 Kopā 7 732 798 5 849 839 

Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

Uzņēmums ZS Glāžnieki kopš 2005.gada saglabā savas pozīcijas pirmajā pieciniekā 
pēc lielākā apgrozījuma gadā. Uzņēmums SIA GL Plus ar nelielu kritumu 2008.gadā, SIA 
Salenieku dolomīts un SIA Auseklis uztur savas pozīcijas 10 lielāko uzņēmumu sarakstā 
vērtējot pēc apgrozījuma.  

Aplūkojot iepriekšminētā 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. 

Aplūkojot attēlā zemāk kopējā apgrozījuma dinamiku 10 lielākajiem uzņēmumiem pēc 
to apgrozījuma, skatoties no 2005.gada apgrozījums strauji kāpa un līdz ar ekonomiskās 
krīzes iestāšanos tas turpina kristies. Kopējā apgrozījuma aprēķinam attēlā zemāk katrā gadā 
izmantoti uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu attiecīgajā gadā. Jāuzsver, ka katra gada aprēķinā 
nav izmantoti vieni un tie paši uzņēmumi, bet gan statistiski skaitīts kopā kopējais 
apgrozījums attiecīgā gada 10 uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu. 
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3.3.att. Apgrozījuma izmaiņas 10 uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu, LVL 

Datu avots: Autoru veidots pēc Lursoft datiem  

 

Saistībā ar atbalstu uzņēmēju attīstībai, ES struktūrfondu plānošanas periodā no 2007. 
līdz 2013.gadam Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros darbojas atbalsta programma 
„Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”. 
Kontekstā ar šo programmu, jāpiemin, ka Kārsavas novadam ir piešķirts īpaši atbalstāmās 
teritorijas statuss. 

 Minētajā laika periodā Kārsavas novadā kopumā šīs programmas ietvaros līdz šim 
brīdim uzņēmēji ir piesaistījuši atbalstu 6 projektiem, kur kopējā piesaistītā atbalsta summa ir 
750 334 LVL. Tabulā zemāk ir uzskaitīti uzņēmēji, kas ir piesaistījuši atbalstu minētajā 
programmā. Jāatzīst gan, ka lielākā daļa uzņēmumu, kas saņēmuši projektam atbalstu ar 
juridisko adresi nav reģistrēti Kārsavas novadā, bet gan Rīgā un Ogrē. 

3.7. tabula 

Atbalsta programmas „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši 
atbalstāmajās teritorij ās” saņēmēji K ārsavas novadā 

Uzņēmums 
Atbalsta 
summa, 

LVL 

Projekta 
īstenošanas 

vieta 

Juridisk ā 
adrese 

Projekts 
Projekta 

apstiprināšanas 
datums 

SIA CAO 
Alliance 

142 164 Kārsava Ogre Gumijas segumu 
ražotnes izveide īpaši 
atbalstāmajā teritorijā 

2010.01.04 

SIA 
Termokoks 

144 960 Kārsava Rīga Datorizētas 
termokameras iegāde 

SIA „Termokoks” 

2010.02.01 

SIA PM 
GRUPA 

142 120 Mežvidu 
pagasts 

Rīga Gumijas elementu 
ražotne īpaši 

atbalstāmajā teritorijā 

2010.02.01 

SIA DUST 
INC 

147 400 Mērdzenes 
pagasts 

Ogre Biomasas brikešu 
ražotnes izveide īpaši 
atbalstāmajā teritorijā 

2010.02.01 
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SIA 
Timber 
Impex 

34 430 Kārsava Kārsava SIA TIMBER 
IMPEX kurin āmā 

ražošanas uzsākšana 

2010.02.01 

Vilpe 139 260 Kārsava Rīga Gumijas jumta 
blīvslēgu elementu 

ražotnes izveide īpaši 
atbalstāmajā teritorijā 

2010.02.01 

Kopā 750 334 

 Avots: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 

 ES struktūrfondu atbalsta programmā „Atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanā ražošanā”, 
kas ir viena no svarīgākajām programmām, kur uzņēmumiem tiek sniegts atbalsts uzņēmuma 
modernizācijai, lai ieviestu jaunus produktus, Kārsavas uzņēmēji atbalstu nav piesaistījuši. 
Tāpat nav arī izmantots atbalsts programmā „Jaunu produktu izstrāde”. 

 Savukārt, ES struktūrfondu atbalsta programmā „Atjaunojamo energoresursu 
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” viens uzņēmums no Kārsavas novada ir 
saņēmis atbalstu kā tas norādīts zemāk tabulā. 

3.8. tabula 

Atbalsta programmas „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība” atbalsta saņēmējs Kārsavas novadā 

Uzņēmums Atbalsta 
summa, LVL 

Projekta 
īstenošanas vieta Projekts 

SIA JE 
enerģija 

1 389 500,00 

 

Mežvidu pagasts, 
Kārsavas novads 

 

Koģenerācijas elektrostacijas, kas 
darbojas izmantojot šķeldu un citas 
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas 
gazifikācijas metodi, izveide 

Avots: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta 2004.-2009.gada perioda (turpmāk – Norvēģu finanšu instruments) 
ietvaros Kārsavas novadā ir sniegts atbalsts vienam projektam „Vietējās biomasas 
izmantošana videi draudzīga kurināmā ražošanai Kārsavā” kā tas sīkāk norādīts tabulā zemāk. 

3.9. tabula 

Norvēģu finanšu instrumenta ietvaros saņemtais atbalsts Kārsavas novadā 

Uzņēmums Atbalsta 
summa, LVL 

Uzņēmuma 
juridisk ā adrese Projekts 

SIA 
Ekobriketes 

259 151 
Kārsavas nov., 

Kārsava, Malnavas 
iela 47 

Vietējās biomasas izmantošana videi 
draudzīga kurināmā ražošanai Kārsavā 

Projekta ietvaros tika rekonstruēta 
ražošanas ēka un tajā uzstādīta biomasas 
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žāvēšanas un koksnes granulu un brikešu 
ražošanas tehnoloģiskās līnijas ar 
ražošanas jaudu līdz 2 tonnām gatavās 
produkcijas vienā stundā 

 

3.3. Lauksaimniecība 

Lauksaimniecības nozares uzņēmēji ir dominējoši sarakstu priekšgalā gan pēc lielākā 
apgrozījuma, gan pēc tā straujākā pieauguma. Lauksaimniecības nozarei ir liela nozīme 
Kārsavas novada attīstībā. 

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas lauksaimniecībai izmantojamā zeme hektāros 
Kārsavas novadā 2010.gadā kopā ir 30276,6 ha sastādot gandrīz pusi no kopējās platības 
(62683,4 ha). Vidējais vienas saimniecības apjoms, ieskaitot arī piemājas saimniecības, ir 7,5 
ha.  

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas 2010.gadā Kārsavas novadā ir aptuveni 3200 
piemājas saimniecības. Bioloģiskās saimniecības kopskaitā ir 57. Saimnieciskās darbības 
veicēji lauksaimniecības jomā, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kopskaitā ir 369. 
Kārsavas novadā darbojas 3 kooperatīvās sabiedrības. Tāpat Kārsavas novadā 2010.gadā 
darbojās 6 kokapstrādes uzņēmumi. 

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas 2010.gadā kopā lauksaimniecības uzņēmumos 
un piemājas saimniecībās bija 900 slaucamas govis, cūku skaits 428. 

Pēc Lauku atbalsta dienesta Kārsavas novada komersanti pēdējo piecu gadu laikā ir 
iesnieguši pieteikumus šādos Lauku atbalsta dienesta administrētajos atbalsta pasākumos - 
Platību maksājumi un Lauku attīstības programmas pasākumos: 

• Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem,  

• Lauku saimniecību modernizācija,  
• Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana,  

• Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija,  
• Lauksaimniecībā neizmantotās zemes pirmreizēja apmežošana,  

• Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu 
ieviešana,  

• NATURA 2000 meža īpašniekiem,  

• Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību dažādošanu),  

• Tūrisma aktivitāšu veicināšana,  

• Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem,  
• LEADER pieejas īstenošana.  

• Zivsaimniecības fonda pasākumos - Investīcijas akvakultūras uzņēmumos un 
Ūdens vides pasākumi. 

2009.gadā valsts subsīdijām no Kārsavas uzņēmējiem (lauksaimniekiem) ir iesniegti 
kopā 252 pieteikumi un kopā izmaksātais subsīdiju apjoms 2009.gadā ir 47 332 LVL par 
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noteiktu lopu audzēšanu, liellopu eksportu, platībmaksājumi, bioloģisko lauksaimniecību un 
daļēji naturālām saimniecībām, un citu. 

Uzņēmēju aktivitāti iesniedzot projektu pieteikumus atbalsta raksturo sekojoši rādītāji, 
ka Lauku attīstības programmā 2010.gadā ir apstiprināti 103 projektu pieteikumi par kopējo 
atbalsta summu 641 690 LVL un 2009.gadāir apstiprināti 78 projektu pieteikumi par kopējo 
atbalsta summu 574 428 LVL. 

3.4. Tūrisms 

Kārsavas novadā attīstās lauku tūrisms. Ir ievērojami dažādi objekti, kas tiek piedāvāti 
klientiem. Nozīmīgākie objekti no tiem ir uzskaitīti zemāk. 

Viesu māja „Akmensligzda” ir moderna divstāvu guļbūve, kurā ir iespējams baudīt 
netraucētu mieru, jauku un patīkamu atpūtu. Tā atrodas 25 km no Rēzeknes un 15 km 
attālumā no Kārsavas, pašā Mežvidu ciema centrā.  

Zemnieku saimniecībai „Lūsēni”, kas ir uzņēmums ar lielāko apgrozījuma apjomu 
2010.gadā, pieder Mežvidu pagastā esošā mototrase, kurā ziemas un vasaras sezonā notiek 
gan vietējā līmeņa, gan Latvijas motokrosa čempionāta posmu cīņas par godalgotajām vietām. 

Viesu nams „Rītupes stārķi” atrodas pie Latvijas- Krievijas robežupes, tikai 40 metru 
attālumā no Krievijas robežas. Apmeklētājiem tiek piedāvātas 2 mājas ar labiekārtotiem 
numuriņiem, banketu un semināru zāle līdz 50 personām, kamīnzāle līdz 20 personām un 
mājīga guļbaļķu pirtiņa. Papildus tiek piedāvāti svinību galdu klāšanas pakalpojumi, telšu 
vietas. 

Salnavas muiža. Salnavas (Saļņevas) muižas senais nosaukums bija Cecina.19.gs. 
muižas īpašnieks sāka nosusināt purvus un iekopt pļavas, jo tai laikā ļoti ejoša prece bija siens 
(armijas vajadzībām) un purva saimniecība saucās Sala, latgaļu valodā Sola. (Šis ciems 
eksistē arī šodien, tas atrodas netālu no Salnavas.) Šajā pusē bija ciema uzbūves īpatnība - 
mājas necēla rindā ar fasādi pret ceļu, bet veidoja noslēgtu apli ar fasādēm uz vidu un 
saimniecības ēkām apkārt, ko arī dēvēja par salu (solu - latgaļu valodā). Pēc 20-to gadu zemes 
reformas, sadalot muižas zemi arī pie muižas sāka celt zemnieku mājas un izveidojies ciems 
sāka saukties par jauno salu - Solņeva. Muiža veidojusies 18.gs. Kungu māja būvēta 1785.g. 
klasicisma stilā, iespējams, koka konstrukcijā. Pašreizējo ēkas apjomu veido senākais 
centrālais korpuss, kuram (19.gs. vidū) sānos piebūvēti divi nelieli korpusi. Pie galvenās 
ieejas bijis ieejas portiks ar koka kolonām. Ēkā ir koka kāpnes ar virpotiem balustriem, 
krāsnis, plastiskas griestu dzegas. Saimniecības ēkas būvētas attālāk, kūts un stallis celti 
1900.g. Attālāk no kungu mājas ir kapliča - neogotiska ķieģeļu un akmens būve. 

Salnavas un Ruskulovas muižas parki. Ruskulovas muižas parks ir ar lielu koku, 
lapegļu alejām apkārt kādreiz skaistajai koka muižas ēkai. 18. gs. celtā Ruskulovas muiža 
piederējusi grāfam Tolstojam, vēlāk baronam Levenšteinam, tad Krievijas cara Nikolaja II 
mātei. Diemžēl 1909. gadā muiža nodega. Tagad tas ir diezgan nolaists, tomēr parkā 
saglabājušās vējdzirnavu drupas, dižkoki.  

Motelis „Aka” atrodas šosejas Daugavpils-Sanktpēterburga malā, 2 km no Kārsavas 
pilsētas. Apmeklētājiem tiek piedāvātas labiekārtotas istabiņas līdz 15 personām, divas 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   37 

 

banketu un svinību zāles līdz 60 personām, kafejnīca, sauna un biljarda zāle, svinību galdu 
klāšanas pakalpojumi. 

Viesu māja „Eglaine” atrodas 7 kilometru attālumā no Kārsavas, Latvijas- Krievijas 
pierobežā. Apmeklētājiem tiek piedāvāta banketu un semināru zāle ziemā līdz 70 personām, 
vasaras sezonā līdz 120 personām, naktsmītnes 20 personām, kamīnzāle, lauku pirts, bērnu 
spēļu un atpūtas laukums, svinību galdu klāšanas pakalpojumi, vizināšanās ar zirgiem, tautas 
svētku svinēšana seno tradīciju garā, piedaloties folkloras kopai. 

 Malnavas koledžas telpās atrodas muzejs, kur var iepazīties ar tehnikuma darbību, 
pasniedzējiem, tradīcijām, kā arī muzeja apkopotā informācija dod priekšstatu par novadu 
kopumā.  

Sociālā māja „Mūsmājas” atrodas 1 kilometra attālumā no Kārsavas. Papildus sociālo 
pakalpojumu sniegšanai tā piedāvā arī  ērtas un lētas istabiņas, līdz 26 personām, brokastis 
pēc iepriekšējas pieteikšanās novada viesiem. 

Kārsavas pilsētā darbojas divas kafejnīcas: „Niktransports” un „Mabis”.  

Analizējot lauku tūrismu novadā, jāmin, ka tā veiksmīgai attīstībai ir nepieciešama 
sakārtota gan inženiertehniskā infrastruktūra, gan labi piebraucamie ceļi, gan sakopta vide un 
ainavas. Pašlaik ļoti trūkst  informācijas stendu pagastu centros un pilsētā par novada 
esošajiem kultūrvēstures un citiem apskates objektiem. Ir nepieciešams izveidot novada 
muzeju, jo laika gaitā  pagastos cilvēki, kurus interesē vēsture, ir salasījuši interesantus 
eksponātus un materiālus par vēstures notikumiem un ievērojamiem novada cilvēkiem, bet tos 
nav kur izvietot apskatei. Vēl viens jautājums, ko būtu jārisina saistībā ar tūrisma attīstību, ir 
tūrisma informācijas centra izveide novada teritorijā. Tas saistās ar lieliem materiāli-
tehniskiem ieguldījumiem, jo pašvaldības īpašumā nav nevienas piemērotās telpas.  

 Novada teritorijā ir vairākas piemiņas vietas, galvenokārt tās ir II pasaules karā kritušo 
karavīru kapu vietas. Pozitīvs moments ka novada tūrisma speciāliste ir apzinājusi visas 
piemiņas vietas un ir iecere iekļaut tās visas tematiskajā tūrisma maršrutā. Jānorāda, ka 
vairākās piemiņas vietās jau vairākus gadus nav veikta teritoriju labiekārtošana, piemēram, 
Goliševas pagastā Mazajos Batos.  

 Lauku teritorijā pie Rītupes ir dažas iedzīvotāju iecienītas peldvietas (divas Malnavas 
pagastā un viena Mērdzenes pagastā pie Pudinovas dambja. Peldvietas Malnavas pagastā nav 
labiekārtotas. Tām būtu nepieciešama dūņu izsmelšana, krastu sakopšana, jaunu smilšu 
pievešana un pieguļošas teritorijas labiekārtošana. Peldvieta Mērdzenes pagastā ir daļēji 
labiekārtota, tās uzturēšanu veic pašvaldība, bet visas peldvietas atrodas uz privātām 
personām piederošās zemes. Arī citos pagastos ir vairākas nelielas peldvietas bez atbilstošas 
infrastruktūras. Peldvietu izveidi apgrūtina tas, ka potenciālajām atpūtas vietām nav 
piebraucamo ceļu un lielākā daļa piegulošo zemju ir privātīpašumā. Kārsavas novadā nav 
nevienas oficiāli reģistrētas peldvietas. 

Gan apdzīvoto vietu ainavas veidošanā, gan vides kvalitātes uzlabošanā būtiska 
nozīme ir novadā esošajiem parkiem. Vecākie parki galvenokārt saistīti ar bijušo muižu 
centriem un raksturīgi ar daudzām neierastām koku sugām. Pie šāda veida parkiem jāmin 
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Malnavas parks (platība 6.9 ha), Salnavas parks (7,8 ha) un Ruskulovas  muižas parks (2.7 
ha). Tajos nav veikti labiekārtošanas darbi, paredzot celiņus, atpūtas vietas, nav uzstādītas 
informatīvās norādes. 

Pie Kārsavas novada rekreācijas zonām pieskaitāms arī apdzīvoto vietu zaļās 
teritorijas – parki un skvēri, kuriem arī būtu nepieciešama apstādījumu sakopšana un 
labiekārtošana. 

Kārsavas novadā ir tūrisma informācijas konsultante. 2011.gada oktobrī par 
pašvaldības līdzekļiem ir izveidots un nodots izplatīšanai starp tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem „Kārsavas novada tūrisma ceļvedis”. 
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4. Satiksmes infrastruktūra un sakari 
 

Efektīva satiksmes infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem novada 
ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai.  

Kārsavas novada ivietojums valsts austrumu daļā pie starptautiskas nozīmes autoceļa 
un dzelzceļa ir labvēlīgs pasažieru un kravas pārvadājumu attīstībai. 

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. Šī ceļa satiksmes intensitāte 2010.gadā posmā Kārsava-Rēzekne  ir vidēji 3277 
automobiļi diennaktī, no tiem – 584 jeb 18 % kravas automobiļi. Salīdzinoši 2006.gadā - 2940 
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automobiļi diennaktī, no tiem 15% kravas automobiļi. Pēdējo 5 gadu laikā pieaugusī 
intensitāte uz valsts autoceļiem daļēji skaidrojama ar automobiļu skaita vispārēju 
palielināšanos, daļēji ar iedzīvotāju migrāciju, par dzīvesvietu izvēloties teritoriju lauku 
apvidū vai nelielā pilsētā/ciemā, turpinot strādāt vai mācīties pilsētā.  

 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 382.58 km (skat. 4.2.tabulu).  

4.2.tabula 
Kārsavas novada 

pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums pēc to seguma, km 

Seguma materiāls Pašvaldības 
autoceļi 

Pašvaldības ielas 
Kārsavas pilsētā 

Pašvaldības 
ielas 

Kārsavas 
novadā 

Kopā 

Asfaltbetons 2,12 8,449 9,153 19,722 

Grants 269,81 14,839 12,108 296,757 

Bez seguma 65,82 0,687 0,414 66,921 

Kopā: 337,75 23,975 21,675 383,4 
Avots: Kārsavas novada dome, 2011. 

Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās7:  

• 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 89,98 
C grupa 59,57 
Kopā: 337,75 

                                                                      Avots: Kārsavas novada dome, 2011. 

Uz pašvaldību autoceļiem atrodas 3 tilti: 2 tilti pāri Rītupei Malnavas un Salnavas    
pagastā, 1 tilts pāri Šnitkas upei Kārsavā.  

                                                           

7
 MK 15.09.2009. noteikumi Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 
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Pašvaldības ceļu uzturēšanu veic Kārsavas pašvaldības autoceļu Dienests. 

