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1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi 

 

1.1.  Kārsavas novada attīstības vīzija 

 

 

 

 

 

 

 

Novadā ekonomiskā attīstībā būtiska ir lauksaimniecība, izmantojot novada 

priekšrocības gan zemes reljefa, gan pieejamo izglītības un citu resursu ziņā, tranzīta 

loģistika, ņemot vērā, tranzīta apkalpošanu pakalpojumu nepieciešamību Krievijas robežas 

tuvumā, kā arī radīti priekšnosacījumi kopumā mazu uzņēmumu veidošanā un stimulēta 

atsevišķu lielu uzņēmumu attīstība. 

Kārsavas novadā ir attīstīta izglītības, sociālā un kultūras infrastruktūra ar sociāli 

pievilcīgu un komfortablu dzīves vidi Kārsavas novada iedzīvotājiem. 

  

 

1.2.  Pašvaldības specializācija 

Pašvaldībā tradicionālie uzņēmējdarbības virzieni ir lauksaimniecība. Zemes reljefs ar 

izteiktiem zemes līdzenumiem Kārsavas novadā ir pateicīgs lauksaimniecības attīstībai. 

Izteiktu pašvaldības specializāciju norāda arī tas, ka, aplūkojot uzņēmumus ar lielāko 

apgrozījumu Kārsavas novadā, saraksta līderi ir lauksaimniecības uzņēmumi: Z/S „Lūsēni”.  

Ņemot vērā, novada atrašanos pie Krievijas tranzīta ceļa, kā arī robežas pārejas 

punktam, būtu perspektīvi attīstīt ar loģistiku un tranzīta apkalpošanu saistītus pakalpojumus, 

gan muitas noliktas un pārkraušanas zonas, kur varētu būt būtiska loma pašvaldībai piedāvājot 

uzņēmējiem zemes gabalus, kur veidot šādas zona. Tāpat perspektīvi attīstīt pakalpojumus, 

kas saistīti ar tranzīta šoferu apkalpošanu – gan veidojot naktsmītnes, ēstuves, drošus 

automašīnu stāvlaukumus, higiēnas pakalpojumus (tualetes, dušas), atkritumu savākšanu un 

citu. 

Kā būtisks iekšējais resurss novadā ir Malnavas koledža, kas sagatavo 

lauksaimniecības, transporta, finanšu un uzskaites nozaru profesionālās un augstākās 

Kārsavas novads ir ekonomiski aktīvs centrs Latvijas 

dienvidaustrumu pierobežā ar attīstītu uzņēmējdarbību, 

ar modernu, videi draudzīgu un zaļu dzīves vidi, kuru 

par savu dzīves vietu izvēlas dažāda vecuma un sociālo 

grupu pārstāvoši iedzīvotāji. 
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izglītības speciālistus.  Tas ir nozīmīgs faktors pašvaldības specializācijas veidošanā iepriekš 

minētajās lauksaimniecības un tranzīta jomās.   

Kārsavas novadā ir perspektīvas un plašas atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

iespējas. Viens no nozīmīgākajiem un visvairāk izmantotajiem vietējiem atjaunojamās 

enerģijas avotiem ir koksne, jo novadā ir ne tikai liels neizmantoto mežizstrādes un meža 

kopšanas koksnes atlikumu apjoms, bet arī visi nepieciešamie apstākļi ātraudzīgo kārklu, 

alkšņu, apšu un citu tamlīdzīgu koku sugu audzēšanai. Ātraudzīgo koku klonu plantāciju 

izveide un apsaimniekošana ekonomiski izdevīga pašreiz ir uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar 

mežizstrādi vai lauksamniecību, jo šajās nozarēs pielietojamā tehnika ir analoģiska plantāciju 

apsaimniekošanā izmantojamajai.  

 

1.3. Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 

Pašvaldības attīstībai ir noteikti sekojoši stratēģiskie mērķi vēlamajām situācijas 

pārmaiņām, lai sasniegtu iepriekš nodefinēto vīziju un tālāk noteiktu ilgtermiņa prioritātes un 

turpmāk veicamos uzdevumus. 