 Kārsavas novadam ir raksturīga radiāla autoceļu struktūra, kuras centrs ir Kārsavas 
pilsēta. Kārsavas pilsētu ar novada teritorijā esošajiem ciemiem un lauku teritorijām saista 
valsts galvenais autoceļš, reģionālie un vietējās nozīmes valsts autoceļi. Autoceļu tīkla 
konfigurācija nodrošina pietiekamu centra sasniedzamību. Tomēr ne visu autoceļu tehniskā 
kvalitāte ir apmierinoša. Pirmkārt, trūkst asfaltbetona ceļa seguma uz ceļiem, kas ved uz 
Kārsavas novada teritorijas ciemiem – Salnavu, Ruskulovu, Goliševu, kā arī pieguļošajām 
lauku teritorijām. Tas nozīmē, ka daļa iedzīvotāju nav nodrošināta ar kvalitatīvu transporta 
infrastruktūru. Veicot autoceļa Kārsava – Tilža - Dubļukalns (P48) rekonstrukciju, tiktu 
nodrošināta kvalitatīva satiksme uz blakus pagasta – Salnavas – centru, kas vēl arvien 
turpina pildīt daudzas administratīvās funkcijas. Tātad satiksme ar šo teritoriju ir stratēģiski 
svarīga. Realizējot autoceļa attīstības projektu, tiktu attīstīta tūrisma nozare, novirzot tūrisma 
plūsmas uz līdz šim plašākai publikai neapzinātiem, taču ne mazāk interesantiem objektiem 
novada teritorijā – Ruskulovas muiža un parks, dabas parks „Numernes valnis” u.c. Vēl 
viens pagasta centrs - Goliševas ciems – nav sasniedzams pa asfaltēto ceļu. Valsts 
reģionālais autoceļš ir asfaltēts daļēji. Aptuveni 7 km pirms paša Goliševas ciema ceļš ir ar 
grants segumu. Šī ceļa asfaltēšana ir svarīga Goliševas ciema attīstības priekšnoteikums. 

Pašvaldības autoceļu kvalitāte ir ļoti sliktā stāvoklī. Apmēram 30% no novada ceļiem 
un ielām būtu nepieciešama rekonstrukcija tuvāko 5 gadu laikā. Asfalta segums, dažviet arī 
grants segums ir nekvalitatīvs. Ceļu gabarīti neatbilst noteiktajām prasībām, ko izvirza 
atbilstība to kategorijai. Ceļu seguma stāvokli pasliktina pārkrautās kravas automašīnas 
(baļķu vedēji, dolomīta un smilts-grants vedēji).  

 Ielas Kārsavas pilsētā un pagastu ciemos arī ir sliktā stāvoklī. Remontdarbi tiek veikti, 
taču ne pietiekami intensīvi. Autoceļu neapmierinošās kvalitātes pamatā ir nepietiekamais 
finansējums. Autoceļu tīklā uzkrājies neveikto darbu apjoms un pašreizējais finansējums 
nedod iespēju laicīgi tos atjaunot. Kārsavas novada pašvaldības ceļu un ielu apsaimniekošanai 
no autoceļu fonda mērķdotāciju veidā saņemtie līdzekļi neļauj nodrošināt atbilstošu ceļu 
tehnisko apkopi un remontu. 

4.4.tabula 

Valsts mērķdotācijas apjoms ceļu uzturēšanai, Ls 
Gads Mērķdotācijas apjoms 
2009. 152 450 
2010 114 902 
2011. 114 902 

 Avots: Kārsavas novada dome, 2011. 

 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.   
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Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu (ERAF) 2011.gadā tiek realizēts 
projekts Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā. Posmā kopējais garums ir 2,5 
kilometri. Projekta mērķis ir transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana. Rezultātā tiks 
rekonstruēta galvenā pilsētas iela, rekonstruēts apgaismojums, izbūvētas jaunas gājēju ietves, 
rekonstruēti lietus kanalizācijas tīkli, tilts,  ūdensvads, kanalizācijas tīkli.  Ar ES ELFLA 
atbalstu 2011.gadā ir uzsākta arī Malnavas ciema ielu, Salnavas ciema ielu un Kārsavas 
pilsētas ielu rekonstrukciju. 

 Iepriekšējos gados Kārsavas novada pašvaldība arī spēja piesaistīt ES dažādu fondu 
līdzekļus pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijai. Piemēram, Goliševas ciema ielu 
rekonstrukcijai, Malnavas pagasta ceļa Nr.6 Lukstinīki-Malnava-Rudiņova rekonstrukcijai. Ir 
saņemts atbalsts no ELFLA Malnavas ciema, Salnavas ciema, Kārsavas pilsētas ielu 
rekonstrukcijai. Projekti pašlaik tiek ieviesti. 

  Tomēr šie projekti skar tikai nelielu daļu no nepieciešamajiem ceļu un ielu 
remontdarbiem. Ir jāturpina darbs pie novada ceļu un ielu sakārtošanas, pašvaldības ceļu tīkla 
optimizēšanas un ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

            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.  

4.2. Velotransports 

Kārsavas novadā nozīmīgu vietu ieņem velotransports. Daudzi novada iedzīvotāji 
pārvietojās ar velosipēdiem. Tomēr vienīgie veloceliņi novadā ir  Malnavas pagastā gar valsts 
autoceļu P50 posmā Kārsava - Malnava un veloceliņš  gar valsts autoceļu P 49 posmā 
Pudinova - Mērdzene. Nākotnē būtu jāizveido jaunu veloceliņu gar valsts autoceļu Kārsava - 
Bozova (V503). Kā arī nākotnē rekonstruējot pilsētas un ciemu ielas, būtu jāparedz veloceliņu 
izbūve. Pie skolām un citām lielākajām sabiedriskajām iestādēm ir velosipēdu novietnes.  

4.3. Sabiedriskais transports 

Sabiedriska transporta pakalpojumus Kārsavas novadā nodrošina SIA „Norma-A”, AS 
„Nordeka”, SIA „Ludzas ATU”, SIA „G.L.T”, viens individuālais komersants, kā arī pagastu 
pārvalžu autobusi, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. 

 Bijušā Ludzas rajona teritorijas ietvaros sabiedriska transporta pakalpojumus sniedz 
pārvadātājs SIA „Ludzas ATU” un SIA „G.L.T.” Šo abu pārvadātāju izveidotie autobusu 
maršruti nodrošina Kārsavas iedzīvotāju nokļūšanu uz Ludzu visas dienas garumā ar intervālu 
1-2 stundas. Tas ir ļoti pozitīvi, jo Ludzā koncentrējās vairākās valsts iestādes, kas sniedz 
iedzīvotājiem nepieciešamus pakalpojumus.  

Reģionālās nozīmes starppilsētu pārvadājumus iedzīvotājiem nodrošina vairāki 
sabiedriska transporta pakalpojumu sniedzēji:  
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• SIA „Norma-A”, kas veic starppilsētu pārvadājumus no Kārsavas caur Ludzu uz Rīgu 
(Kārsava-Ludza-Rīga), no Alūksnes caur Kārsavu uz Rēzekni (Alūksne-Kārsava-
Rēzekne) un reisus Kārsava – Ludza – Rēzekne abos virzienos; 

• AS „Nordeka”, kas veic starppilsētu pārvadājumus no Alūksnes caur Kārsavu uz 
Rēzekni 7(Alūksne-Kārsava-Rēzekne). 

Tādējādi Kārsavas novada iedzīvotājiem darba dienās un brīvdienās ir nodrošināta 
iespēja nokļūt uz Rēzekni, kas ir nozīmīgs Latgales reģiona centrs. Maršruti, kas šķērso 
Kārsavas novada teritoriju ir apkopoti 3.pielikumā. No 2011.gada 1.jūnija tika samazināts 
reisu skaits agri no rīta brīvdienās, kas apgrūtina neklātienē studējošo iedzīvotāju nokļūšanu 
Rēzeknes augstskolā un citu mācību iestāžu filiālēs. 

  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. 
Tomēr atsevišķo pagastu iedzīvotājiem pēc novadu izveides ir pasliktinājušās pārvietošanās 
iespējas ar sabiedrisko transportu, kā arī reģiona, novada un pagastu centru sasniedzamība. 
Piemēram, Goliševas iedzīvotāji uz Kārsavu var tikt tikai plkst.6 no rīta, bet Salnavas pagasta 
iedzīvotāji uz novada centru un atpakaļ var tikt tikai vienu reizi nedēļā. Plānojot pasažieru 
pārvadājumus vietējos reisos nav saskaņotas iedzīvotāju vajadzības ar iestāžu darba laikiem, 
kā arī nav ņemtas vērā uzņēmumos strādājošo vajadzības. Kopumā vietējā transporta 
nodrošinājums uz Kārsavas novada ciemiem un lauku teritorijām ir nepietiekams. 

Skolas mācību gada laikā tiek organizēts skolēnu sabiedriskais transports no Salnavas, 
Goliševas, Mērdzenes un Mežvidiem. Skolēnus uz skolu nogādā 3 pašvaldību autobusi. 
Autobusu pakalpojumus 2010./2011.gadā ir izmantojuši 65 skolēni. Vidējais transporta 
izmantošanas izmaksas nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ uz 1 
skolēnu dienā sastādīja 2.50 Ls. Skolēnu autobusi nav novietoti garāžās, līdz ar to ir vairāk 
tehnisko problēmu, it īpaši ziemas periodā. Lai uzturētu šos transporta līdzekļus labā tehniskā 
stāvoklī ir nepieciešama garāžu izbūve.  

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. Līdz ar to Kārsavas novada iedzīvotāji dzelzceļa pakalpojumus 
nokļūšanai uz Rēzekni vai Rīgu izmanto retāk, bet ja nepieciešams braukt uz Rīgu ar vilcienu, 
uzsāk savu braucienu no Rēzeknes. Dzelzceļa līnija tiek izmantota galvenokārt kravu tranzīta 
pārvadājumiem. Galvenie pārvadājumu veidi ir naftas produkti, minerālmēslojums, metāli un 
kokmateriāli. 

4.4. Sakari 

Pasta pakalpojumus Kārsavas novada teritorijā sniedz VAS „Latvijas Pasts”. 
Kārsavas novadā atrodas 6 pasta nodaļas – Kārsavas, Aizgāršas, Mežvidu, Mērdzenes, 
Salnavas un Vītolu pasta nodaļas. Faktiski katrā novada teritoriālā vienībā ir sava pasta 
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nodaļa, kas apkalpo sava pagasta teritorijas iedzīvotājus un iestādes. Pasta nodaļu saglabāšana 
ir atkarīga no klientu plūsmas, nodaļu darbības rādītājiem un ģeogrāfiskā novietojuma, kā arī 
valsts ekonomiskās attīstības tendencēm. 

Telekomunikāciju  Kārsavas novadā nodrošina fiksēto un mobilo tīklu 
infrastruktūra. Kārsavas novadā fiksēto telefonsakaru nodrošinātājs ir SIA „Lattelekom”. 
Jānorāda, ka šā veida telefona sakari nav pieejami daudziem lauku iedzīvotājiem, sevišķi 
raksturīgi tas ir novada attālākajās vietās. Pēdējo gadu laikā fiksēto telefonu abonementu 
skaits ir samazinājies, jo arvien vairāk cilvēku izvēlas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus. 
Latvijā mobilo tālruņu abonementu skaits 2004. gada beigās bija 1,53 miljoni, bet 2011. gada 
sākumā tas bija sasniedzis jau aptuveni 2,5 miljonus, tādejādi pārsniedzot Latvijas iedzīvotāju 
skaitu. Tas norāda uz līdzīgu abonementu skaita pieauguma tendenci Kārsavas novada 
iedzīvotāju vidū. Novada teritorijā darbojas četri mobilo telekomunikāciju tīklu operatori AS 
„Telekom Baltija”, SIA „Tele  2”,  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Bite  Latvija”, 
tomēr ne visu minēto operatoru pakalpojumu kvalitāte visā pašvaldības teritorijā ir vienlīdz 
augsta. Mobilo sakaru tīklu pārklājums nosedz apmēram 95% novada teritorijas. Mobilo 
sakaru pakalpojumi ir nodrošināti pašvaldības administratīvajā centrā, visos pagastu centros, 
gar valsts autoceļu Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne, kā arī Valsts robežsardzes 
kontroles punktu teritorijās (Grebņeva un Aizgārša). Mobilo sakaru tīklu infrastruktūras 
uzlabojumi plānoti vietās, kur tīklu pārklājums nav pietiekams. 

Internets. Iedzīvotāju datorprasmes un interneta pieejamība uzņēmumos, 
organizācijās ir būtisks mūsdienu sociālekonomiskās attīstības faktors un labklājības rādītājs. 
Informāciju tehnoloģiju attīstībai Kārsavas novada pašvaldībās vienmēr bijusi pievērsta 
pietiekoši liela uzmanība, un datorizācijas līmenis ir vērtējams kā salīdzinoši augsts, jo īpaši 
Kārsavas pilsētā. Interneta pakalpojumu pieejamība Kārsavas novadā ir liela, taču kopējais 
abonementu skaits nav zināms.  

Mājsaimniecībām un iestādēm pieejamais interneta ātrums Kārsavas novadā svārstās 
no 2 Mbit/sek. līdz 10 Mbit/sek. Nozīmīgākie interneta pakalpojumu nodrošinātāji novadā ir 
SIA „Lattelekom”, AS „Telekom Baltija”, SIA „Tele 2”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un 
SIA „Bite Latvija, SIA „Latnet serviss” u.c. Izmantojot interneta piekļuvei telefona līniju, 
analogo līniju zemā kvalitāte kavē interneta izmantošanas iespējas lauku rajonos. Attālināto 
reģionu atstumtības mazināšanai ir paredzēts uzsākt platjoslu tīklu izvēršanu, piesaistot ERAF 
līdzekļus. Tā rezultātā tiktu panākta cenas izlīdzināšanās un lauku teritorijās, un iespēju 
nodrošināšana pieslēgties kvalitatīvam datu pārraides tīklam ne tikai Rīgā un pilsētās, bet arī 
lauku apvidos un pagastos. 

Kārsavas novada iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs bezmaksas interneta pieslēgums 
bibliotēkās, arī skolās ir nodrošināts stabils un ātrdarbīgs interneta pieslēgums. Ar pieeju 
internetam ir nodrošinātas visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Kārsavas novada 
teritorijā lielākajās apdzīvotajās vietās par ES Struktūrfondu līdzekļiem ir izveidoti publiskie 
interneta pieejas punkti, piemēram, 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”. Taču to izmantošana ir 
atkarīga no kopējā interneta pieslēguma vietu skaita.  
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5. Tehniskā infrastrukt ūra 

 Inženierinfrastruktūrai – elektroapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai, kā arī atkritumu saimniecībai – ir nozīmīgā loma apdzīvoto vietu 
potenciālā veidošanai.  

5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks”, pagastu 
komunālās saimniecības. Stratēģiski un finansiāli optimālākais risinājums būtu novadā 
izveidot vienu ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju. 

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. m3 

Teritorija 2009. 2010. 
Kārsavas pilsēta 76,96 78,93 

Goliševas pagasts 7,96 6,42 
Malnavas pagasts 8046,94 8480,45 
Mežvidu pagasts 15,94 13,74 

Mērdzenes pagasts 24,61 28,22 
Salnavas pagasts 36,00 28,60 

 Avots: LVĢMA datu bāze 

Kā redzams, vislielākais ūdens ieguves apjoms ir Malnavas pagastā. Tik krasa starpība 
ar pārējām novada teritorijām ir saistīta ar karjera „Rītupe” darbību Malnavas pagasta 
teritorijā, kas ražošanas vajadzībām patērē lielu ūdens daudzumu. 

Sadzīves vajadzībām lieto tikai pazemes ūdeņus, savukārt ražošanas vajadzībām 
izmanto arī virszemes ūdeni. Piemēram, 2009.gadā ražošanas vajadzībām tika izlietots 25.135 
tūkst./m3, sadzīves vajadzībām 149.841 tūkst./m3. 

Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir Kārsavas pilsēta, kas izlieto apmēram 65 % no 
kopējā patērētā ūdens daudzuma novadā. Saskaņā ar SIA „Kārsavas namsaimnieks” datiem 
apmēram 48% pilsētas iedzīvotāju izmanto galvenās ūdensapgādes sistēmas piegādāto ūdeni, 
Pilsētā ir arī 5 nelielas autonomas ūdensapgādes sistēmas: SIA “Svaigums” pirts, 
daudzdzīvokļu māja Kļavu 7, AS “Latvenergo” Kārsavas iecirknis, AS “Rebir”, uzņēmuma 
“Stars“ teritorijā. Pārējie iedzīvotāji ūdeni iegūst no dažāda dziļuma privātām grodu vai 
dziļurbumu akām. Pēc neoficiālās informācijas, novadā teritorijā daudz nelegāli izurbto aku.  

Pagastu teritorijās padomju gados izbūvēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
lielākajās apdzīvotajās vietās, pastāv arī vairākas lokālas ūdenssaimniecības sistēmas, taču par 
tām nav pieejama informācija. Malnavas pagastā ir trīs centralizētas ūdensapgādes sistēmas - 
divas Malnavas ciemā un viena Lemešovas ciemā. Atsevišķas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas ir pie daudzdzīvokļu mājām Soldanu, Lielās Zeļčovas un Nesteru ciemos, kā arī 
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RKP “Grebņeva” (SIA “Namu apsaimniekošana”) un RKP “Kārsava” (Valsts robežsardzes 
Ludzas pārvalde) teritorijās; centralizēta ūdensapgādes sistēma ir Bozovas ciemā 
(apsaimniekotājs – SIA “Ūdensnesējs), atsevišķa ūdensapgādes sistēma ir Malnavas piena 
savākšanas punktam (AS “Ludzas piensaimnieks). Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pastāv arī Goliševas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pagastos. Raksturojoša informācija 
par tām ir apkopota 4. un 5. pielikumā. 

Līdz 2009. gadam pagastu pašvaldības iespēju robežās veikušas pasākumus dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanai centralizētajās ūdensapgādes sistēmās vai atsevišķos pašvaldības 
objektos, taču atsevišķu pagastu problēma ir lielais ūdens sistēmu tehniskais nolietojums. 
Projektu izstrāde ūdens kvalitātes uzlabošanai un to realizācija, piesaistot ES fondu līdzekļus, 
ļautu ievērojami uzlabot vairākuma lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Dzeramā ūdens kvalitāte ūdensapgādes tīklos, kurus apkalpo pašvaldības uzņēmumi, 
atbilst normatīvo aktu prasībām, izņemot paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību. Latvijā 
dzeramajam ūdenim ir raksturīga paaugstināta dzelzs koncentrācija 2008. gadā tikai aptuveni 
50 % no Sabiedrības veselības aģentūras pārbaudītajos ūdens paraugos dzelzs saturs bija 
mazāks par 0,2  mg/l, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktai kvalitātes normai.  

Dzeramo ūdeni iegūst arī no pazemes ūdeņiem, kuros var būt dabīgi paaugstināts 
dzelzs, amonija, sulfātu, hlorīdu un mangāna saturs, dzeramajā ūdenī šo savienojumu 
koncentrācija nereti pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimāli pieļaujamo normu.  

Pēdējo gadu laikā „Ūdens pakalpojumu attīstības programmas” un citu projektu 
ietvaros ir veikti apjomīgi rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi – uzlaboti un paplašināti 
esošie ūdens apgādes tīkli, rekonstruētas notekūdens sistēmas, izbūvēti un paplašināti 
kanalizācijas tīkli, sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma Kārsavas pilsētā, Goliševas 
pagastā, Mežvidu un Mērdzenes pagastos. Lai piesaistītu ERAF finansējumu 
ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumu uzsākšanai arī turpmāk, Kārsavas novadā ir 
nepieciešami ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskie pamatojumi.  

Centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma darbojas Kārsavas pilsētā un 
deviņos ciemos. Savrupmājās, kuras nav iekļautas centralizētā sadzīves notekūdeņu 
apsaimniekošanas tīklā, sadzīves notekūdeņu uzkrāšanu un attīrīšanu veic lokālajās attīrīšanas 
ietaisēs vai uzkrāj izvedamās krājakās. Privātmāju kanalizācijas krājaku tīrīšanu un izvešanu 
nodrošina specializētie pakalpojumu veicēji.   

5.2.tabula 
Notekūdeņu daudzums, tūkst. m3, 2010. 

Teritorija  Tūkst./m3 
Kārsavas pilsēta 26,436 
Salnavas pagasts 24,197 

Mērdzenes pagasts 28,220 
Goliševas pagasts 6,422 
Malnavas pagasts 8469,732 
Mežvidu pagasts 18,277 

Kopā 8573,284 
 Avots: LVĢMA datu bāze 
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Raksturojoša informācija par Kārsavas novada notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
sistēmām ir apkopota 5.pielikumā. 

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 reģiona Ludzas 
nodaļa, 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. 
Tādējādi samazinātos drošības riski avāriju un dabas stihiju rezultātā. Problēmas sagādā 
pagājušā gadsimta 60.-80.gados celtajās daudzdzīvokļu mājās esošie kabeļi, kas neatbilst 
mūsdienās nepieciešamajai slodzei.  

 Kārsavas pilsētā un apdzīvotās vietās ar lielāko iedzīvotāju skaitu ir  nodrošināts ielu 
apgaismojums ar gāzizlādes lampām, bet to pieslēdz tikai uz dažām stundām, atkarībā no 
diennakts tumšās daļas ilguma, kas sagādā neērtības un nedrošības sajūtu iedzīvotājiem. 
Tāpēc būtu nepieciešams uzlabot ielu apgaismojuma tīklu kvalitāti un samazināt patērēto 
enerģiju.  

 Pašvaldībā lielākais elektroenerģijas patērētājs ir komunālā saimniecība. 

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 koka skaidu 
granulas. Pašvaldības iestādes arī galvenokārt apkurei izmanto malku. 
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5.3.tabula 
 Kurin āmā daudzums pašvaldības iestādēs, 2010. 

Kurin āmā veids, 
mērvienība Iestāde Daudzums 

Malka , m3 

Goliševas PII 75.000 
Goliševas DzKS 7.500 
Goliševas bibliotēka 7.500 
Goliševas FVP 4.030 
Goliševas TN 26.000 
Aizgāršas pamatskola 73.500 
Mežvidu TN 81.000 
Mežvidu DzKS 108.760 
Mežvidu aprūpes centrs 33.000 
Mežvidu pamatskola 20.000 
Mežvidu bērnu dārzs 52.000 
Mērdzenes bibliotēka 2.000 
Mērdzenes FVP 5.000 
Mērdzenes DzKS 11.500 
Mērdzenes TN 215.000 
Nesteru bibliotēka 31.500 
Bozovas bibliotēka 7.000 
Malnavas DzKS 160.000 
Malnavas PII 104.500 
Salnavas pamatskola 291.000 

Kopā malka, m3  1439.290 
Akmeņogles, t Salnavas pamatskola 82.000 
Kopā akmeņogles, t  82.000 
Dīzeļdegviela, l Mērdzenes pamatskola 34 016 
Kopā dīzeļdegviela, l  34 016 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Centralizēta siltumapgāde ir Kārsavas pilsētā un Malnavas ciemā. Dažām pašvaldības 
iestādēm novada pilsētā un lauku teritorijā ir lokālā apkure.  

Kārsavas pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu, ko apsaimnieko SIA „Kārsavas 
namsaimnieks”, veido 4 katlu mājas Kārsavā: Skolas ielā 3d, Vienības ielā 49c, Vienības ielā 
49, un Vienības ielā 53, no kurām viena, t.i., Vienības ielā 53, ir rezervē. Kopējais siltumtrašu 
garums pilsētā ir 1.8km. Katlumāju raksturojums ir parādīts 5.4.tabulā. 

5.4.tabula 
SIA „K ārsavas namsaimnieks” katlumājas 

Katlum ājas adrese Skolas ielā 3d Vienības ielā 49c Vienības ielā 49 
Kurin āmā veids Malka, šķelda Malka Malka 

Jauda 2,5MWh 0,5MWh 1,0MWh 
Saražotās 

siltumenerģijas 
daudzums 

2010./2011.g 
apkures sezonā 

3863,9 MWh 646,5 MWh 690,9 MWh 
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Siltumenerģijas 
zudumi 459,5 MWh 49,6 MWh 65,9 MWh 

Pieslēgumu skaits 
12 daudzdzīvokļu 

mājas 
2 ēkas ( domes ēka un 

kultūras nama ēka) 
6 daudzdzīvokļu 

mājas 
Vidējais tarifs 

iepriekšējā apkures 
sezonā. 

 38,23 Ls/MWh 38,23 Ls/MWh 

Visiem patērētājiem (juridiskām personām) ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, 
visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - siltummezgli. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulators 2010./2011.gada apkures sezonā bija apstiprinājis 
tarifu 38,23 Ls/MWh. Apkures cena par 1 kvadrātmetru mainījās atkarībā no konkrētas mājas 
tehniskā stāvokļa un laika apstākļiem. Vismazākā maksa par apkuri bija vienā no 
daudzdzīvokļu mājām marta mēnesī un sastādīja 0.959 Ls par 1 m2; visaugstākā - janvāra 
mēnesī -1.44 Ls par 1 m2.  

Kā kurināmais materiāls tiek izmantota koksne. Tās glabāšanai nav slēgtas novietnes 
un izmantojot mitru koksni samazinās katlu lietderības koeficients un jauda. Visas šis 
siltumapgādes sistēmas ir sliktā tehniskā stāvoklī un neatbilst mūsdienu prasībām. 
Nepieciešams atjaunot gandrīz visus siltumtīklus, uzbūvēt jaunas katlumājas, jo pašreizējas 
nevar rekonstruēt. Aktuāls jautājums ir daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana. 
Pašlaik SIA „Kārsavas namsaimnieks” gatavo vairākus projektu pieteikumus par 
daudzdzīvokļu māju siltināšanu. 

Malnavas pagastā siltumapgādes tīkli ir Malnavas ciemā, kur Malnavas Koledžas 
katlumāja ar jaudu 3,6 MW nodrošina apkuri mācību un kopmītņu korpusiem, kā arī 
daudzdzīvokļu mājām. Atsevišķas katlumājas, ir Malnavas pagasta padomes un bērnudārza 
ēkai, RKP “Grebņeva”, RKP “Kārsava”. 

Goliševas pagastā ir nepieciešams ierīkot autonomās apkures sistēmu Tautas nama un 
administratīvā ēkā. 

5.4. Gāzes apgāde 

Kārsavas pilsētā pašreiz gāzes apgāde nodrošināta pa gāzes vadiem no sašķidrinātās 
gāzes rezervuāriem skolas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām (gāzes krātuves Vienības 72 B 
un 74 māju pagalmos) un daudzdzīvokļu mājām Šosejas 1 un 1 A.  Individuālajās un un 60-
tajos gados celtajās daudzdzīvokļu mājas lieto gāzes balonus. 

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus. 
Tuvākajos gados gāzes padeve neprasīs lielus kapitālos ieguldījumus, jo Kārsavā un pārējā 
novada teritorijā 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. Pakalpojums ir pieejams divos veidos: no gāzes 
rezervuāriem un no individuālajiem gāzes baloniem un rezervuāriem. Sašķidrināto gāzi no 
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rezervuāriem izmanto daudzdzīvokļu māju iemītnieki skolas mikrorajona(gāzes krātuves 
atrodas Vienības 72 B un 74 māju pagalmos), gāzes balonus – privātmāju iedzīvotāji, kā arī to 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem nav pieejama gāzes padeve no rezervuāriem. Balonu 
realizācijas punkts atrodas Kārsavas pilsētā un pagastu centros. Gāzes apgādei no pazemes 
rezervuāriem ir pieslēgti 192 dzīvokļi Kārsavas pilsētā. Pilsētā visās daudzdzīvokļu mājās ir 
uzstādīti gāzes skaitītāji. 

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus. 
Tuvākajos gados gāzes padeve neprasīs lielus kapitālos ieguldījumus, jo Kārsavā un pārējā 
novada teritorijā AS „Latvijas Gāze” neplāno gāzes vada izbūvi. 

5.5. Atkritumu savākšana 

Pašreiz ar atkritumu apsaimniekošanu Kārsavas novadā darbojas SIA “Marss” Ludzas 
fili āle un AS “L&T Hoetika” Latgales filiāle. Uzņēmumi atkritumus izved gan no 
daudzdzīvokļu mājām, gan no privātmājām. Atkritumus Kārsavas novadā savāc ar 
konteinermetodi. Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti konteinerlaukumi; atsevišķās 
sabiedriskās vietās izvietoti konteineri. Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, 
uzņēmumiem un iestādēm ir jāslēdz līgums ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu savākšanu.  

Līdz 2007.gadam sadzīves atkritumi no novada pagastiem tika nogādāti uz Zelčevas 
izgāztuvi Malnavas pagastā. 2007.gadā tā ir slēgta un rekultivēta. Šobrīd atkritumi tiek 
nogādāti SIA ”Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” poligonā Rēzeknes 
novada Ozolnieku pagasta Križevniekos. Īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 
2006. – 2012.gadam, ir slēgtas visas Kārsavas novadā esošās sadzīves atkritumu izgāztuves 
un veikti rekultivācijas darbi – izgāztuves virsma ir nosegta ar pietiekoši biezu grunts slāni, 
apkārtne ir labiekārtota. Rekultivācijas rezultātā problemātiskajās teritorijās iegūta sakopta 
ainava un turpmākai izmantošanai sagatavoti zemes gabali. 

5.5.tabula 
Kārsavas novada slēgtās un rekultivētas izgāztuves 

Nr.p.k. Administrat īvā teritorija Nosaukums Platība, ha 
Rekultivēšanas 

gads 
1. Malnavas pagasts Zeļčova 2,3 2007. 
2. Goliševas pagasts Poboikova 0,2 2007. 
3. Salnavas pagasts Blaši 2,0 2006. 
4. Salnavas pagasts Sviļova 4,2 2003. 
5. Mērdzenes pagasts Silinieki 2,3 2007. 
6. Mežvidu pagasts - 0.9 2006. 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Nesankcionētu atkritumu izgāztuvju novadā nav, tomēr atsevišķās vietās mežos un 
ceļmalās tiek izmesti  sadzīves atkritumi.  
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5.6.tabula 

Atkritumu daudzums K ārsavas novadā, tonnās  

Administrat īvā 
teritorija 

2008. 2009. 2010. 
Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie 

Kārsavas pilsēta   274  497 225  
Salnavas pag. 43,4  44,45  44,45  
Mērdzenes pag. 40,97  21,95  21,94  
Goliševas pag. 52,56  82,85  81,64  
Malnavas pag. 204,5602 0,1028 178,88 0,505 236,33 19,9563 
Mežvidu pag 24,54  37,16  39,003  

Kopā 366,0302 0,1028 639,29 0,505 920,363 244,9563 
 Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 02.06.2011 

Novadā radīto atkritumu daudzumam ir tendence pieaugt. Tas saistīts ar to, ka 
iedzīvotāji sākuši slēgt līgumus par atkritumu izvešanu (izveidojās uzskaite par atkritumu 
daudzumu), gan ar pieaugušo atkritumu apjomu vispār (gandrīz 40 % no visiem atkritumiem 
ir iepakojuma materiāli). Palielinoties sadzīves atkritumu daudzumam, aktuāla kļūst 
nepieciešamība attīstīt atkritumu šķirošanu un dalītās atkritumu vākšanas sistēmas, kā arī ir 
jāizveido atkritumu savācējtransporta maršruti, kas apkalpotu viensētas. 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu valstī reglamentē „Atkritumu apsaimniekošanas 
likums”, un no tā izrietošie normatīvie dokumenti. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
sistēma ietver sevī darbības ar bīstamajiem atkritumiem no to radīšanas līdz utilizācijai. 
Bīstamie atkritumi rodas autoservisu, medicīnas iestāžu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbības procesā. Raksturīgākie atkritumi ir no remontdarbnīcām: izstrādātās eļļas, filtru 
materiāli, riepas, absorbenti, šķīdinātāji. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās rodas dūņas. 
Celtniecības procesā rodas būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs rodas tādi 
atkritumi kā šļirces, pārsienamais materiāls, medikamenti. Mājsaimniecībās laika gaitā rodas 
bīstamie atkritumi: 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.  

Kārsavas 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. 

Novadā notiek jaunu saistošo noteikumu izstrāde par atkritumu apsaimniekošanu. 
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6. Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 

 Kārsavas novada teritorijā atrodas daudzveidīgie dabas un kultūrvēstures objekti. Tas 
saistīts ar novada ģeogrāfisko novietojumu Rītupes krastos, kur vēsturiski attīstījusies 
teritorija ,jo senās civilizācijas mēdza izvietoties, celt apmetnes pie ūdens ceļiem. Mūsdienās 
aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas uzliek iedzīvotājiem pienākumus rūpēties 
par tām, taču tās ir arī viens no priekšnosacījumiem tūrisma, līdz ar to ekonomiskās vides, 
attīstībai. 

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, 2010. 

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 
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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.  

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.  

Pašlaik Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar ES Kohēzijas fondu realizē projektu 
par tūrisma infrastruktūras izveidi vairākās Natura-2000 teritorijās, t.sk. arī dabas parkā 
„Numernes valnis”. Šī projekta rezultātā tiks nodrošināta teritorijas pieejamība, organizēta 
apmeklētāju plūsma un izgatavoti informācijas stendi par izveidoto infrastruktūru.  

Kārsavas novada valsts aizsargājamie dabas objekti ir apkopoti 6.2.tabulā 

6.2.tabula 

Nr. Atrašanās vieta 
Objekta 

nosaukums Statuss 
Apkārtm ērs 

(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 

 Bet ne tuvu visi novada dižkoki ir apzināti. Novada teritorijā daudz dižkoku ir 
Malnavas parkā, Mežvidu parkā, kā arī citur. Tāpēc, sadarbojoties pašvaldībai ar nevalstiskām 
organizācijām un skolām būtu jāturpina dižkoku apzināšanas un saudzēšanas darbs. 

6.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 

 Spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR 
Kultūras ministrija, iekļauti 23 novadā esoši pieminekļi – 20 valsts nozīmes un 3 vietējas 
nozīmes. Starp tiem: 8 arheoloģijas pieminekļi, 3 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. 
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                 6.3.tabula 
Valsts aizsargājamie pieminekļi Kārsavas novadā 

Aizsardzības 
numurs Vērt ības 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; 
Avots: LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

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. Arhitektūras pieminekļi pieder dažādām 
Romas katoļu draudzēm. 

 Salnavas katoļu kapela ir iekļauta valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā tikai 
2011.gadā februārī. 2011. Pavasarī noslēdzās ELFLA projekts, ko izstrādāja biedrība 
„K ūzuls”. „Kopīgā sapratnē paceltais Dievnams”. Vienkāršotās rekonstrukcijas rezultātā 
projektā ietvaros tika nomainīti ēkas logu bloki, veikta griestu siltināšana, apdare ar ēvelētiem 
dēļiem un krāsošana, telpas apsildīšanai iemontēts kamīns un dūmvads. Salnavas katoļu 
kapela ir vērtīgs sakrālās būvmākslas paraugs un neogotikas arhitektūras stila piemērs, kam ir 
pilnībā autentisks būvapjoms. Šobrīd Salnavas kapela ir viens no pievilcīgākiem objektiem 
Kārsavas novadā. 
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 Pašlaik spēkā esošos Kārsavas novada teritorijās plānojumos ir noteiktas pagastu un 
pilsētas nozīmes dabas un kultūrvēstures teritorijas un objekti, kuriem jānodrošina 
saglabāšana un aizsardzība. Tie ir: koka baznīcas, bijušās Malnavas un Ruskulovas muižas ar 
parku kompleksiem, II pasaules karā kritušo karavīru brāļu kapi un piemiņas vietas. Šo 
objektu sakārtošana ļautu tos iekļaut dažādos tūrisma maršrutos, kas veicinātu novada sociāli 
ekonomisko attīstību. 

Izstrādājot jaunu Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam būtu 
jāprecizē šis saraksts un jānosaka šo teritoriju un objektu izmantošanas noteikumi. 
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7. Zemes un ēkas 

7.1. Zemes resursi 

Pēc VZD sniegtās informācijas 2010. gada Kārsavas novada zemes kopplatība ir 
62683,4 ha, 51,29% jeb 3214,9 ha aizņem fizisko personu īpašumā esošā zeme, 17,10% jeb 
10721,7 ha aizņem valsta piekritīgā zeme un 15,12% jeb 9478,9 ha juridisko personu īpašumā 
esošā zeme (skat. 7.1.tabulu)  

7.1.tabula 
Kārsavas novada zemes sadalījums pēc īpašuma veidiem 
Zemes sadalījums pēc 

īpašuma veidiem 
Kopplat ība, 

ha 
Īpatsvars, 

% 
Fizisko personu īpašumā 32149,9 51,29 
Juridisko personu īpašumā 9478,9 15,12 
Pašvaldību īpašumā 233,2 0,37 
Valsts un valsts institūciju 
īpašumā 

5705,3 9,10 

Jaukta statusa kopīpašumā 19,1 0,03 
Pašvaldībai piekritīgā zeme 1638,8 2,61 
Valstij piekritīgā zeme 10721,7 17,10 
Zeme zemes reformas 
pabeigšanai 

325,2 0,52 

Rezerves zemes fonda zeme 158,7 0,25 
Zeme zem publiskajiem 
ūdeņiem 

71 0,11 

Fizisko personu lietošana 2162,2 3,45 
Juridisko personu lietošana 19,4 0,03 

Kopā 62683,4 100 

 Datu avots: LR Valsts Zemes dienests   

Saskaņā ar VZD 2010.gada datiem, iedalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupām, 65,45% jeb 41025,1 ha no visas Kārsavas novada teritorijas aizņem 
lauksaimniecības zeme, bet 31,56% jeb 19785,1 ha - mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Pārējās desmit grupas kopā aizņem 2,99 % sadalījumā kā tas redzams 
7.2.tabulā. 

7.2.tabula 
Kārsavas novada zemju sadalījums  

pēc nekustāma īpašuma lietošanas mērķa, 2010.gads 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa 
Kopplat ība, 

ha 
Īpatsvars, 

% 
Lauksaimniecības zeme-01 41025,1 65,45 
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas 19785,1 31,56 
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teritorijas-02 
Ūdens objektu zeme-03 78,5 0,13 
Derīgo izrakteņu ieguves teritorija-04 88 0,14 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme-05 30,2 0,05 
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme-06 161,9 0,26 
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme-07 39,9 0,06 
Komercdarbības objektu apbūves zeme-08 12,7 0,02 
Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme-09 205,1 0,33 
Ražošanas objektu apbūves zeme-10 112,8 0,18 
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme-11 1118,4 1,78 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 
zeme-12 

25,7 0,04 

Kopā 62683,4 100 

Kā redzams no tabulas, vislielāko īpatsvaru Kārsavas novada zemes bilancē pa 
nekustāmā īpašuma mērķu grupām veido lauksaimniecības zeme - 65,45 %.  