 

 

1.1. att. Kārsavas novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 

 

 

1.4.  Vidējā termiņa prioritātes 

Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai stimulētu ilgtermiņa prioritāšu 

sasniegšanu. Tās noteiktas, izvērtējot resursus un iespējas, un ņemot vērā ilgtermiņa 

prioritātes, pašreizējās situācijas un SVID analīzi. 
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1.1.tabula 

Kārsavas novada attīstības programmas ilgtermiņa un vidēja termiņa 

savstarpējā saistība 

Ilgtermiņa prioritātes Vidēja termiņa prioritātes 

IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, 

sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības 

attīstību  

VP1/ Uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība 

 

IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

VP2/ Izglītības pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

VP3/ Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība 

VP4/ Kultūras pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana 

VP6/ Veselības pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras 

un ilgtspējīgas vides attīstība  

VP7/ Tūrisma attīstība 

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

VP9/ Infrastruktūras attīstība 

VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras 

resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana nākamajām 

paaudzēm 

 

1.5.  Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti 

Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir definēti vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, kas 

raksturos šo prioritāšu izpildi. 
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1.2. tabula 

Vidējā termiņā Kārsavas novadā sasniedzamie rezultāti un to radītāji 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

2025.gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

VP1/ Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 2017 344 Palielinās  

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 

10 lielāko 

uzņēmumu 

apgrozījums 

2017 16 054 399 Palielinās  

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 

Bezdarba līmenis 2017 20,1 % Samazinās  NVA 

Nodarbināto skaits 2017 1258 Nesamazinās  VID 

VP2/ Izglītības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestādēs 

(uz mācību gada 

1.septembri) 

2017 647 500  Pašvaldība 

Interešu izglītības 

programmu 

izglītojamo skaits 

(uz mācību gada 

1.septembri) 

2017 294 500 Pašvaldība 

VP3/ Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

 

Jaunizveidoto sporta 

objektu skaits 
2017 1 Palielinās  Pašvaldība 

VP4/ Kultūras pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

 

Bibliotēkas lietotāju 

skaits 
2017 1488 Nesamazinās  Pašvaldība 

Amatiermākslas 

kolektīvu skaits 
2017 41 Nesamazinās  Pašvaldība 

VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

 

Sociālo darba 

speciālisti 
2017 9 Nesamazinās  Pašvaldība 

Jaunizveidotajā 

dienas aprūpes 

centrā sociālos 

pakalpojumus 

saņēmušo personu 

skaits 

2020. 0 

Uzsākot centra 

darbību, skaits 

pieaug ik gadu 

Pašvaldība  

VP6/ Veselības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 
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Feldšeru – vecmāšu 

punktu skaits 
2017 5 Nesamazinās  Pašvaldība 

VP7/ Tūrisma attīstība 

Tūrisma 

pakalpojuma 

sniedzēju skaits  

2017 16 Palielinās  Pašvaldība  

Tūristu skaits 2017 6220 Palielinās  Pašvaldība 

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

 Iedzīvotāju skaits  

 
2017 5532 Nesamazinās  Pašvaldība 

Teritorijas attīstības 

indekss 
2016 -1,491 Pieaug  VRAA 

Pašvaldības budžeti 

ieņēmumi/ izdevumi 
2017 

6 265 870/ 

6 214 324 
Pieaug Pašvaldība  

Projektiem 

piesaistīto līdzekļu 

summa 

2017 969 049 Pieaug  Pašvaldība 

VP9/ Infrastruktūras attīstība 

Ceļu segums uz 

pašvaldības ceļiem 

un ielām: 

Melnais segums 

2017 6,6% Pieaug Pašvaldība 

Šķiroto atkritumu 

īpatsvars kopējā 

atkritumu plūsmā  

2017 5% 20 % 
Pašvaldība, SIA 

„ALLAS” 

Velosipēdu celiņu 

skaits 
2017 0 2 Pašvaldība 

VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana nākamajām paaudzēm 

Informācijas stendu 

skaits pie 

kultūrvēsturiskajiem 

pieminekļiem 

2017 

20 (12 

informatīvie 

stendi; 8 

velosipēdu 

stendi) 

Palielinās  Pašvaldība 

 

1.6.  Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi 

Rīcības virzieni ir noteiktu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts iepriekš noteikto vidēja 

termiņa prioritāšu un to noteikto rādītāju sasniegšanai. 

Risināmie uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas izvirzīti noteikto rīcības 

virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma 

izveidi. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi. 
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1.3.tabula 

Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai 

Vidēja termiņa 

prioritāte 
Rīcības virzieni Uzdevumi 

VP1/ 

Uzņēmējdarbības 

vides un 

infrastruktūras 

attīstība 

RV 1.1/ Atbalsta 

infrastruktūra un 

pakalpojumi 

uzņēmēju attīstībai 

U 1.1.1/ Attīstīt sadarbību ar biznesa inkubatoriem  un 

Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu 

U 1.1.2. Līdzdarboties projektos, kas sniedz iespēju sakārtot 

pašvaldības ēkas un inženierinfrastruktūras, un nodot tās 

uzņēmējiem  

U 1.1.3/ Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to atbalsta 

organizācijām kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot 

telpas, aprīkojumu u.c. 