Analizējot zemes sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem Kārsavas novadā, 
konstatēts, ka  48% jeb 30276,8 ha tiek izmantots kā lauksaimniecības izmantojamās zemes. 
Mežu platība aizņem 38% jeb 24101,8 ha, pārējo Kārsavas novada teritoriju aizņem krūmāji 
3%, purvi 4%, ūdens objektu zeme 2%, zeme zem ēkām un pagalmiem 1%, zeme zem ceļiem 
2%. (skat.7.1.attēlu).  

 

7.1.att. Kārsavas novada zemju sadalījums pēc lietošanas veidi 2010. gads 
 Datu avots: LR Valsts Zemes dienests 

Lauksaimniecības zemes savukārt iedalās aramzemēs, augļu dārzos, pļavās un 
ganībās. Lielāko daļu lauksaimniecības zemju aizņem tieši aramzeme – 20783,3 ha jeb 
68,64% no kopējās lauksaimniecības zemju platības. Nākamais izplatītākais lauksaimniecības 
zemju veids pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām ir ganības – 5950,6 ha jeb 
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19,65%. 3304,2 ha (10,91%) Kārsavas novadā aizņem pļavas un 238,7 ha (0,80%) - augļu 
dārzi. 

 Salīdzinot Kārsavas novada zemju sadalījumu pa  lietošanas veidiem 2009. un 2010. 
gados, ir redzams ka būtiskās izmaiņas nav notikušas. (Skat. 7.2.attēlu) 

 

7.2.att. Kārsavas novada zemju sadalījums pa  lietošanas veidiem 2009. un 2010. gados 
 Datu avots: LR Valsts Zemes dienests 

 Pēc valsts SIA „Zemkopības nekustamie īpašumi” informācijas Kārsavas novada 
teritorijā 2011.gadā atrodas sekojošas meliorācijas sistēmas: 

• Goliševas pagastā – 1 865 ha; 

• Malnavas pagastā – 7 481 ha; 

• Mežvidu pagastā – 2 750 ha; 

• Mērdzenes pagastā – 2 741 ha; 

• Salnavas pagastā – 3 919 ha. 

Otrais nozīmīgākais zemes lietošanas veids Kārsavas novada teritorijā ir mežs. Pēc 
īpašuma formas visvairāk ir privātie meži – 54 %, valsts -27 %, juridisko personu -19 %. 
Pašvaldības īpašumā mežu platības ir ļoti nelielas. Valsts mežus apsaimnieko AS „Latvijas 
valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība. 

7.2. Valsts un pašvaldības īpašumi. 

 Kārsavas novada pašvaldības īpašumā uz 01.01.2011. ir 233.2 ha zemes, bet lietojumā  
316.81 ha. 1.tabulā ir apkopota informācija par pašvaldību īpašumā esošajām zemēm 
sadalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām. 

7.3.tabula 

Kods Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
grupa 

Pašvaldības 
zemes 

kopplatība, ha 
01 Lauksaimniecības zeme 96,6 
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02 Mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 

35,2 

03 Ūdens objektu zeme 0,9 
04 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 4,7 
05 Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 

zeme 
11,1 

06 Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme 

0,0 

07 Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 3,3 
08 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0,9 
09 Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves 

zeme 
33,6 

10 Ražošanas objektu apbūves zeme 45,9 
11 Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 
0,1 

12 Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme 

0,9 

 Kopā 233,2 
Avots: VZD dati 

 Kā redzams no tabulas pašvaldības īpašumu lielāko īpatsvaru sastāda lauksaimniecības 
zeme, mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī  sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūves zeme. Zemesgrāmatā pašvaldība ir ierakstījusi 28.7 % no 
pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma. Šo zemju bilances vērtība – Ls 4 245 566 Ls. 
Pašvaldības Zemesgrāmatā ierakstīto īpašumu atlikusī vērtība irn1 712 666 Ls, bet kuri nav 
ierakstīti – 4 245 566Ls 

7.4. tabula 
Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē (Ls) 

Nekustamais īpašums (sākotnējā vērt ība) Uz 01.01.2011. Uz 01.01.2010. 
KOPĀ 10 582 499 10 569 007 
Zeme, ēkas, būves 10 321 279 10 521 376 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 

52 776 22 015 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 
nekustamie īpašumi 

180 382 - 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 28 062 25 616 
Avots: Pašvaldības dati 

Kārsavas novadā teritorijā atrodas 38 kapsētas: Goliševas pagastā – 8, Malnavas 
pagastā – 11, Mērdzenes pagastā – 4, Mežvidu pagastā – 5, Salnavas pagastā – 9; Kārsavas 
pilsētā – 2. Kopēja kapsētu platība sasniedz 34 hektārus. Nākotnē būtu nepieciešams 
paplašināt Kārsavas kapsētu Malnavas pagastā. Šajā sakarā pašvaldībai ir jānosaka šim 
mērķim paredzētas teritorijas. Pagastos kapus apsaimnieko pārvaldes. Nevienai kapsētai nav 
izvēlēti kapu pārziņi. Līdz ar to kapsētu teritorijā netiek iedalītas vietas apglabāšanai, 
neveidojas celiņu tīkls, kas rada sarežģījumus piekļūšanai pie kapu vietām. 
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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 videi8. 

Kārsavas novada teritorijā ir izsniegtas astoņas B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujas9. Kārsavas novada pašvaldībai ir izsniegtas piecas B kategorijas atļaujas 
ūdenssaimniecības darbībai, arī SIA „Kārsavas namsaimnieks” ir ieguvusi atļauju 
ūdenssaimniecības darbībai. Malnavas koledžai ir izsniegta atļauja sadedzināšanas iekārtas 
darbībai. VID Latgales reģionālās iestādes Muitas kontroles punktam „Grebņeva” ir izsniegta 
atļauja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai un sadedzināšanas iekārtai.  

Kārsavas novada teritorijā laika posmā no 2003. gada ir izsniegti trīsdesmit četri C 
kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumi10. Darbības veidi uz ko izsniegti 
apliecinājumi ir – kokapstrādes iekārtas, sadedzināšanas iekārtas, degvielas uzpildes stacijas, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzīvnieku novietnes, kurināmā ražošana no koksnes, 
remontdarbnīcas. 

 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.  

8.2. 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  (pēdējo 3 gadu periodā) par emisijām un izlietoto kurināmā 
daudzumu sniedz Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Salnavas pagasta pārvaldes un SIA 
„K ārsavas namsaimnieks”11.  

                                                           

8 15.03.2001. likums "Par piesārņojumu"(stājies spēkā 01.07.2001.) ar grozījumiem 
9 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes informācija, 17.06.2011. 
10 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes informācija, 17.06.2011. 
11 LVĢMC datu bāze Nr.2 „Ūdens”, 17.07.2011. 
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8.1. tabula 
Katlu māju emisija 

Piesārņojums, 
tonnās 

2008. gads 2009. gads 2010. gads 

NOx 4,1924 2,2467 6,6699 
CO 6,4509 2,9255 12,7626 
CO2 519,7619 132,8407 414,26 

Cietās daļiņas 3,556 1,1959 6,2174 
SO2 0,4563 0,2679 1,6721 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 25.07.2011 

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. Satiksmes intensitāte ir pāri pār 3200 automašīnas diennaktī, no kurām apmēram 
18% ir kravas automašīnas. 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 km2 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.). 

Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti” R ītupe un Ludza atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju 
ķīmiskajai un bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem. 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   62 

 

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 
(lauksaimniecības platības veido 60,8% no sateces baseina platības) un pilsētu ietekme. 
Augustā un septembrī Ludzas upē novērota intensīva potenciāli toksisko zilaļģu ziedēšana, 
kas izskaidrojams ar palielinātām fosfora koncentrācijām ūdenstilpnē. Potenciāli toksiskos 
zilaļģu masveida attīstības periodos ieteicams ierobežot peldēšanos, neizmantot ūdeni 
mājlopu dzirdināšanai. Pavasarī sugu sastāvā dominē trīsuļodu kāpuri, pieaudzis dēļu sugu un 
ūdens ēzelīšu skaits, kas liecina par antropogēnā piesārņojuma ietekmi. 

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 
infiltr ācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 
357,0mg/l, Ca2+-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 
„K ārsavas namsaimnieks”, kas sniedz komunālos pakalpojumus Kārsavas pilsētā. 
Notekūdeņu daudzums Kārsavas novada teritorijā 2010. gadā ir raksturots 5.1. sadaļā. 

8.2.tabula 
Emisiju daudzums no notekūdeņu attīr īšanas iekārt ām 

Gads  Suspendētā viela BSP5 ĶSP5 Pkop. Nkop. 
2009. 19,775800/2,989100 23,592300/4,510210 43,51100/11,879500 /0,531100 /2,916250 
2010. 6,872500/49,080400 14,022440/3,580500 29,134800/11,132700 /0,386700 /2,970400 
* piesārņojuma slodze gadā/tonnas gadā 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 27.07.2011 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītās dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā vai arī 
uzglabātas. Nākotnē ir jādomā par dūņu plašāku izmantošanu.  
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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 6. 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. 

9.1.1.Pirmsskolas izglītība 
 Pirmsskolas izglītības jomā novadā tiek realizētas šādas programmas: 

• kods 01011111”Pirmsskolas izglītības progra mma”; 

• kods 00011111 ”Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 
programma”. 

 2010./2011.mācību gadā Kārsavas novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes 
un 3 pirmskolas grupas ar kopējo audzēkņu skaitu – 213. (skat.9.1.tabulu) 

9.1.tabula 
Bērnu skaits Kārsavas novada PII iestādēs 

N.p.k. Iestāde 
Bērnu skaits 

2010/2011 2011/2012 
1. Kārsavas PII „Taurenītis” 84 82 
2. Malnavas PII „Sienāzītis” 52 50 
3. Mežvidu PII „Saulīte” 37 36 

4. 
Mērdzenes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupa 

28 
37 

5. Aizgāršas pirmsskolas izglītības grupa 12 12 

6. 
Salnavas pamatskolas piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu grupa 

10 
11 

  

 
9.1.att. Bērnu skaita izmaiņas pirmsskolas izglītības iestādēs 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 
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 Kā redzams no diagrammas, tad visās pirmsskolas izglītības iestādēs esošo audzēkņu 
skaits 5 gadu laikā nav būtiski mainījies. Tomēr pēdējos gados novadā samazinās dzimstība, 
tāpēc pastāv iespēja, ka turpmāk varētu samazināties grupu skaits pirmskolas izglītības 
iestādēs. Rindas uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs nepastāv. 

9.2.tabula 
Pedagoģisko darbinieku raksturojums pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs 
 Kopā L īdz 29 30-39 40-49 50-59 60-64 
Kārsava 8 - 4 2 4 - 
Goliševa 2  - 1 - - 1 
Mežvidi 5 1 1 1 2 - 
Mērdzene 3 - 1 1 1 - 
Malnava 6 - 2 2 2 - 
Salnava 1 - - 1 - - 

   Runājot par pirmsskolu infrastruktūru, jāatzīmē, ka tikai Kārsavas PII aizņem pilnībā 
visu šai iestādei domāto ēku un piegulošo teritoriju. Malnavas PII atrodas pēc tipveida 
projekta būvētā bērnu dārza ēkā, bet kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā šeit izvietojās arī 
publiskās pārvaldes iestādes. Pašlaik pusi ēkas ieņem Kārsavas novada Attīstības nodaļa un 
Malnavas pagasta pārvalde. Mežvidu PII atrodas divstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamā mājā un 
ieņem 6 dzīvokļus. Mērdzenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa atrodas no jauna 
2009.g. uzbūvētā skolas ēkā. Tai ir kopīga saimniecība, vienotā vadība, iespēja izmantot 
sporta zāli un citas telpas. Aizgāršas pirmsskolas izglītības grupa atrodas Goliševas pagasta 
pārvaldes ēkā, kur vēl izvietojas feldšeru punkts un bibliotēka. Salnavas pamatskolas 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupa atrodas vienā ēkā kopā ar Salnavas pamatskolu.  

 Izņemot Mērdzeni, pašvaldības iepriekšējos gados nav veikušas lielas investīcijas 
izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai, iekšējo komunikāciju tīklu nomaiņai, ēdnīcu un sanitāro 
mezglu sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Viena no būtiskākajām problēmām ir 
iestāžu uzturēšanas izmaksu pieaugums, rēķinot uz vienu izglītojamo, jo visās 
vispārizglītojošajās skolās skolēnu skaits pakāpeniski samazinās. 

9.1.2.Vispārējā izglītība 

 Kārsavas novadā 2010./2011.mācību gada darbojas 4 vispārējās izglītības mācību 
iestādes ar kopējo skolēnu skaitu 589. 

9.3.tabula 
Skolēnu skaits Kārsavas novada skolās  

Skolas nosaukums 
Skolēnu skaits 

2010/2011 2011/2012 
Kārsavas vidusskola 348 345 

Mērdzenes pamatskola 89 79 
Mežvidu pamatskola 75 75 
Salnavas pamatskola 77 72 

                       Avots: Kārsavas novada pašvaldība 
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 Ir apzināta situācija par izglītojamo skaita dinamiku tagadējā Kārsavas novada 
pašvaldības teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs no 2005. līdz 2011.gadam. 
(9.2.attēls) 

 
       9.2.att. Skolēnu skaits Kārsavas novada pašvaldības skolās uz 1.septembri 

   Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Kārsavas vidusskolā pēdējo 7 gadu laikā vērojams krass skolēnu skaita samazinājums 
(no 450 līdz 348 skolēniem, vairāk nekā par 100 skolēniem mazāk), kas gan 2010. un 
2011.gados ir stabilizējies 350 skolēnu robežās. 

 

 
9.3. att. Skolēnu skaita sadalījums Kārsavas novada skolās  

Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 No attēla 9.3. varam redzēt kopējo skolēnu skaitu Kārsavas novada skolās, kur īpaši 
jāatzīmē nelielais skolēnu skaits sākumskolas klasēs, kas izskaidrojams ar sliktajiem 
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demogrāfiskajiem rādītājiem Kārsavas novadā un kopumā visā valstī, tā arī ar nelielo skolēnu 
skaitu vidusskolas klasēs, kas savukārt ir izskaidrojams ar vēlmi pēc 9.klases mācīties 
Latvijas profesionālajās skolās, lai iegūtu profesiju. 

9.4. tabula 
Skolēnu skaits  Kārsavas novada pašvaldības skolās 2005. – 2011.gadā uz 1.septembri. 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Kārsavas 
vidusskola 

450 424 377 329 332 351 348 

Mežvidu 
pamatskola 

81 80 71 67 72 75 75 

Mērdzenes 
pamatskola 

87 90 87 72 94 84 89 

Salnavas 
pamatskola 

91 88 82 84 83 77 77 

Kopā: 709 682 617 552 581 587 589 
                         Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ dažas skolās ir izveidotās apvienotās klases: Mežvidu 
pamatskolā ir 3.-4. un 7.-8. apvienotās klases; Mērdzenes pamatskolā 1.-3.apvienotā klase; 
Salnavas pamatskolā 1.-4.apvienotā klase. 

 Kopumā Kārsavas skolās 2010./2011.mācību gadā mācās 21 skolēns no citiem 
novadiem. Savukārt, pārējos Latvijas novadu vispārējās izglītības iestādēs iegūst 107 skolēni, 
kuru dzīvesvieta ir deklarēta Kārsavas novada teritorijā. Visvairāk skolēnu mācās Rīgā -11, 
Rēzeknes novadā-27, Rēzeknē-37, Ludzas novadā-19. Vispārējās izglītības posmā šāda 
situācija atstāj būtisku ietekmi uz novada pamatskolām un vidusskolu, tādējādi apdraudot 
novada izglītības iestāžu pastāvēšanu un attīstības iespējas. Novadā nav veikti pētījumi par 
iemesliem, kas liek vecākiem izvēlēties sūtīt bērnu citas pašvaldības skolās, līdz ar to nav 
iespējams izdarīt objektīvus secinājumus par piedāvātās izglītības kvalitātes ietekmi uz 
iedzīvotāju pieņemtajiem lēmumiem. Tomēr viens no iemesliem ir novada izglītības iestāžu 
piedāvātās izglītības kvalitātes atbilstība tām iespējām, ko piedāvā blakus novadi un sevišķi – 
Rēzeknes pilsēta. 

 Visas Kārsavas novada skolas ir akreditētas. Mežvidu un Salnavas pamatskolai 
akreditācijas termiņš beidzas 2012.gadā, Mērdzenes pamatskolai - 2014.gadā, Kārsavas 
vidusskolai – 2016.gadā. 

 Pēc novada izveides tika slēgtas 3.skolas: Vītolu pamatskola - Malnavas pagastā; 
2009.gadā, 2 Mežvidu pamatskola - Mežvidu pagastā, 2009.gadā; Aizgāršas pamatskola - 
Goliševas pagastā, 2010.gadā. Daļa skolēnu mācās novada skolās, daļa pārgāja uz kaimiņu 
novadu skolām. 

9.5. tabula 
Pedagogu skaits pēc vecuma Kārsavas novada vispārizgl ītojošās skolās, 2010./2011. 

 
29 g. un 
jaunāki 

30 - 39 g. 40 - 49 g. 
50 - 59 

g. 
60 g. un 
vairāk 

Mērdzenes pamatskola – – 7 7 – 
Salnavas pamatskola – 1 7 5 1 
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Kārsavas vidusskola 2 8 16 9 2 
Mežvidu pamatskola – 5 4 2 2 

Kopā: 2 14 34 23 5 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Pēc tabulas 9.5. redzams, ka Kārsavas novada vispārizglītojošās skolās pedagogi ir 
pārstāvēti visās vecuma grupās, vislielākais pedagogu skaits 34 ir vecuma kategorijā no 40-
49.gadiem. 

9.6. tabula 
Pedagogu skaits pēc dzimuma Kārsavas novada vispārizgl ītojošās skolās 2010/2011 

 Sievietes Vīrieši 
Mērdzenes pamatskola 11 3 
Salnavas pamatskola 12 2 
Kārsavas vidusskola 33 4 
Mežvidu pamatskola 12 1 

Kopā 68 10 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 No tabulas 9.6. redzam, ka visās Kārsavas novada vispārizglītojošās skolās pedagogu 
sieviešu ir nospiedošais vairākums, ko varētu izskaidrot ar pedagoģiskās profesijas 
tradicionālo feminizāciju. 

 2011.gadā Kārsavas novada pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai veido 22.6 % no 
plānotajiem budžeta izdevumiem (2010.g. – 35.7%). Tomēr joprojām nepieciešams lielāks 
finansējums izglītības iestāžu remontdarbiem, mācību līdzekļiem, mūsdienīgam tehniskajam 
aprīkojumam.  

9.1.3. 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. Profesionālā vidusskola personām pēc pamatskolas izglītības 
nodrošina iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, savukārt, koledža personām 
pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību. Profesionālā vidusskola gatavo automehāniķus, lauku īpašuma apsaimniekotājus, 
grāmatvežus, datorsistēmu tehniķus, autoelektriķus; koledža gatavo autoservisa speciālistus, 
uzņēmējdarbības speciālistus lauksaimniecībā un grāmatvežus. Koledžā ir mūsdienīga 
bibliotēka, dienesta viesnīca, ēdnīca. Šī izglītības iestāde un izglītības programmas ir 
licencētas un akreditētas. 

 Pēc statistikas datiem profesionālajā vidusskolā skolēnu skaits ir lielāks nekā koledžā 
(9.4. attēls). 
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9.4. att. Izglītojamo skaits Malnavas koledžā 

Avots: Malnavas koledžas dati 

 Skolēni vairāk izvēlas mācīties autotransporta nozari un grāmatvedību, turpretī mazāk 
izvēlas mācīties datorsistēmas, un pēdējos 2 gadus netiek izvēlēta tāda mācību nozare, kā 
komerczinības (9.7. tabula). 

9.7. tabula 
Audzēkņu skaits Malnavas profesionālajā vidusskolā 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Izglītojamo skaits 423 410 438 423 440 436 414 

Tajā skaitā:        
Grāmatvedība 79 81 85 86 91 88 77 
Komerczinības 80 58 34 12 - - - 
Autotransports 216 222 219 220 239 251 261 
Datorsistēmas 27 19 43 39 20 20 - 

Lauksaimniecība  30 57 66 90 77 76 

 Analizējot 9.7. tabulas datus redzams, ka Malnavas profesionālajā vidusskolā pēdējo 
gadu laikā nav būtiski mainījies skolēnu skaits. 

9.8. tabula 
Darbinieku skaits 

Darbinieki 
2010/2011 2011/2012 

94 97 
t.sk.    - administrācija 7 7 
           - skolotāji, lektori 32 35 
           - pedagoģiskie darbinieki 10 10 
           - saimnieciskie darbinieki 45 45 

Tradicionāli Malnavas koledžā lielākā izglītojamo daļa ir no Latgales reģiona. 
Piemēram, 2010./2011.mācību gada sākumā no 583 izglītojamiem 179 bija no Kārsavas 
novada, 129 - no Rēzeknes novada, 69 - no Balvu novada, 58 - no Ludzas novada, 54 - no 
Vi ļakas novada, 27 no Ciblas novada, 22 no Riebiņu novada, 20 – no Gulbenes novada. Tas ir 
skaidrojams ar mācību iestādes atrašanas vietu un ar piedāvāto apgūstāmo profesiju klāstu. 
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Pateicoties Latvijas valsts, Eiropas Savienības finansiālajam atbalstam un koledžas 
darbinieku ieguldījumam, pēdējo desmit gadu laikā Malnavas koledžā ir izveidota Latvijā 
vismodernākā mācību bāze autotransporta speciālistu sagatavošanai, sagādāts visjaunākais 
mācību aprīkojums grāmatvežu, lauksaimnieku un datorspeciālistu apmācībai. Pašlaik 
Malnavas koledža realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu 688 670 latu apmērā, 
kura mērķis ir modernizēt infrastruktūru un aprīkojumu izglītības programmā 
„Autotransports”. Tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Vides 
ministrijas projekts par mācību korpusa un dienesta viesnīcas siltināšanu. 

Tomēr pastāv virkne uzdevumu, no kuru realizēšanas atkarīga Malnavas koledžas 
turpmākā attīstība. Tie ir: iekļaušanās profesionālās izglītības sistēmas optimizācijas procesā; 
specializācijas virzienu pilnveidošana; izglītības programmas „Autoelektriķis” pilnveidošana; 
jaunu skolotāju piesaiste, skolotāju profesionālas un pedagoģiskās kvalitātes pilnveidošana; 
atdzelžošanas stacijas izbūve dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, kas ir aktuāla problēma 
gan koledžas audzēkņiem un darbiniekiem, gan Malnavas ciema  iedzīvotājiem. Daži no šiem 
uzdevumiem būtu jārealizē sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību.  

9.1.4.Interešu izglītība 

Interešu izglītību Latvijas Republikā īsteno valsts, pašvaldību un privātās izglītības 
iestādes un sabiedriskās organizācijas, interešu izglītības programmās iesaistot bērnus un 
jauniešus līdz 25 gadu vecumam. Līdzdalība interešu izglītības programmās nodrošina 
saturīga un lietderīga brīva laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās 
identitātes attīstīšanu, radošo pašizteiksmi un preventīvo darbu, lai novērstu negatīvo 
tendenču attīstību jaunatnes vidū12. Kārsavas novadā interešu izglītības programmas un citas 
ārpusskolas aktivitātes bērniem un jauniešiem plaši īsteno vispārējās izglītības iestādēs, 
novada esošo pagastu un pilsētas tautas namos, sporta pulciņos. 

 
9.5.att. Interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu skaits Kārsavas novada vispārējās izglītības 

skolās 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība  

                                                           

12
 Ieteikumi pašvaldības interešu izglītības attīstības programmu izveidei. Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centrs.2003.g. 
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Šeit ir jāmin, ka augstais interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu skaits ir saistīts ar to, ka 
viens audzēknis var būt iesaistīts vairākos pulciņos, bet dati ir pieejami tikai par kopīgo 
skaitu.  

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. 
Skolai ir filiāles: mūzikas  klase Mērdzenē, mākslas skolas klase Mežvidos un deju skola 
Salnavā. 

Tabulā Nr.9.9. ir dots skolēnu un pedagogu skaita sadalījums pa izglītības 
programmām uz 01.01.2011. 

9.9.tabula   
 Skolēnu un pedagogu skaita sadalījums 2010./2011.macību gadā  

Izglītības programma Skolēnu skaits Pedagogu skaits 
Klavierspēle 42  
Akordeona spēle 14  
Vijo ļspēle 8  
Flautas spēle 16  
Klarnetes spēle 1  
Saksofona spēle 9  
Trompetes spēle 2  
Kopā mūzikas programmās 92 11 
Vizuāli plastiskā māksla 91 6 
Dejas pamati 13 1 
Kopā visās programmās 196 18 

   Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Skolas mērķis ir saglābāt esošo audzēkņu skaitu. 

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. 
Skolas materiāli tehniskā bāze nav sevišķi labā stāvoklī – ļoti daudzi mūzikas instrumenti 
savu mūžu nokalpojuši un ir nepietiekamā daudzumā, tāpēc ir vajadzība pēc jauniem, 
kvalitatīviem mūzikas instrumentiem: akordeoniem, baritona saksofona, tubas, klavierēm. 
Māksliniekiem ir ļoti nepieciešami molberti, stendi darbu izvietošanai. Dejas nodaļas 
audzēkņiem trūkst deju skatuves kostīmu. 

Visnepieciešamākais un aktuālākais skolai šobrīd ir plašākas un piemērotas telpas 
izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. Lai varētu visu programmu audzēkņus apvienot 
vienās telpās.  
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9.2. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

 Sociālie pakalpojumi  un sociālā palīdzība ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa, 
kuras uzdevums ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem 
nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita 
pietiekamu palīdzību. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu sociālās 
palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, 
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība - un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību nav atkarīgas no tā, 
vai pilngadīgie ģimenes locekļi strādā algotu darbu, ir bezdarbnieki, vecuma vai invaliditātes 
pensijas saņēmēji. 

  Pēdējo gadu straujais bezdarba līmeņa pieaugums, iedzīvotāju ienākumu līmeņa 
pazemināšanās, migrācija un citi faktori ir ietekmējuši sociālo situāciju novadā. Līdz ar to 
strauji pieauga budžeta izdevumu apjoms sociālai aizsardzībai. 

 

9.6.att. Sociālai aizsardzībai izlietotie līdzekļi, Ls 

 

9.7.att. Kārsavas novadā trūcīgas personas statusu ieguvušo personu skaits, 2010.  
 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 
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 Piemēram, sociālā palīdzība, kas ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana 
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) 
apmierināšanai un, ko pašvaldība maksā no saviem budžeta līdzekļiem 2009.gadā sastādīja 
81 161 latus, bet 2010.gadā pieauga līdz 137 355 latiem. Tāpat ir pieaudzis pabalsta apjoms 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (skat. 9.10.tabulu) 

9.10.tabula 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu l īmeņa nodrošināšanai 

 2009. 2010. 
Ģimeņu skaits  303  311  
Personu skaits 581 602 

Pabalsta apjoms, latos 34 605 75 748 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Visi šie dati liecina par sociālās situācijas pasliktināšanos. 

 Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” autonomu funkciju izpildi sociālajā jomā, 
pašvaldība ir izveidojusi Sociālo dienestu, kura centrs atrodas Kārsavas pilsētā, novada 
domes ēkā. Saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības Kārsavas sociālā dienesta nolikumu 
sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un 
sniedz sociālos pakalpojumus Kārsavas novada iedzīvotājiem. Sociālais dienests savas 
funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, 
kā arī citām juridiskām un fiziskām personām. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas 
Republikas Labklājības ministrija. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz sociāli mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām – trūcīgās ģimenes, invalīdi, bāreņi, pensijas vecuma personas (bez 
tuviniekiem), vientuļie vecāki ar bērniem, personas ar atkarības problēmām, personas, kas 
cietušas no vardarbības ģimenē u.c.  

 Sociālajā dienestā kopumā ir nodarbināti 7 darbinieki. Kārsavas sociālā dienestā strādā 
sociālā dienesta vadītāja, vadītājas vietnieks, kas veic arī sociālo darbu, 2 sociālā darba 
organizatori (Kārsavā un Salnavā), 1 sociālā darba organizatora pienākumu izpildītājs 
Goliševā, divi sociālie darbinieki (Mērdzenē un Mežvidos) un sociālais darbinieks darbam ar 
ģimeni un bērniem, kas pieņemts darbā Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projekta „Speciālistu piesaiste Kārsavas 
novada pašvaldībai"  ietvaros uz noteiktu laiku. Klientu apkalpošana notiek Kārsavas Sociālā 
dienesta centrā Kārsavā un pagastu pārvaldēs (klientu apkalpošanas centros). Vienīgi 
Malnavas pagasta iedzīvotāji sociālos pakalpojumus saņem Sociālā dienesta centrā. 
Psiholoģiska rakstura konsultācijas veic psihologs. 

 Dienestā ietilpst sociālās aprūpes centrs Mežvidos un aprūpes mājās mobilā vienība (3 
aprūpētāji), kas apkalpo Mežvidu pagastu, kā arī Mērdzenes un Malnavas pagastu 
iedzīvotājus. Tādu cilvēku, kam būtu nepieciešams šis sociālais pakalpojums ir ļoti daudz un 
to skaits pieaug, tāpēc, būtu jāizveido vēl 2-3 līdzīgas brigādes.  
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 Kārsavas sociālais dienests nodrošina pakalpojumu aprūpe mājās, kur iesaistīti ap 80 
individuālie aprūpētāji. 2010.gadā sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās ir saņēmušas 139 
personas. 

Sociālais dienests pieņem lēmumu par vientuļo pensionāru uzturēšanu Kārsavas 
slimnīcas īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā – vidēji mēnesī tas ir 11 personas, 
2010.gada šim mērķim tika izlietoti 7766 Ls. 

Kārsavas novada Sociālais dienests sniedz arī ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus 
bērniem, izmantojot citu novadu bērnunamu un audžuģimeņu pakalpojumus. 

Lielākajai daļai sociālā dienesta darbinieku ir atbilstoša profesionālā izglītība, savukārt 
aprūpētājās darbam nepieciešamās zināšanas ir apguvušas un vairakkārt tās papildinājušas 
kursos.  

Sociālo palīdzību sniedz sociālā darba organizatori. Sociālos pakalpojumus sniedz 
sociālie darbinieki, bet sakarā pieaugušo veicamo darba apjomu - sociālajiem darbiniekiem ir 
jāiesaistās arī iedzīvotāju apkalpošanā, pieņemot iesniegumus ienākumu un materiālā stāvokļa 
izvērtēšanai un pabalstiem, kā arī nosakot līdzdarbības pienākumus klientiem. Līdz ar to 
sociālie darbinieki nevar visu laiku veltīt savam tiešajam sociālajam darbam un aktīvi strādāt 
ar sociālajiem gadījumiem. Šobrīd nav iespējams nodrošināt sociālo darbinieku specializāciju 
to, ka viens sociālais darbinieks strādā ar ģimenēm un bērniem, cits - ar pieaugušām 
personām. Apkalpojamā teritorija ir pārāk liela, lai būtu iespējams regulāri strādāt ar 
sociālajiem gadījumiem, šādi dalot pienākumus.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 10.pantā noteikta norma, ka uz 
1000 iedzīvotājiem jābūt  1 sociālā darba speciālistam.  Kārsavas novada kopumā uz vienu 
sociālā darba speciālistu ir 1152 iedzīvotāji, bet Kārsavas pilsētā – viens sociālā darba 
speciālists uz 2420 iedzīvotājiem. Tas liecina, ka vēl joprojām trūkst kvalificētu sociālā darba 
speciālistu. Īpaši būtu nepieciešams sociālais rehabilitētājs, sociālās palīdzības organizatori, 
sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem. 

 Kārsavas novada teritorijā atrodas pansionāts „M ūsmājas”, kas savu darbību uzsāka 
2010.gada 4.janvārī. Pansionāts „Mūsmājas” ir ilgstošas sociālās aprūpes iestāde 
pensionāriem un invalīdiem, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe. Pansionātā uzņem pensijas 
vecumu sasniegušas personas, I un II grupas invalīdus, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe, 
ja šīm personām uzturēšanās pansionātā nav kontrindicēta saskaņā ar Instrukciju par 
medicīniskām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai veco ļaužu pansionātos un 
pansionātos personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pansionāta galvenais uzdevums ir 
sniegt sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām 
ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt 
šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu 
dzīvē. Pansionāta uzdevums ir nodrošināt pensionāriem un invalīdiem diennakts aprūpi, 
sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 

Pansionāts atrodas Kārsavas novada pašvaldības pakļautībā. Pansionātā ir paredzētas  
vietas 32 klientiem. Gada griezumā vidēji ir aizpildītas 29 vietas. Pašlaik pansionātā strādā 9 
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darbinieki. Viena klienta uzturēšanas izmaksas mēnesī pašvaldībai sastāda ir 163-196 lati, 
pārējo sedz klients no savas pensijas 90 % apmērā. 

 Pagaidām līdzekļu trūkuma dēļ pansionātā trūkst sociālā aprūpētāja, sociālā 
darbinieka, dažādu palīgstrādnieku, kā arī  medmāsa ir vajadzīga uz pilno slodzi. Būtu 
nepieciešami arī ieguldījumi ēkas pagraba stāva remontam, atpūtas zonas ierīkošanai, 
medicīnas kabineta aprīkojuma iegādei, izolatora ierīkošanai, specializētā autotransporta un 
citu speciālo pārvietošanās palīglīdzekļu iegādei klientu transportēšanai.  

 Viens no galvenajiem uzdevumiem sociālajā jomā būtu dienas centra izveide, kas 
sniegtu sociālo atbalstu, brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem  un nodrošinātu ar 
telpām sabiedriskās organizācijas. Tas palīdzētu cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, 
apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un 
aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā. Savukārt, veciem cilvēkiem 
un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām  nodrošinātu iespēju saņemt un izmantot tehniskos 
palīglīdzekļus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī sniegtu informatīvo un praktisko atbalstu. 
Dienas centra mērķu grupas būtu pensionāri, invalīdi, bērnu invalīdu vecāki, daudzbērnu 
ģimeņu vecāki, sabiedriskās organizācijas, bezdarbnieki, maznodrošinātās ģimenes un 
personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. 

9.3. Veselības aprūpe 

 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 feldšeru punkti Mežvidu, Malnavas, 
Mērdzenes, Salnavas un Goliševas ciemos. 

 Primāro veselības aprūpi Kārsavas novada iedzīvotājiem sniedz ģimenes ārstu prakses, 
trīs no tām atrodas SIA „Kārsavas slimnīca” telpās, viena ģimenes ārsta prakse ir 
daudzdzīvokļu mikrorajonā Kārsavas pilsētā. Daļu no novada iedzīvotājiem apkalpo kaimiņu 
novadu ģimenes ārsti.  

 Sekundāro ambulatoro veselības aprūpi Kārsavas novada iedzīvotājiem nodrošina 
ārstu – speciālistu prakses, kuras izvietotas „Kārsavas slimnīcas” telpās. Kārsavas novada 
iedzīvotājiem ir pieejamas neirologa, ginekologa, traumatologa un internista konsultācijas un 
zobu ārsta, fizioterapeita pakalpojumi. 

  Kārsavas slimnīcas struktūru veido: 

• ambulatori-konsultatīva nodaļa; 

• sociālās aprūpes nodaļa. 

 Slimnīcas ambulatorā nodaļā tiek piedāvāti sekojoši medicīnas pakalpojumi: 

• klīniskās un bioķīmiskās laboratorijas izmeklējumi; 

• ultrasonoskopijas izmeklējumi; 

• rentgenoloģiskie izmeklējumi; 

• sirds – asinsvadu un elpošanas sistēmas funkcionālie izmeklējumi; 
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• fizikālās medicīnas pakalpojumi; 

• dienas stacionāra pakalpojumi. 

9.11.tabula 
Ambulatori sniegto pakalpojumu skaits Kārsavas novadā 2010. gadā 

 
Ambulatorie 
apmeklējumi 

kopā 

Tajā skaitā: Ambulatoro 
apmeklējumu 

skaits uz 1 
iedzīvotāju 

Ambulator ās 
pieņemšanas 

Mājas 
vizītes 

Ambulatoro 
apmeklējumu skaits pie 
ārsta palīgiem, vecmātēm 
un medicīnas māsām 

6 541 6 075 466 0,94 

Ambulatoro 
apmeklējumu skaits pie 
ārstiem 

23 789 23 031 758 3,4 

Avots: Veselības ekonomikas centrs. 

 Šis rādītājs ir tuvu vidējam rādītājam Latgales reģionā – 4,8 ambulatorie apmeklējumi 
pie ārstiem uz 1 iedzīvotāju, kas varētu būt raksturojams gan ar iedzīvotāju salīdzinoši labo veselības 
stāvokli, gan ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās.  

 Sociālās aprūpes nodaļa sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi līdz 3 mēnešiem personām 
pensijas vecumā. Tas ir maksas pakalpojums, kas  sastāda 180 - 200 Ls mēnesī. Šajā nodaļā ir 
iespēja izvietot vienlaicīgi līdz 30 pacientu. Pacients sedz 90% maksas no savas pensijas, 
pārējo daļu sedz vai pacienta radinieki, vai pašvaldība, atbilstoši sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtībai novadā. Šo pakalpojumu izmanto arī kaimiņu 
pašvaldību iedzīvotāji. 

 2010. gadā dienas stacionārā tika uzņemti 450 pacienti ar ārstēšanas ilgumu vidēji 10 
dienas, bet sociālās aprūpes nodaļā tika aprūpēti 53 cilvēki un šajā nodaļā vidēji katru dienu 
tika aizpildītas 20 vietas. 

 Kārsavas novada pašvaldības SIA „Kārsavas slimnīca” strādā 9 ārsti, 14 medicīnas 
māsas, 5 sanitāri un 12 citi darbinieki. Dienas stacionārā ir 20 gultasvietas un to skaits ir 
atkarīgs no piešķirtajām valsts kvotām. Ir sarežģīti plānot dienas stacionāra darbību, jo 
finansējums katru gadu mainās un ir atkarīgs no daudziem faktoriem, galvenokārt, no valsts 
politikas veselības jomā.  

 Kārsavas novada pašvaldības SIA „Kārsavas slimnīca” galvenā korpusā atrodas 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas telpas īrē. Kārsavā ir vienas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigādes lokalizācijas centrs. 

 Kārsavas novada pašvaldības SIA „Kārsavas slimnīca” tika pārņemta no Ludzas 
rajona padomes Kārsavas novada pašvaldības īpašumā 2009.gadā. Pārņemšanas brīdī 
sabiedrības pašu kapitāls bija 268 614 Ls, ilgtermiņa saistības -144800 Ls. 