U 1.1.4/ Plānojot teritorijas attīstību, saglabāt novada zemju 

ekonomisku un perspektīvu izmantošanu 

RV1.2/ Vides 

attīstības 

uzņēmējdarbības 

veikšanai 

U 1.2.1/ Turpināt ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes 

Zemesgrāmatā, tālākai efektīvai izmantošanai  

RV 1.3./ Sadarbības 

veicināšana ar 

uzņēmējiem, NVO 

U 1.3.1./ Pašvaldībai iesaistīties un iniciēt starptautiskās 

sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas projektus 

U 1.3.2./ Nodrošināt informāciju par pašvaldību un 

uzņēmējdarbību novada teritorijā interneta mājas lapā vismaz 3 

valodās (latviešu un 2 svešvalodās) 

U 1.3.3./ Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, valsts 

sabiedrībām 

U 1.3.4./ Esošās uzņēmējdarbības datu bāzes izveide un 

aktualizācija 

RV1.4./ 

Pašvaldības atbalsts 

uzņēmumu izveidei 

un attīstībai 

U 1.4.1./ Turpināt atbalstīt jaunās biznesa idejas un veicināt 

skolēnu mācību uzņēmumu attīstību 

U 1.4.2./ Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātības 

pasākumus 

U 1.4.3./ Mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana 

RV 1.5./ Zaļo 

iepirkumu 

organizēšana 

U 1.5.1./ Zaļo iepirkumu pakāpeniska ieviešana praksē 

VP2/ Izglītības, 

pakalpojumu un 

infrastruktūras 

attīstība 

RV 2.1/ Izglītības  

pakalpojumu  

attīstība  

U 2.1.1./ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana 

U 2.1.2./ Tehnisko darbinieku kvalifikācijas celšana 

U 2.1.3./ Interešu izglītības attīstība un pilnveidošana 

U 2.1.4./ Nodrošināt izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, 

konkursos, sporta pasākumos un mācību ekskursijās, kā arī 

izglītojamo apbalvošana 

U 2.1.5./ Bērnu nometņu organizēšanas atbalsts 

U 2.1.6./ Uzturēt un pilnveidot sadarbību ar Malnavas koledžu  

U 2.1.7./  Pašvaldības stipendijas piešķiršana Kārsavas 

vidusskolas izcilākajiem skolniekiem un augstskolu studentiem, 

kas apgūst novadam nepieciešamās specialitātes 

U 2.1.8/Stiprināt latgalisko kultūrvidi un valodu skolās un 

pirmsskolas izglītības iestādēs, integrējot to ikdienas saziņā 
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RV 2.2./ Izglītības 

infrastruktūras 

attīstība 

U 2.2.1./ Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana 

U 2.2.2./ Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 

VP3/ Sporta 

pakalpojumu un 

infrastruktūras 

attīstība 

RV 3.1/ Sporta  

infrastruktūras   

attīstība  

U 3.1.1./ Izveidot, labiekārtot, modernizēt un uzturēt novada 

sporta infrastruktūru 

U 3.1.2./ Sporta aprīkojuma atjaunošana un jauna iegāde 

U3.1.3./ Daudzfunkcionālās halles celtniecība 

RV 3.2./ Sporta 

pakalpojumu 

attīstība 

U 3.2.1./ Dažādu sporta virzienu un pasākumu organizēšana un 

atbalstīšana 

U 3.2.2./ Sadarbības veicināšana ar sporta skolām 

VP4/ Kultūras 

pakalpojumu un 

infrastruktūras 

attīstība 

 

 

 

RV 4.1/ Kultūras  

infrastruktūras   

attīstība  

U 4.1.1./ Kultūras iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 

atjaunošana, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

U 4.1.2./ Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu amatiermākslas 

kolektīviem 

RV 4.2./ Kultūras 

pakalpojumu 

attīstība 

U 4.2.1./ Kultūras darbinieku profesionālās kompetences 

pilnveidošana 

U 4.2.2./ Inovatīva pieeja kultūras pasākumu organizēšanai 

U 4.2.3./ Popularizēt bibliotēku kā multifunkcionālu iespēju  

vietu, modernizējot IKT aprīkojumu 

U 4.2.4./ Atbalstīt bibliotekāru profesionālo pilnveidi 

 

VP5/ Sociālo 

pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

 

RV 5.1./ Sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

pieejamības 

uzlabošana 

U 5.1.1/ Sociālo speciālistu profesionālās kompetences 

pilnveidošana 

U 5.1.2/ Nodrošināt sociālās aprūpes/ sociālās rehabilitācijas 

centru izveidi un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi 

U 5.1.3./ Pilnveidot  sociālo pakalpojumu pieejamību  

RV 5.2./ Sociālās 

infrastruktūras 

pilnveidošana 

U 5.2.1./ Pansionāta darbības  pilnveidošana 

U 5.2.2./ Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs 

un  pieejamības nodrošināšanas veicināšana privātās iestādēs 

U 5.2.3./ Sociālo dzīvokļu izveide; dzīvojamās telpas 

infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana 

VP6/ Veselības 

pakalpojumu un 

RV 6.1/ Veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

U 6.1.1./ Motivēt veselības pakalpojumu klāstu pilnveidošanu 

U 6.1.2./ Atbalstīt un motivēt jauno speciālistu piesaisti 
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infrastruktūras 

attīstība 

pieejamības 

uzlabošana 
U 6.1.3./ Veselības profilakses pasākumu atbalstīšana 

RV 6.2./ Veselības 

aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana 

U 6.2.1./ FVP uzturēšana 

VP7/ Tūrisma 

attīstība 

RV 7.1./ Tūrisma 

infrastruktūras 

izveide un 

uzlabošana 

U 7.1.1/. Esošo tūrisma objektu uzturēšana un attīstība 

U 7.1.2./ Norāžu uzstādīšana uz objektiem  

U 7.1.3./ Jauno tūrisma objektu izveide 

U 7.1.4./ Novada muzeja izveide 

U 7.1.5./ Tūrisma informācijas pieejamība novada iedzīvotājiem 

un viesiem  

U 7.1.6./ Ieviest jaunu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju risinājumu pielietošanu un attīstīšanu tūrisma 

informācijas nodrošināšanā un apritē  

U 7.1.7./ Nodrošināt tūrisma pakalpojuma kvalitāti  

RV 7.2./ Tūrisma 

produkta izveide un 

attīstība 

U 7.2.1./ Kārsavas tirgus kā produkta attīstība 

U 7.2.2./ Veicināt kultūrvēsturiskā tūrisma produkta izstrādi un 

attīstību 

U 7.2.3./  Novada popularizēšana un tēla attīstība: bukletu 

izstrāde, dalība konferencēs, semināros u.c. pasākumos; dalība 

izstādēs un izstāžu organizēšana 

U 7.2.4./ Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, 

uzturēšana un regulāra aktualizācija 

U 7.2.5.8/ Novada amatnieku un mājražotāju sadarbības 

veicināšana un viņu popularizēšana 

 

 

 VP8/ Pašvaldības 

pārvaldības attīstība 

 

RV 8.1/ 

Pašvaldības 

kapacitātes 

paaugstināšana un 

efektivitātes 

uzlabošana 

U 8.1.1./ e-pakalpojumu attīstība 

U 8.1.2./ Regulāri aktualizēt mājas lapas informāciju, tai skaitā 

latviešu un 2 svešvalodās; novada informatīvā izdevuma 

patstāvīga izdošana 

U 8.1.3./ Dažādu programmatūru un sistēmu attīstība un 

pilnveidošana, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

U 8.1.4./ Pašvaldības speciālistu kompetenču kvalifikācijas 

paaugstināšana 

U 8.1.5./  Efektīvi pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves 

kvalitātes uzlabošanai 

U 8.1.6./ Pašvaldības autoparka atjaunošana 

RV 8.2./ 

Starptautiskās 

atpazīstamības 

veicināšana 

U 8.2.1./  Nodrošināt partnerības veicināšanu 

U 8.2.2./ Piedalīties dažādos pasākumos, popularizējot novada 

vārdu, tēla attīstība 

  

RV 8.3./  Jauniešu 

iesaiste pārvaldes 

sistēmā 

U 8.3.1./ Aktivizēt jauniešu interesi dažādos pasākumos un 

projektos 

U 8.3.2./ Skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšana 

VP9/ 

Infrastruktūras 

RV 9.1/ Kārsavas 

novada 

U 9.1.1./ Satiksmes drošības organizēšana atbilstoši 

likumdošanai 
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attīstība 

 

sasniedzamības 

uzlabošana un ceļu/ 

ielas infrastruktūras 

attīstība 

U 9.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras 

tehnisko stāvokli 

U 9.1.3./ Apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana uz ielām/ 

ceļiem/ laukumiem 

R.V 9.2/ 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstība 

U 9.2.1/ Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības un kanalizācijas  