 SIA „K ārsavas slimnīca” ir realizējusi divus ES struktūrfondu projektus. 2008. gadā 
Kārsavas slimnīca ieguva līdzekļus kādreizējās terapijas nodaļas un poliklīnikas ēku 
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renovācijai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā”.  
Tika nomainīti arī siltumtīkli, kanalizācijas un ūdensvada tīkli slimnīcas teritorijā. Kopējais 
finansējums bija 232 tūkstoši latu, 70 % no šīs summas bija ES nauda. 2010.gadā tika 
realizēts ES ERAF līdzfinansētais projekts "Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras un 
pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā, nodrošinot 
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu"  Projekta rezultātā tika veikta iekštelpu renovācija un 
inženiertīklu rekonstrukcija. Tas nodrošināja stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas infrastruktūras pielāgošanu dienas stacionāra un ambulatoro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanai, optimizējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Kārsavas 
novadā. Tika uzlabota un attīstīta infrastruktūra neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes vajadzībām, nodrošinot nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 
Kopējās izmaksas sastādīja gandrīz 92 tūkstošus latu. 85% piešķīra Eiropas reģionālās 
attīstības fonds, bet 15%, jeb 13 792 latus nodrošināja Kārsavas slimnīca. Šim mērķim 
pašvaldība paņēma aizņēmumu Valsts kasē.  

 Kārsavas novadā feldšeru – vecmāšu punkti (FVP), tāpat kā citur Latvijā, darbojas 
tajās vietās, kur apgrūtināta pieejamība ģimenes ārstam. Feldšeri strādā kopā ar ģimenes ārstu 
viņa komandā, bet citā prakses vietā. Ģimenes ārsts uz pieņemšanām atbrauc vairākas reizes 
mēnesī, bet pārējo laiku iedzīvotājus aprūpē feldšeris. 2011.gadā novada budžetā tika 
ieplānoti tikai 1575 lati FVP saimnieciskiem izdevumiem un medikamentiem. 

 Pašlaik divām Kārsavas slimnīcas ēkām būtu nepieciešams jumtu remonts un 
siltināšana: administrācijas un saimniecības korpusam, kā arī ēkai, kur izvietojas dienas 
stacionārs.  

9.4. Kultūra 

Kārsavas novadā katrā teritoriālajā vienībā darbojas kultūras iestāde (skat.9.12.tabulu). 
Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba koordinatore un kultūras namu vadītāji. 

9.12.tabula 
Inform ācija par novada kultūras iestādēm 

 
Ēkas uzcelšanas 

gads 
Kopplat ība, m2 / 

vietu skaits 
Piezīmes 

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

remonts atsevišķām 
telpām. 

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

remonts. 
Mērdzenes pagasta KN 1950. 416.8, zāle-159/200 Renovēts 2007.g. 

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

remonts. 
Salnavas pagasta KN 1971. 833, zāle-265/300 Renovēts 2009.g. 
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Malnavas pagasta 
kultūras centrs 

1993. - 

Atrodas bērnu dārza 
ēkā. Telpas ir 
izremontētas. 
Patapinājuma 

līgums ar biedrību. 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Mērdzenes pagastā pasākumu rīkošanai brīvajā dabā ir brīvdabas estrāde, kuru uzcēla 
1999.gadā (rekonstruēja - 2004.gadā).  Dažādu Malnavas pagasta pasākumu, novada mēroga 
sanāksmju un semināru organizēšanai bieži izmanto Malnavas koledžas muižas ēkas  zāli  un 
Malnavas koledžas aktu zāli. 2011.gadā ir iesniegts izvērtēšanai pārrobežu sadarbības projekts 
par brīvdabas estrādes būvniecību Kārsavas pilsētā. Pat ja šis projekts tiks realizēts, novada 
paliek aktuāls jautājums par kultūras pasākumu rīkošanu novada mērogā, jo nekur nav 
piemērotas vietas ar atbilstošu aprīkojumu, kur varētu pulcēties liels cilvēku skaits.  

Kopumā novadā ir 38 amatiermākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu virs 470 
cilvēku (skat. 9.13.tabulu). 

9.13.tabula 
Kārsavas novada mākslinieciskie kolektīvi 

Teritorija Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi 
Dalībnieku 

skaits 
Darbinieku 

skaits 
Kārsavas 
pilsētas KN 

Bērnu deju kolektīvs „Vilcieniņš”/ 1997.g./  
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieleja”/ 1991.g./  
Bērnu un jauniešu teātra studija „APLIS” / 1991.g./  
Drāmas kopa „Kuorsovīši” / 1991.g/  
Sieviešu vokālais ansamblis „Skerco” / 1987. g./ 
Senioru/jauktais/ ansamblis „Sendienas”/ 2000. g. /  
Senioru deju kopa „Senleja” / 2000.g./ 
Vokāli instrumentālā grupa jeb latgaļu rokgrupa „Bez 
PVN”/2003.g./  
Hip-hopa deju grupa „Breakdance”/ 2005.g. / 
Krievu drāmas kopa /2010./  
Vīru vokālais ansamblis „Akkords”/2011./  

18 
16 
15 
20 
8 
12 
16 
 
5 
7 
10 
9 

11 

Goliševas 
pagasta KN 

Dramatiskais pulciņš 
Sieviešu vokālais ansamblis 

12 
10 

2 

Mērdzenes 
pagasta KN 

Jauniešu deju kolektīvs „Dancari” 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste” 
Sieviešu koris „Austra” 

16 
16 
25 

4 

Mežvidu 
pagasta KN 

Folkloras kopa 
Līnijdeju grupa „Chili Cha Cha” 
Vīru vokālais ansamblis „Ozoli” 
Sieviešu vokālais ansamblis „Rasa” 
Sieviešu vokālais ansamblis „Vēja balss” 
Jauktais  vokālais ansamblis 
Jauniešu deju kolektīvs 

15 
10 
6 
10 
4 
16 
18 

4 

Salnavas  Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Salnava"  18 7 
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pagasta KN  Jauniešu deju kolektīvs "Salnaviņa"  
 Salnavas pagasta bērnu mūsdienu deju grupa 
"Vaļasprieki"  
 Salnavas tautas nama amatierteātris  
 Salnavas tautas nama jauniešu teātra studija  
 Salnavas etnogrāfiskais ansamblis 
 Salnavas tautas nama jauno folkloristu grupa "Salnaviņa"  
 Salnavas garīgo dziesmu ansamblis "Pieskāriens" 
 Salnavas tautas nama bērnu vokālais ansamblis  
 Salnavas Danču muzikanti  
Kapella „Sābri” 
DJ”Keksi” 
Dzejas teatris 

20 
 
8 
20 
16 
16 
 
8 
12 
10 
4 
5 
3 
7 

Malnavas 
pagasta kultūras 
centrs 

Folkloras kopa „Bozova” 
Kapella  „Malnava” 

9 
6 

2 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 Daudzi kolektīvi piedalās valsts un reģionālās nozīmes pasākumos un skatēs. 

 Pie Kārsavas novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem var pieskaitīt arī 
Malnavas koledžas tautu deju kolektīvu „Malnava” un vokālo ansambli, kuros darbojas 
daudzi Kārsavas novada jaunieši. Šie abi kolektīvi piedalās Profesionālās un Augstākās 
izglītības sistēmās, pašvaldību, novada, Latgales reģiona, valsts un Baltijas valstu pasākumos.     

Novadā veidojas kultūras tradīcijas: Kārsavas novada svētki, Dziedošās ģimenes, 
Mazo dziedātāju konkurss „Cālis”, Novada teātra dienas. Šie pasākumi notiek novada mērogā 
un piesaista lielu vietējo iedzīvotāju skaitu. Katra kultūras iestāde organizē sava pagasta/ 
pilsētas iedzīvotājiem ļoti dažādus svētkus un pasākumus. No pašvaldības budžeta katram 
tautas namam tiek piešķirti l īdzekļi tradicionālo, valsts un citu svētku rīkošanai. Kopumā 
2011. gadā tika piešķirti 6175 Ls dažādu pasākumu organizēšanai un vadīšanai. 

Kārsavas novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu veic 7 pašvaldību publiskās 
bibliotēkas: Kārsavā, Mērdzenē, Mežvidos, Rančos, Nesteros, Bozovā, Salnavā, Goliševā.  

Bibliotēku darbību raksturojošie rādītāji ir apkopoti 9.14.tabulā. 

9.14.tabula  
Kārsavas novada bibliotēku darb ības raksturojums 2010.gadā 

Nosaukums 
Darbinieku 

skaits 
Lasītāju 
skaits 

Apmeklētāju 
skaits 

Izsniegumu 
skaits 

Kr ājumi 
gada 

beigās 

Datoru 
skaits 

lasītavās 

Finansējums 
grām./presei 

Ls 
Kārsavas 
pilsētas 

bibliotēkā*  
5 882 16439 41847 22883 23 1221 / 694 

Goliševas 
bibliotēka 

1 135 1755 2803 4687 5 273 / 195 

Nesteru 1 110 2006 4806 3746 4 392 / 168 
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bibliotēka 
Mērdzenes 
bibliotēka 

1 213 2224 4284 7402 7 330 / 194 

Mežvidu 
bibliotēka 

1 228 4565 4048 6525 7 389 / 196 

Ranču 
bibliotēka 

1 127 2677 3739 3107 5 265 / 225 

Salnavas 
bibliotēka 

1 274 4589 3891 10659 7 182 / 196 

* K ārsavas pilsētas bibliotēka = pieaugušo nodaļa + bērnu nodaļa + ārējais apkalpošanas punkts Bozovā  
Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas pilda Ludzas galvenā bibliotēka, ar kuru 
noslēgts sadarbības līgums. Ludzas bibliotēka nodrošina krājumu veidošanu un pieejamību; 
elektroniskā kopkataloga, novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošanu; bibliotēku 
darbības koordināciju, metodisko vadību un konsultatīvo palīdzību; konsultē bibliotēku 
vadītājus bērnu un pusaudžu literatūras komplektēšanas jautājumos un bērnu lasīšanas 
veicināšanas pasākumu organizēšanu; 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 pilsētas  iedzīvotāji, jo šeit atrodas plašs grāmatu klāsts daudzās nozarēs, 
ka arī daiļliteratūra.  

9.5. Sports 

 Par sporta un aktīva dzīves veida popularitāti Kārsavas novadā  liecina dažādu sporta 
komandu skaits.  Jauniešiem ir iespēja nodarboties ar vieglatlētiku, futbolu, šahu , florbolu. 
Būtu nepieciešams izveidot papildus interešu grupas, kuros nodarbotos ar handbolu, 
basketbolu, atjaunotu taekvando grupu. Ir liela interese no jauniešu puses, bet nav kvalificētu 
treneru un finansējuma. Jauniešu sporta dzīves organizēšanai Kārsavas novads sadarbojas ar 
Ludzas novada Sporta skolu. Ludzas novada Sporta skola organizē  turnīrus un čempionātus 
starp novadiem vidusskolām, pamatskolām, dažādu  vecuma grupām  kā zēniem, tā arī 
meitenēm: basketbolā, volejbolā, handbolā, futbolā, vieglatlētikas sacensības.   

 Pieaugušie novada iedzīvotāji spēlē volejbolu, tenisu, futbolu, florbolu, nodarbojas ar  
moto un autosportu. Šajos sporta veidos ir izveidotas komandas, kas gūst panākumus dažāda 
mēroga sacensībās. Bet ir lielas problēmas ar treniņu vietām. Pārsvarā šis komandas izmanto 
skolu sporta zāles, ko ne vienmēr atbalsta skolu vadība, kā arī pašvaldība ne cik nefinansē šis 
aktivitātes. Ļoti liela interese starp sievietēm ir par vingrošanas nodarbībām, vai aerobiku. 
Būtu nepieciešama trenažieru zāle, slidotava. 

 Malnavas koledža darbojas 12 dažādas sporta sekcijas, kurās piedalās Malnavas 
koledžas un Kārsavas novada jaunieši. 

 Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Kārsavas novadā ir pašvaldības budžets. 
Kārsavas novada pašvaldība katru gadu atvēl l īdzekļus sporta pasākumu organizēšanai, sporta 
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komandu atbalstam, startiem sacensībās. Piemēram, 2011.gadā tika piešķirti 2 000 lati.. Par 
šiem līdzekļiem tika noorganizēti un atbalstīti 15 sporta pasākumi atbalstīta novada sportistu 
dalība dažādos turnīros. Lai sekmētu iedzīvotāju veselības, garīgas un fiziskās labsajūtas 
uzlabošanu, pašvaldībai būtu jāpalielina finansējuma apjoms sporta dzīves organizēšanai. 
Sporta infrastruktūra veido pašvaldības tēlu un iespēja piekopt aktīvo dzīves veidu mazina 
sociālās problēmas. 

Kārsavas novads nevar izcelties ar attīstītu sporta infrastruktūru. Novada sporta 
infrastruktūru veido vispārizglītojošo skolu sporta zāles un sporta laukumi, kā arī Malnavas 
koledžas stadions un sporta zāle. Tādēļ būtu īpaši jāpiedomā pie šo objektu publiskās 
pieejamības arī pārējai sabiedrībai, kas daļēji jau šobrīd tiek īstenots.  

Šo objektu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā slikts. Vislabākā situācija ir Mērdzenes 
pagastā, kur  ir skolas sporta zāle, kas tika uzbūvēta 2009.gadā.  Zāles izmērs 35×15m. Blakus 
atrodas sporta laukums ar skrejceliņu 60 m garumā, futbola laukums 50×25m un skrejceliņš 
apkārt futbola laukumam.  

Kārsavas vidusskolas sporta zālei ir nepieciešama rekonstrukcija un siltināšana, kā arī 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Skolas stadions ir iecienīta pilsētas iedzīvotāju atpūtas 
vieta, bet tas aprīkojums ir novecojis, skrejceliņi ir sliktā stāvoklī; ir nepieciešama futbola, 
volejbola atklāto laukumu segumu rekonstrukcija un aprīkojumu nomaiņa. 

Salnavas pamatskolas sporta bāzes uzlabošanai 2008.gadā tika realizēts projekts par 
sporta inventāra iegādi par summu 637 lati. 

Mežvidu skolas sporta zālei un sporta laukumam ir nepieciešama rekonstrukcija. 

Mežvidu pagastā atrodas trase, kur rīko dažāda mēroga sacensības auto un moto 
sportā. 

Malnavas koledžas stadions regulāri tiek izmantots novada reģiona un valsts mēroga 
sporta pasākumu norisei, jo attiecīgo laukumu izmēru dēļ tas atbilst sporta standartiem. Bet 
tam arī ir nepieciešama rekonstrukcija - trūkst skatītāju vietu, jālabo laukumu un skrejceliņu 
segums. 

Novadā ir sporta koordinators, kas nodarbojas ar sporta pasākumu organizāciju. 

9.6. Sabiedriskā drošība un kārt ība 

 Kārsavas novada pašvaldības teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošina Valsts policijas 
Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Kārsavas iecirknis. 
Kārsavas iecirknī uz 2011.gada 1.janvāri strādāja 4 iecirkņa inspektori. Valsts policijas 
Kārsavas iecirknis apkopojis informāciju par Kārsavas novada teritorijā uzsāktajiem 
kriminālprocesiem un kriminālprocesu uzsākšanas atteikumiem, ja nodarījumam nav 
konstatētas krimināla pārkāpuma pazīmes. 

 Reģistrēto gadījumu skaitam, kad ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, ir 
pakāpeniska tendence palielināties, taču faktiski uzsākto kriminālprocesu skaits no 2009.g. 
līdz 2011.g. 1.jūlijam ir samērā stabils. 
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9.15.tabula 
Kārsavas novada teritorijā esošā kriminog ēnā situācijā 

 2009. 2010. 2011.(uz 01.07.) 
Ludzas iecirknī reģistrēti notikumi Kārsavas 
novadā  

* 565 293 

No tiem reģistrēti noziedzīgi nodarījumi 98 120 55 
Atklāti noziedzīgi nodarījumi 57 66 25 
Pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt 
kriminālprocesu 

214 246 127 

Sastādīti protokoli par administratīvajiem 
pārkāpumiem 

337 376 102 

Avots: Valsts policijas dati 
* - nav datu sakarā ar strukturālajām reformām 

2011.gadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tika uzstādītas video novērošanas kameras pie 
domes ēkas un Kārsavas kultūras nama. Turpmākajos gados nepieciešams palielināt izvietoto 
kameru skaitu pilsētā, izvietot mobilas video novērošanas kameras arī pagastu centros. 

 Šobrīd aktuāls jautājums ir bērnu drošība pēc nodarbībām izglītības iestādē un 
izklaides pasākumos. Tāpēc video novērošanas kameras būtu uzstādāmas arī izglītības 
iestādēs. 

 Kārsavas novadā nav izveidota pašvaldības policija. Ņemot vērā samērā lielu 
administratīvo pārkāpumu skaitu novada teritorijā, nākotnē būtu jāizvērtē pašvaldības 
policijas izveidošanas nepieciešamību. Tas palīdzētu uzturēt sabiedrisko kārtību Kārsavas 
novada administratīvajā teritorijā, nodrošināt vispārēju sabiedriskās kārtības pārkāpumu 
novēršanu un veikt preventīvo darbu likumpārkāpumu novēršanā, kā arī kontrolēt pašvaldības 
saistošo noteikumu izpildi. Kā viens no variantiem izveidot pašvaldības policiju sadarbībā ar 
kaimiņu novadiem. 

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. 
Kārsavas pilsētā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas brigādes Kārsavas 
posteņa lokalizācijas vieta. 

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 vienā 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. 



Kārsavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

___________________________________________________________________________ 

 

Kārsavas novada pašvaldība   83 

 

9.7. Bāri ņtiesa13  

Bāriņtiesa ir pilsētas vai novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 
iestāde. Bāriņtiesas darbību regulē likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām". 

Kārsavas novada teritorijā pēc ATR pabeigšanas izveidota Kārsavas novada 
bāriņtiesa. Tā apkalpo novadā ietilpstošus pagastus un pilsētu. Pēc pašvaldības datiem novadā 
ir ap 40 ģimeņu, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un šim 
skaitlim ir tendence palielināties. 

 2010. gadā bāriņtiesa atņēma bērnu aprūpes tiesības 11 personām: 6 mātēm, 5 tēviem. 
Personu skaits, kurām bāriņtiesa atjauno šīs tiesības ir mazāks – tikai 4.  

Dati liecina, ka 2010. gadā 33 bērni atradās ārpusģimenes aprūpē, no kuriem: 

8 bērni, kas ievietoti audžuģimenēs, 22 bērnu atradās aizbildņu ģimenēs, 3 bērni aprūpes 
iestādē. 

 Novadā teritorijā 2010.gadā bija 4 audžuģimenes. 

 Par 5 nepilngadīgajiem bāriņtiesa pieņēma lēmumus par uzturēšanos uz laiku citā 
ģimenē Latvijā (vecāku prombūtnes laikā, kas ilgāka par 3 mēnešiem), 1 bērns nodots 
adoptētāju aprūpē, adopcija apstiprināta tiesā. 

 Kārsavas bāriņtiesa veic arī notariālās funkcijas, par kurām statistiski ir apkopoti dati. 
Kārsavas novada bāriņtiesā veikti 879 notariālie apliecinājumi par summu 3936 Ls, tai skaitā : 

• Kārsavas pilsētā, 602 apliecinājumi par summu 2619,40 Ls; 

• Salnavas pagastā 95 apliecinājumi par summu 410,40 Ls; 

• Mežvidu pagastā 94 apliecinājumi par summu 510,30 Ls; 

• Mērdzenes pagastā 64 apliecinājumi par summu 265,30 Ls;  

• Goliševas pagastā 24 apliecinājumi par summu 130,60 Ls. 

                                                           

13
 Pēc pašvaldības bāriņtiesas 2010.darbības pārskata 
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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. Pirmajās jaunā Kārsavas novada 
pašvaldību vēlēšanās 2009. gada 6. jūnijā deputātu vietas domē ieguva 5 saraksti: 

1) Zaļo un zemnieku savienība - 4 deputāti; 

2) „Pilsoniskā savienība” - 4 deputāti; 

3) Partija ”LPP/LC” - 3 deputāti; 

4) Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” - 3 deputāti; 

5) „Jaunais laiks” -1 deputāts. 

 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. Kārsavas novada domes darba 
organizāciju reglamentē Kārsavas novada pašvaldības nolikums, un tajā noteikta pašvaldības 
struktūra. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

• Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”; 

• Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 
pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola; 

• Kārsavas, Malnavas, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestādes; 

• Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta Bozovas 
bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka, Mežvidu pagasta bibliotēka, 
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta 
bibliotēka; 

• Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas, Mežvidu, Salnavas kultūras nami; 

• Bāriņtiesa; 

• Sociālais dienests; 

• Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 
komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

• Kārsavas novada autoceļu dienests. 
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 Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ir izveidojusi 4 pastāvīgās komitejas: finanšu komiteju 5 locekļu 
sastāvā; sociālā un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; izglītības; kultūras sporta 
un jaunatnes lietu komiteju 6 locekļu sastāvā; attīstības un teritoriālo lietu komiteju 5 locekļu 
sastāvā. 

 Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību, atbilstoši domes nolikumam un 
domes lēmumiem, nodrošina administrācija, ko vada domes iecelts izpilddirektors. 

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. 

 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: 

• attīstība nodaļa; 

• dzimtsarakstu nodaļa; 

• finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

• kanceleja; 

• saimnieciskā nodaļa; 

• Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes. 

 Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”. Galvenās 
pašvaldības funkcijas ir:  

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīr ību (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

3) noteikt kārt ību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos 
nav noteikts citādi; 

4) gādāt par iedzīvotāju izgl ītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 
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5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērt ību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu; 

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 
ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzību; 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risin āšanā; 

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu; 

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

12) piedalīties sabiedriskās kārt ības nodrošināšanā; 

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 
apbūves kārt ību; 

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

20) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

21) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti ; 

22) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

  Pamatojoties uz šī likuma prasībām un veicot citos normatīvajos aktos noteiktās 
funkcijas un pienākumus, pašvaldība mērķtiecīgi plāno un izmanto budžeta līdzekļus. Tātad 
pašvaldības darbā ir būtiski rasts līdzsvaru starp racionālu pašvaldības resursu izmantojumu 
un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem, vien laikus veicinot 
līdzsvarotu attīstību un aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu pašvaldības funkciju realizācijā. 

 Apvienošanās projektā paredzētā pašvaldības struktūra finansiālo iespēju robežās 
ieviesta atbilstoši novada izveides plānam, struktūrvienības un iestādes ir izveidotas saskaņā 
ar apvienošanas projektu. Kaut gan strukturāli reforma ir īstenota atbilstoši plānotajam, 
aktuāli palikuši vairāki iekšējās darba organizācijas jautājumi. Rezultātā pēc pašvaldību 
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apvienošanās nav skaidri definēti pašvaldības iekšējie procesi, vēl joprojām gan klientiem, 
gan darbiniekiem rodas neskaidrības, kur jāvēršas, kādi dokumenti un kam jāiesniedz, lai 
atrisinātu savu problēmu. Iekšējo dokumentu aprites analīzes rezultātā iegūtie apraksti ne tikai 
padarītu pārskatāmāku un caurspīdīgāku pašvaldības darbību, bet arī vienkāršotu un 
paātrinātu jauno pašvaldības darbinieku ievadīšanu darbā. Informāciju par to, kur klientam 
vērsties konkrētu jautājumu gadījumā, varētu nodrošināt pakalpojumu apraksti pašvaldības 
mājas lapā vai bukletos, vienkāršāku un operatīvāku dokumentu apriti ar klientiem veicinātu 
vienas pieturas aģentūra.  

Kārsavas novadā vienu reizi mēnesi tiek izdots informatīvais izdevums „Kārsavas 
novada vēstis” un izveidota pašvaldības mājas lapa www.karsava.lv. Uz šo brīdi mājas lapas 
saturs ir nepilnīgs un neatbilst Ministru kabineta 2007.gada 7.marta noteikumu Nr.171 
„K ārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām. 

 Kārsavas novada dome ir deleģējusi visas „Būvniecības likumā” noteiktās būvniecības 
pārzināšanas un uzraudzības funkcijas Ludzas novada pašvaldības būvvaldei. Būvvaldes 
speciālists reizi mēnesi Kārsavas novada domēs ēkas telpās pieņem iedzīvotājus un sniedz 
konsultācijas par visiem interesējošiem jautājumiem. 

 Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās SIA „Kārsavas namsaimnieks”, 
SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”, SIA „Kārsavas 
slimnīca”. Kārsavas novada pašvaldība ir arī viena no Latgales Reģiona Attīstības Aģentūras 
dibinātājām. 

Būtiskākās problēmas pašvaldības darba organizācijā: 

• Netika izveidota Kārsavas pilsētas pārvalde, līdz ar to ir zema savstarpējā komunikācija 
un sadarbība starp pilsētā esošajām iestādēm un organizācijām, apgrūtināta iedzīvotāju 
iesaistīšana pārvaldē; 

• Analizējot situāciju par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu ikdienas 
darbā tika konstatēts, ka daļa pašvaldības darbinieku e-pastu praktiski neizmanto. 
Gandrīz nemaz netiek izmantots elektroniskais paraksts; 

• Centrālas administrācijas struktūrvienība „Attīstības nodaļa” atrodas Malnavas pagasta 
pārvaldes ēkā, Malnavas ciemā, 4 km attālumā no galvenās administrācijas ēkas, 
rezultātā ir sarežģīta dokumentu aprite un savstarpēja komunikācija; 

• Sociālais dienests atrodas nepiemērotās telpās;  

• Attīstības programmas izstrādes ietvaros organizētajos iedzīvotāju sapulcēs vairakkārt 
tika minētas problēmas saistītas ar informācijas pieejamību par pašvaldības plāniem un 
darbu. 

• Trūkst speciālistu dažādu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, piemēram, būtu 
vajadzīgs vēl viens jurists novadā, sociālie darbinieki, pašvaldības mājas lapas veidotājs 
un uzturētājs. 

• Praktiski nenotiek struktūrvienību un iestāžu vadītāju sanāksmes, trūkst savstarpējās 
koordinācijas to darbības plānošanā, novērtēšanā un pilnveidošanā. 
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10.2.Pašvaldības budžets 

 Pašvaldību budžeta rādītāji atspoguļo, kādi finanšu līdzekļi savu funkciju, pienākumu 
un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai un attīstībai ir pašvaldību rīcībā un kādām jomām tie tiek 
izlietoti.  

 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 
2011.gadam” kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās 
prasības.  

10.1.tabula 
Pamatbudžeta būtiskāko ieņēmumu struktūra Kārsavas novadā, latos 

 2009. 2010. 2011.plāns 
Nodokļu ieņēmumi 926 936 1 048 295 942 871 
Nenodokļu ieņēmumi                                               113 403 60 646 25 480 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                        274 866 150 092 178 620 
Valsts budžeta transferti 961 907 2 500 945 3 034 614 
Pašvaldību budžetu transferti     622 888 20 226 15 000 

 Piesaistītie kredītresursi 218 647 536 615 Nav datu 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

10.1.tabulā redzams, ka lielāko daļu ieņēmumu (apmēram 60%) 2009.-2011.gados 
Kārsavas novada budžeta veido valsts budžeta transferti, salīdzinoši mazāk (apmēram 30%) 
veido nodokļu ieņēmumi. Liels valsts budžeta transfertu apjoms ir skaidrojams gan ar 
mērķdotāciju izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam, gan ar realizējamo projektu 
finansējumu, ko pašvaldība saņem no ES struktūrfondiem caur dažādu LR ministriju 
starpniecību. Savukārt, nodokļu ieņēmumu apjoms nav saistīts tieši ar pašvaldības darbību, 
līdz ar to nevar prognozēt tā apjoma izmaiņas tuvākajā nākotnē. Nenodokļu ieņēmumi veido 
pavisam nelielu daļu. Pašvaldību budžetu transferti 2010. gadā būtiski samazinājās sakarā ar 
rajona pašvaldības reorganizāciju, jo daļa valsts budžeta transfertu saņemta ar Ludzas rajona 
pašvaldības starpniecību. 

Par pašvaldības finansiālajām iespējām īstenot pašvaldībai uzdotās funkcijas un 
ieguldīt līdzekļus attīstībā liecina izlīdzinātie ieņēmumi, pašvaldības vērtētie ieņēmumi, kas 
samazināti par aprēķināto iemaksu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk  PFIF) 
vai palielināti par aprēķināto dotāciju no PFIF. Kārsavas novads neveic iemaksas pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā. 2009.gadā tā saņēma dotāciju no PFIF 601 545 Ls apmērā , vai 
84.36 Ls uz vienu iedzīvotāju, vērtētie ieņēmumi sastādīja 129 Ls uz vienu iedzīvotāju; bet 
2010.gadā – 989 090Ls, vai 141.04 Ls uz vienu iedzīvotāju un vērtētie ieņēmumi – 147 Ls uz 
vienu iedzīvotāju. 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem ir atspoguļota 10.2.tabulā.  
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10.2.tabula 
Kārsavas novada pamatbudžeta ieņēmumi, latos 

 2010.gads 2011.gads (plāns) 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 920 951 821 708 
Nekustāmā īpašuma nodoklis 123 132 117 743 
Finanšu izlīdzināšanas fonds 937 518 895 783 
Valsts budžeta mērķdotācija 586 627 427 990 
Ieņēmumi no struktūrfondiem 622 157 1 710 841 
Budžeta iestāžu maksājumi 511 676 178 620 
Pārējie ieņēmumi 34 018 15 000 
Citi 47 122 28 900 

Kopā: 3 783201 4 196 585 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Kā redzams, 2010.gada pamatbudžeta iekasēto ieņēmumu lielāko īpatsvaru veido 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 24,3%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļi 24,8% 
un ieņēmumi no ES struktūrfondiem 26,1%. 2011.gada pamatbudžetā plānoto ieņēmumu 
lielāko īpatsvaru veido ieņēmumi no ES struktūrfondiem - 40,9%, PFIF ieņēmumi - 21,3% un 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis -19,6%.  

10.3.tabula 

Kārsavas novada pamatbudžeta izdevumi, latos 
 2010.gads 2011.gads 

Sociālā aizsardzība 685 126 938 084 
Izglītība 1 209 056 1 155 308 
Kultūra, sports 260 327 215 253 
Veselība 22 486 25 322 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

118 690 198 534 

Ekonomiskā darbība 118 450 1 960 663 
Vispārējie valdības 
dienesti 

251 873 378 334 

Citi 237 057 245 775 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

Kārsavas novada 2011.gada pamatbudžeta izdevumu prioritāte ir ekonomiskā darbība, 
tai atvēlēti 38,3% līdzekļu, no kuriem ES līdzfinansēto projektu realizēšanai piešķirtie līdzekļi 
sastāda 38,0%; izglītībai tiek atvēlēti 22,6% , sociālai joma 18,3%. Vispārējo valdības 
dienestu sadaļā paredzēts finansējums 7,4 % apmērā, no tiem 1,4 % paredzēti aizņēmumu 
procentu nomaksai. Pārvaldes izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 23%, jo 
pieauga atalgojuma izdevumi sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu, pieauga degvielas, 
malkas un pārējo pakalpojumu un materiālu cenas. Tajā skaitā procentu maksājumu izdevumi 
palielinājās sakarā ar 2010.gada ilgtermiņa kredītsaistībām SIA „Kārsavas namsaimnieks” 
pamatkapitāla palielināšanai ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta realizēšanai Kārsavas 
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pilsētā un 2011.gada ES projektu realizēšanas nodrošināšanai. Kultūras un sporta pasākumu 
izdevumi sastāda 4,2% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 18% mazāki salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, jo 2010.gada budžeta izdevumos ir iekļauts Salnavas TN realizētais 
projekts, neņemot vērā projekta izmaksas. Izglītībai 2011.gadā paredzēts finansējums 22,6% 
apmērā no kopējiem izdevumiem, kas ir par 8% lielāks salīdzinot ar 2010.gadu. Sociālajai 
jomai atvēlēts 18,3% liels finansējums, kar ir par 31% lielāks salīdzinot ar 2010.gada izpildi. 
Šai jomai plānots lielāks atbalsts bezdarbnieku stipendijām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 
30%. Saskaņā ar sociālās komitejas ieteikumu, 2011.gada budžetā ieplānoti jauni pabalstu 
veidi: dzīvokļu pabalstiem, piedzimšanas pabalstiem, veselības uzlabošanas pabalsti. 
Palielināts apbedīšanas pabalsts vientuļiem cilvēkiem.  

Tātad, 2010.gada pamatbudžetā lielāko īpatsvaru sastāda izglītības joma - 35,7%, 
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 24,5%, sociālā aizsardzība- 19,4%. 2011.gada 
pamatbudžeta prioritātes ir ekonomiskā darbība - 38,3% liels finansējums, izglītība - 22,6%, 
sociālā joma - 18,3%. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās 
darbības uzraudzību” viens no rādītājiem, ka pašvaldībai nepieciešams veikt finanšu 
stabilizāciju, ir fakts, ka pašvaldības saistību apjoms pārsniedz 20% no pašvaldības kārtējā 
saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. Tomēr pastāv vispārpieņemta prakse, kas paredz, ka 
maksimālais pieļaujamais pašvaldības saistību apjoms varētu būt 10 -15% no gada budžeta 
kopapjoma. 2010. gadā Kārsavas novada pašvaldības saistību apjoms ir 8.8% no gada budžeta 
kopējā apjoma. Pašvaldības finanšu saistību apmērs parādīts 10.4.tabulā. 

10.4.tabula 
Kārsavas novada prognozētais saistību apmērs % no pamatbudžeta 

Gads 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Saistību 
apmērs             

9.9% 5.3% 9.4% 9.9% 7.5% 

Pamatbudžeta 
ieņēmumi bez 
mērķdotācijām 

1 161 971 1 161 971 1 161 971 1 161 971 1 161 971 

 Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 
10.3. Sadarbība 

Pašvaldības sadarbības formas ar nevalstisko sektoru ir būtisks priekšnosacījums 
iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo darbu veicināšanai un iesaistīšanai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Kārsavas novada teritorijā 2011.gada 1.jūnijā ir 
reģistrētas 25 biedrības un nodibinājumi. No tiem ir 6 mednieku klubi, 1 dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas biedrība, 1 organizācija, kas saistīta ar sportu. Pārējās biedrības saistītas ar 
sabiedrības izglītošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, sociālo palīdzību un citiem 
jautājumiem. Kārsavas novada pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi biedrību aktivitātes, 
realizējot dažādus projektus dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošanai. Pateicoties 
LEADER programmas aktivitātēm, aktīvi darbojas biedrība „Ludzas rajona partnerība”, kas 
organizē un koordinē ES līdzekļu apguvi, kas tiek novirzītas novada attīstībai. 
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Uz 2011.gada 1.jūniju pašvaldība nav deleģējusi nevienu no savām funkcijām 
nevalstiskā sektora organizācijām. Pašreiz pašvaldībā nav neviena darbinieka, kas koordinētu 
un attīstītu sadarbību ar sabiedriskā sektora organizācijām, nav skaidri noteikti sadarbības 
virzieni ar NVO (kādas aktivitātes tiek vai netiek atbalstītas, kādā veidā notiek atbalsts – 
finansiālais, praktisks, informatīvs). 

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Kārsavas novadā, aktivizētu dialogu starp 
pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicinātu viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu 
pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmētu uzņēmējdarbības vidi novadā, Kārsavas novadā tiek 
veidota uzņēmēju konsultatīvā padome.  

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. 

Kā partneris kopā ar citām Latvijas-Lietuvas pašvaldībām Kārsavas novada pašvaldība 
ir iesaistījusies projektā „Animaterapijas izmantošana Latvijas - Lietuvas pierobežas 
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”. Projekta realizācija notiek 2011.gadā. 

Kārsavas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

• ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

• Eiroreģions Pleskava – Livonija”; 

• ”Ludzas rajona partnerība”; 

• ” Latvijas Pašvaldību savienība”;  

• ”Pilsētu savienība”; 

• Eiroreģions „Ezeru zeme”. 

 Novads ir pārņēmis arī pašvaldību sadarbības līgumus, ko savulaik ir noslēgusi Ludzas 
rajona pašvaldība. Uz šo brīdi novadam ir sadarbības pašvaldības ārpus Latvijas teritorijas – 
Vācijā Bad-Bodenteihas pilsēta. Līdzšinējā sadarbība visvairāk ir bijusi vērsta uz abpusēju 
pašvaldību nozīmīgāko pasākumu apmeklēšanu (piemēram, pilsētas svētku laikā), izglītības, 
sporta un kultūras jomā iesaistīto iedzīvotāju pieredzes apmaiņas braucieniem, sadarbību 
dažādu projektu ietvaros. 
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10.4. Attīstības prioritātes līdz 2011.gadam 
 Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, vietējās pašvaldības līmenī jāizstrādā 2 veidu 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: ilgtermiņā – teritorijas attīstības plānojums, vidējā 
termiņā – attīstības programma. 

 Visām no Kārsavas novadu veidojošajām pašvaldībām bija izstrādātas attīstības 
programmas laika periodam no 1999.gada līdz 2011.gadam, saskaņā ar kurām pašvaldības 
nodrošināja pašvaldību attīstību atbilstoši noteiktajām prioritātēm un pieejamajiem finanšu 
resursiem.  

 Šobrīd Kārsavas novadā kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
darbojas vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas izstrādātie atsevišķo pagastu un pilsētas 
teritorijas plānojumi: Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumu 2007. – 2019. gadam; Goliševas 
pagasta teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam; Mežvidu pagasta teritorijas plānojumu 
2006. – 2018. gadam; Salnavas pagasta teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam; 
Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem; Malnavas 
pagasta teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem. Visi minētie teritorijas 
plānojumi ir apstiprināti ar Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.6 „Par 
Kārsavas novada teritoriālo vienību teritorijas pl ānojumu apstiprināšanu” (K ārsavas 
novada domes 30.09.2009 sēdes lēmums, protokols nr.9, 21§), kas izdoti, pamatojoties uz 
Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 13.punktu. 

Pirms administratīvi teritoriālās reformas realizēšanas 2008.gadā tika izstrādāts 
Kārsavas novada apvienošanas projekts. Tajā tika noteiktas šādas investīciju prioritātes: 

• Pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nodrošināšana administratīvajā 
teritorijā, sporta aktivitāšu veicināšana; 

• Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība, jauniešu brīvā laika lietderīga pavadīšanas 
iespējas; 

• Infrastruktūras sakārtošana pagastu/pilsētas pakalpojumu centru izveidošanai; 

• Komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana; 

• Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu, kā arī veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšana. 

Apvienošanas projekta izstrādes ietvaros tika izveidots attīstības projektu saraksts un 
saplānots nepieciešamo investīciju apjoms projektiem. Kopumā līdz 2011.gadam tika plānotas 
investīcijas dažādās pašvaldību tautsaimniecības sfērās 12 378 000 latu apjomā. Uz doto brīdi 
ir realizēta tikai neliela daļa no Kārsavas novada apvienošanas projekta attīstības projektu 
saraksta. Lielāka daļa no šiem projektiem paliek pašvaldības prioritāte arī pašlaik. 7.pielikumā 
ir apkopoti projekti, kuri pašlaik tiek realizēti. Šajā sarakstā netika iekļautu Kārsavas novada 
biedrību izstrādātie un realizētie projekti. 
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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 un sports; 
3) Kultūra; 
4) Pašvaldības pārvalde; 
5) Uzņēmējdarbība 
6) Tūrisms 
7) Tehniskā infrastruktūra 

11.1. Izglītība 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

 Veikta skolu tīkla optimizācija   X  
Būtiski skolēu sasniegumi reģiona un 
valsts līmenī 

X    

Pietiekošs vietu skaits pirmsskolas 
izglītības iestādēs un internātos 

X    

Pietiekošs kvalificētu pedagogu 
skaits 

X    

Malnavas koledža ar senām 
lauksaimniecības izglītības tradīcijām 
un augstu prestižu Latgales reģionā  
un ar modernu materiāltehnisko bāzi, 
lielu pieredzi atbalsta projektu 
realizācijā 

X X X  

V Zema dzimstība un iedzīvotāju 
emigrācija 

  X  

Nepietiekams darba vietu skaits 
izglītības personālam 

X X X  

Nepietiekams valsts un pašvaldības 
finansējums 

X  X  

Vājas IKT zināšanas X    
Neapmierinošs un nepietiekams 
pašvaldības dzīvojamais fonds 

X    
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izglītības iestāžu darbiniekiem 
Malnavas koledža, kam ir 
nepietiekami finansu līdzekļi 
izglītības iestādes darbības 
uzturēšanai un vājš izglītojamo 
pamatskolas izglītības līmenis, kā arī 
nepietiekama darba devēju 
ieinteresētība un sadarbība 
profesionālās izglītības jomā 

X X   

I Uzņēmējdarbības attīstība X X X  
ES finansējuma un investīciju 
piesaiste 

X X X  

Pārrobežu sadarbības attīstīšana X X X X 
Malnavas koledža – reģiona nozīmes 
lauksaimniecības izglītības centrs ar 
sadarbības iespējām ar augstskolām, 
darba devējiem un atbalsta iesaistes 
iespējām 

X X   

Pieaugušo izglītības, interešu 
izglītības attīstība, štata vietas izveide 
pašvaldībā 

X    

D Sabiedrības novecošana, tālāka 
jauniešu aizplūšana uz attīstības 
centriem 

  X  

Tradicionālā lauku dzīvesveida 
degradācija 

 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  

 

11.2. Jaunatnes politika un sports 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

S Darbojas Kārsavas novada jauniešu 
konsultatīvā padome, kurā iekļauta 
jauniešu pārstāvniecība no visiem 
novada pagastiem un jauniešu 
biedrība "Kārsavas novada jauniešu 
centrs "Pūga"" , savukārt domē 
jauniešu koordinators ar 0,5 slodzi  
Tā ir aktīva jauniešu daļa, kas 
brīvprātīgi iesaistās jauniešu lietu 
darbā novadā un aicina piebiedroties 
citus 

X    

Sociālajos tīklos- "Draugi.lv" 
izveidota lapa Kārsavas novada 
jaunieši, informācijas apmaiņu 
nodrošina jaunieši 

X    

Interneta pieejamība jauniešu vidū X    
Visiem iedzīvotājiem ir interese par 
sporta aktivitātēm un vēlme 
iesaistīties pašiem sporta aktivitātēs 

X    
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Mērdzenē ir jauna sporta zāle X    
Skolas vecuma bērniem un 
jauniešiem ir pieejamas bezmaksas 
sporta nodarbības un sacensības 
skolas ietvaros 

X    

Ir atbalsts no pašvaldības un 
uzņēmēju puses 

X    

Ir treneri ar pieredzi un godalgotām 
vietām sportā 

X    

Skolu jauniešiem iespēja nodarboties 
interešu izglītības pulciņos 

X    

V Jauna sistēma darbam ar jaunatni, nav 
pieredzes 

X    

Nav attīstīts brīvprātīgo darbs X  X  
Vāja jaunatnes organizāciju 
administratīvā kapacitāte 

X    

Ierobežoti interneta resursi 
jauniešiem no sociālā riska grupām 

X    

Nav apkopota informācija par  sporta 
zālēm un stadioniem, kurus 
iedzīvotāji var izmantot sporta 
nodarbībām 

X    

Nav pieejamas izglītības (interešu 
izglītības) un sporta iespējas 
iedzīvotājiem pēc skolas pabeigšanas  

X    

Nepietiekams sporta inventārs un 
neapmierinoša sporta laukumu 
kvalitāte 

X    

Nav veloceliņu un atbilstošu velo 
maršrutu sacensībām 
 

X    

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 ( sporta laukumu 
sakārtošana, teritorijas 
labiekārtošana) 

X    

Dažādu projektu realizēšana X    
Atklātas slidotavas un hokeja 
laukuma uzlabošanai Kārsavā 

X    

Jauniešu organizētie pasākumi 
vienaudžiem 

X    

Atbalsts jauniešu neformālās 
izglītības aktivitāšu īstenošanai. 
Nodrošināt ikvienam iespēju mūža 
garumā pilnveidot savas zināšanas, 
kompetences un iemaņas, jauniešu 
prasmju un iemaņu pilnveidošana ar 
neformālās izglītības metodēm  

X X X  

Jauniešu nometņu organizēšana un 
cita veida jauniešu brīvā laika 
dažādošanas aktivitātes, brīvā laika 
pavadīšanas vietu izveidošana un 

X    
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aprīkošana 
Uzbūvēt sporta halli Kārsavā X    

D Pašvaldības politikas maiņa, budžeta 
samazināšana 

X    

Vāja jauniešu interese par novadā 
notiekošo 

X    

Jauniešu līderu un kopumā jaunatnes 
aizplūšana no novada 

X X X  

Bezdarbs, depresija, alkoholisms X X X  

 

11.3. Kultūra 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

S Izveidota optimāla struktūra un ir 
speciālisti 

X    

Bibliotēkām ir tehniskais 
nodrošinājums 

X  X  

Darbojas pašdarbības kolektīvi X    
Bibliotēkas darbojas kā 
komunikācijas centri 

X    

Bibliotēkās – bezmaksas pakalpojumi 
un ir informācija (prese, internets, 
literatūra) 

X    

Latgaliskās kultūras tradīcijas  - 
tūrisma attīstību veicinošs faktors 

X X   

Novada tēla popularizēšana X X X X 
Visu paaudžu iesaistīšanās kultūras 
dzīvē un pašdarbības kolektīvos 

X    

V Nepieciešama vairāku tautas namu 
rekonstrukcija 

X    

Tautas namos nepietiekams 
tehniskais nodrošinājums 

X    

Nelielas telpas kultūras iestādēs X    
Ceļu sliktais stāvoklis ierobežo 
piekļūšanu objektiem 

X    

Līdzekļu trūkums bibliotēku krājumu 
atjaunošanai un modernizācijai 

X    

Savstarpējās sadarbības un 
koordinēšanas trūkums     

I Finansējuma piesaiste caur 
projektiem 

X    

Projektu ietvaros iespēja apgūt jaunas 
zināšanas 

X    

Pārrobežu sadarbības iespējas X X X X 
Sadarbība tūrisma jomā – latgaliskās 
vides, tradīciju prezentācija 

X X X X 

Brīvdabas estrāde Malnavā novada 
vajadzībām 

X    

D Iedzīvotāju skaita samazināšanās X  X  
Jauniešu aizplūšana X X X  
Bezdarbs, depresija, pasivitāte X X X  
Intereses zudums par kultūru un 
literatūru     
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11.4. 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    

Tīra un nepiesārņota daba X    
Tiek īstenoti dažādi projekti 
teritorijas attīstībai 

X    

Optimāls novada lielums 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  

Nepietiekams finansējums ceļu 
remonta darbiem 

X    

Nepietiekama iedzīvotāju iniciatīva, 
uzdrīkstēšanās un uzņēmība 

X    

Medicīnisko pakalpojumu pieejamība X    
Nav attīstīts ceļš uz Salnavas pagastu 
un nepabeigts uz Goliševas pagastu 

X    

Nepietiekama komunikācija starp 
pašvaldību un iedzīvotājiem     

Nepietiekami atjaunota un 
nepārskatāma informācija pašvaldība 
mājas lapā 

    

Dzīvojamā fonda (dzīvokļu) trūkums     
I Atvieglot tirdzniecības noteikumi ar 

robežvalstīm   X X 

Informācijas pieejamības uzlabošana X    
Nodokļa iekasēšana no tranzīta 
pārvadātājiem 

X  X  

„100” latnieku programmas 
pilnveidošana   X  

Labvēlīgas vides radīšana 
uzņēmējdarbībai  pierobežā (nodokļu 
atvieglojumi, atbalsta daļas 
palielināšana projektos) 

  X  

Atjaunot otrās šķiras autoceļu 
uzlabošanas programmu   X  

D Ieilgusī ekonomiskā krīze X X X  
Birokrātijas paaugstināšanās 
pašvaldībā un valsts administrācijā 
kopumā 

X  X  

Demogrāfiskā krīze X X X  
Pārvaldes darbinieku samazināšanās X    
Nevienmērīga investīciju sadale 
novada mērogā 

X    
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11.5. Uzņēmējdarb ība 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

S Apjomīga un sekmīga pieredze 
Lauku atbalsta dienesta atbalsta 
piesaistīšanā (lauksaimniecības, 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai, 
mežu stādīšanai) 

X  X  

Spēcīgi un attīstīti lauksaimniecības 
un kokapstrādes uzņēmumi 

X    

Vietējie uzņēmēji sadarbojas ar 
pašvaldību 

X    

Lielākā daļa uzņēmēji izdzīvojuši 
krīzi un sāk attīstības augšupceļu 

X  X  

V Vietējā ceļu infrastruktūra sliktā 
stāvoklī  

X    

Zemas cenas lauksaimniecības 
produktiem   X  

Darbaspēka trūkums X    
Mainīga likumdošana   X  
Nevienlīdzīgas subsīdijas ar citām ES 
valstīm   X X 

Latvijas birokrātija un normatīvo aktu 
slogs   X  

Meliorētajās zemes apstāda ar 
mežiem 

X    

Nav brīvas zemes X    
Nodokļu slogs   X  

I Vienāds subsīdiju līmenis ar citām 
ES valstīm   X X 

Asfaltēti ceļi visā novadā X    
Savu lauksaimnieku produktu 
iepirkšana attiecīgajās valsts/ 
pašvaldību iestādēs prioritāri un bez 
birokrātijas 

    

Projektu realizācija atbalsta piesaistei X  X  
Maksājumu plūsmas uzlabošana 
projektu atbalsta institūcijās (avansi, 
10 dienu laikā beigu maksājumu) 

 X X  

Samērīgas cenas izejvielām   X  
Sakārtot likumdošanu, lai „dīvānu 
zemnieki” - zemes īpašnieki, kas 
dzīvo pilsētās un nepasaimnieko 
zemi, neaizaudzē nacionāli nozīmīgu 
zemi ar krūmiem 

X  X  

D Strauja tautas novecošanās un 
jauniešu nevēlēšanās turpināt 
lauksaimniecisko darbību 

X  X  

Darbaspēka ievešana no austrumu 
valstīm 

X X X X 

Piemājas viensētu likvidēšanās 
(neizdzīvošana lielajos konkurences 
apstākļos) 

X X X  

100 latnieku programma turpina 
attīstīt „sliņķus” un darbaspēka 
samazināšanās 
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11.6. Tūrisms 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

S Tranzītceļa Sanktpēterburga – Rīga 
tuvums 

X  X  

Robežas tuvums – Kārsavas novads 
kā durvis uz kaimiņvalstīm un 
ārvalstu tūristiem uz Latviju 

X X X X 

Ikgadēji lieli kult ūras pasākumi 
Kārsavā 

X X   

Kultūrvēstures mantojums X    
V Nav novada mārketinga stratēģija X    

Informācijas trūkums, tūrisma 
speciālistu trūkums 

X    

Nesakārtota infrastruktūra novada 
sasniedzamībai 

X  X  

Sarežģīta un ilgstoša robežpāreja X  X X 
I Jauniešu iesaistīšana un sadarbības 

attīstīšana starp tūrisma 
organizācijām un pašvaldību novada 
mārketingā un popularitātes celšanā 

X    

Malnavas lauksaimniecības 
tehnikuma un muzeja attīstīšana 

X    

ES finansējuma piesaiste X  X  
Piesaistīt pašvaldībā papildus 
speciālistu tūrisma projektu izstrādei 
un realizēšanai 

X    

Informācijas stendu izvietošana 
novada katrā pagastā 

X    

Sadarbības attīstīšana ar Krievijas 
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    

Atbalsta  neesamība tūrisma attīstībai 
pierobežu teritorijās  X X  

 

11.7. Tehniskā infrastrukt ūra 
Stiprās un vājās puses 

Iespējas un draudi 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Nacionālais 
mērogs 

Starptautiska
is mērogs 

S Dabas resursu krājums X    
Optimāls ceļu infrastruktūras 
izvietojums 

X    

Pašvaldībai ir pieredze atbalsta 
piesaistē infrastruktūras projektu 
realizācijai 

X    

Šobrīd ir uzsākti vairāki projekti 
ūdenssaimniecības un ceļu 
infrastruktūras renovācijai 

X    

V Nepietiekams finansējums 
infrastruktūras rekonstrukcijai 

X  X  
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Ceļi izbūvēti pirms vairāk kā 20 
gadiem un nolietojušies 

X  X  

Ielu apgaismojuma uzturēšana 
ciemos ir ļoti dārga 

X    

Nav līdzekļu ceļa malu sakārtošanai X    
Valsts ceļš līdz Salnavai nav asfaltēts X  X  
Attīrīšanas iekārtas ciemos kritiskā 
stāvoklī 

X    

I Ceļu racionāls izvietojums un 
asfaltēti ceļi l īdz pagastu centriem 

X  X  

Modernizēts ekonomisks 
apgaismojums ciemos 

X    

Sakārtota ūdenssaimniecība X  X  
Internets pieejams katrā mājā gan 
finansiālā, gan tehniskā ziņā 

X  X  

Finansējuma palielināšana 
infrastruktūras sakārtošanai vismaz 6 
reizes 

X  X  

Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija X  X  
D Lauku skolu likvidācija X    

Finansējuma trūkuma dēļ 
infrastruktūras pilnīga nolietošanās 

X  X  

Elektroenerģijas izmaksu 
sadārdzināšanās un līdz ar to ielu 
apgaismojuma ciemos izmaksu 
palielināšanās  

X  X  

Izmaksu sadārdzināšanās no 
centralizētās siltumapgādes sistēmu 
zudumiem 

X    
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12. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

Sabiedrības līdzdalības kārtību pašvaldības attīstības procesā nosaka 2009.gada 
5.augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā.” Noteikumi paredz sadarbības pārstāvju līdzdalību dažādos attīstības dokumentu 
izstrādes posmos, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī 
attīstības programmas izstrādes laikā par to paužot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski. 

Kārsavas novada pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību Kārsavas novada 
attīstības programmas 2012.-2018.gadam un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides 
pārskata izstrādē, lai sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību  pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas procesā. 

Uzsākot Attīstības programmas izstrādi tika ievietotas publikācijas laikrakstā „Ludzas 
zeme”, Kārsavas novada informatīvajā izdevumā „K ārsavas novada vēstis”, pašvaldības 
mājas lapā, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju, interešu grupu vai biedrību sniegt savus 
priekšlikumus gan par nepieciešamajiem novada attīstības virzieniem, gan par dažādu 
problēmu risināšanas nepieciešamību un izteikt vēlmi piedalīties darba grupu sanāksmēs. 

Lai uzzinātu iedzīvotāju domas par Kārsavas novadu šodien un nākotnē, tika 
organizētas iedzīvotāju sapulces, kurās piedalīties tika aicināti novada sabiedriski aktīvi 
cilvēki. Sapulču mērķis bija sanākt kopā un noteikt svarīgākās problēmas dažādās nozarēs, kā 
arī sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanā. Iedzīvotāju sapulcēs tika organizētas Kārsavas 
novada pagastos un pilsētā: 

• 11.04.2011. Salnavas pagasta pārvaldē; 
• 18.04.2011. Goliševas pagasta pārvaldē; 
• 19.04.2011. Malnavas pagasta pārvaldē; 

• 20.04.2011. Mērdzenes un Mežvidu pagasta pārvaldēs; 
• 29.04.2011. Kārsavas Kultūras namā. 

 Sapulču laikā tika nodefinētas svarīgākās problēmas un piedāvāti iespējamie 
risinājumi dažādās jomās: 

• Izglītība; 

• Kultūra; 
• Pašvaldības pārvalde, novada tēls un sadarbība; 
• Vide (dabas vide, dzīves vide un mājoklis); 

• Uzņēmējdarbība, nodarbinātība; 
• Sociālā joma (veselība, sociālā drošība, sabiedriskā kārtība); 

• Sabiedriskais transports; 
• Tehniskā infrastruktūra. 

 Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus un izmantotu tos attīstības programmas 
veidošanā 2011.gada aprīlī pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas anketas tika 
izplatītas visās novada teritoriālajās vienībās, tās bija pieejamās arī pašvaldības mājas lapā. 
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Kopumā tika aizpildītas 115 anketas. Aptaujas rezultātu apkopojums ir pieejams pašvaldības 
mājas lapā www.karsava.lv. 

 Sabiedrības pārstāvji, pašvaldības speciālisti un deputāti bija iesaistījušies divās darba 
grupās, kuru kopējais dalībnieku skaits bija51 cilvēks: 

• 18.05.2011. Izglītības, kultūras, sporta, atpūtas, jaunatnes un pašvaldības pārvaldes 
jautājumos; 

• 30.05.2011. Uzņēmējdarbības, transporta un tehniskās infrastruktūras jautājumos. 

 Darba grupu gaitā dalībnieki veica ieskatu novada problēmu, vājo un stipro pušu, 
iespēju un draudu analīzē, kā arī piedalījās attīstības programmas vīzijas un tajā noteikto 
rīcības virzienu noteikšanā un saskaņošanā. 

 Saskaņā ar Kārsavas novada domes 24.08.2011. lēmumu (protokols nr.11, 9§)  no 
2011.gada 5.septembra līdz 2011.gada 14.oktobrim notika Kārsavas novada Attīstības 
programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā 
apspriešana. Paziņojumi par publisko apspriešanu tika ievietoti laikrakstā „Ludzas zeme”, 
Kārsavas novada informatīvajā izdevumā „K ārsavas novada vēstis”, pašvaldības mājas lapā, 
kā arī pagastu pārvaldēs tika izkārti paziņojumi par sabiedrisku apspriešanas  pasākumu vietu 
un laiku. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas un Vides 
pārskata 1.redakcijas pieejamība novada administratīvajās telpās, kā arī tā bija ievietota 
pašvaldības interneta mājas lapā www.karsava.lv. Tika organizētas Attīstības programmas un 
Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes katrā pagasta centrā un 
pilsētā: 

3.oktobrī, plkst.10.00 Goliševas pagasta tautas namā; 
3.oktobrī, plkst.14.00 Malnavas pagasta pārvaldē; 
4.oktobrī, plkst.10.00 Mežvidu pagasta tautas namā; 
4.oktobrī, plkst.14.00 Mērdzenes pagasta pārvaldē; 
5.oktobrī, plkst.10.00 Salnavas pagasta pārvaldē; 
5.oktobrī, plkst.14.00 sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sanāksme 
Kārsavas novada domē. 

 Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika maz apmeklētas, bet no esošajiem 
dalībniekiem tika saņemti konstruktīvi ierosinājumi, kas, galvenokārt, attiecās uz investīciju 
plāna papildināšanu ar nepieciešamajiem pašvaldības sociālās un tehniskās infrastruktūras 
sakārtošanu. Sanāksmju dalībnieku skaits un izteiktie priekšlikumi ir apkopoti un atspoguļoti 
sanāksmju protokolos, kas ir pievienoti Vides pārskata pielikumos.  Publiskās apspriešanas 
laikā ir saņemti divi rakstiskie iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par izstrādātās 
Attīstības programmas 1.redakciju. Tajos iekļautie ierosinājumi arī ir iestrādāti Stratēģiskās 
daļas Rīcības plānā un Investīciju plānā. 
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2) Dabas aizsardzības pārvalde – www.dap.gov.lv 
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5) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – www.mantojums.lv 
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