sistēmas 

U 9.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu darbību 

RV 9.3/ Ilgtspējīgas 

atkritumu 

savākšanas 

nodrošināšana 

U 9.3.1/ Izveidot atkritumu dalītās 

vākšanas laukumus un punktus 

U 9.3.2./ Izveidot būvgružu pieņemšanas punktu 

U 9.3.3./  Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu 

punktus/laukumus 

RV 9.4./ Tehniskās 

infrastruktūras un 

komunālās 

saimniecības 

sakārtošana un 

attīstība 

U 9.4.1./ Centrālās apkures sistēmas attīstība 

U 9.4.2./ Vienotas apkures sistēmas un katlu mājas būvniecība 

Kārsavas pilsētā 

U 9.4.3./ Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

U 9.4.4./ Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu 

īstenošana publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās 

U 9.4.5./ Teritorijas labiekārtošana 

 

U 9.4.6./ Pašvaldības  iestāžu un struktūrvienību uzturēšana un 

attīstība, tai skaitā, palīgēku būvniecība 

U 9.4.7./ Komunālās saimniecības un ceļu apsaimniekošanas 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

U 9.4.8./ Ugunsdzēsības dīķu izveide un uzturēšana, darba 

aizsardzības pasākumu nodrošināšana 

U 9.4.9./ Vecināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības 

uzņemšanos par māju uzturēšanu un apsaimniekošanu; veicināt 

dzīvokļu īpašnieku kopību veidošanu 

RV 9.5./ Vienota 

datu tīkla izveide 

U 9.5.1./ Vienota datu tīkla izveidošana 

U 9.5.2./ Videonovērošanas attīstība un uzturēšana 

RV 9.6./  Graustu/ 

nepabeigto ēku 

apsaimniekošana 

U 9.6.1./ Graustu/ nepabeigto ēku renovācija vai nojaukšana 
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RV 9.7./ Vides 

kvalitātes 

uzlabošana 

U 9.7.1./ Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana 

U 9.7.2./ Pasākumu veikšana gaisa un ūdens kvalitātes 

uzlabošanai 

VP10/ Uz vietējiem 

dabas un kultūras 

resursiem balstītu 

tautsaimniecību 

nozaru attīstība un 

to saglabāšana 

nākamajām 

paaudzēm  

RV 10.1/ Attīstīt 

derīgo izrakteņu 

ieguves nozares 

attīstību 

U 10.1.1/ Derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstības 

atbalstīšana 

RV 10.2./ Dabas 

objektu saglabāšana 

U 10.2.1./ Ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānu izstrāde 

U 10.2.2./ Dabas objektu labiekārtošana 

U 10.2.3./ Ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošana 

RV 10.3./  

Kultūrvēsturiskā 

mantojama 

saglabāšana un 

attīstība 

U 10.3.1./  Sakārtot un uzturēt kultūrvēsturisko objektus  

U 10.3.2./ Labiekārtot un nodrošināt kapsētu un piemiņas vietu 

teritorijas sakārtošanu, infrastruktūras attīstību 

U 10.3.3./ Valsts oficiālo reliģisko konfesiju un to 

infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana 

U 10.3.4./ Uzlabot un sistematizēt tirgus teritoriju 
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2. Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība  

 

2.1. Saskaņotībā ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (LIAS) nosaka tālākās 

attīstības perspektīvu Latvijas reģioniem un valstij kopumā. 

 

 

2.1 att. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātes 

Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

 

Kā tas redzams augstāk attēlā, Kārsavas novada attīstības programmā noteiktie 

stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir cieši saistītas ar LIAS noteiktām 

ilgtermiņa attīstības prioritātēm. Zemāk tabulā attēloti Kārsavas novada stratēģiskie mērķi un 

to saistība ar LAIS prioritātēm.  
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2.1.tabula 

Kārsavas novada attīstības programmas sasaiste ar LIAS 

LAIS prioritātes Kārsavas attīstības programmas 

stratēģiskie mērķi (SM) un ilgtermiņa 

prioritātes (ĪP) 

Ieguldījumi cilvēkkapitālā SM2/ Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar 

pievilcīgu dzīves vidi 

 

IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

Inovatīva un ekoefektīva ekonomika SM1/ Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā 

aktivitāte  

 

IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, 

sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības 

attīstību  

Daba kā nākotnes kapitāls SM3/ Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā 

arī atbildīgi apsaimniekota vide 

 

IP3/Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras 

un ilgtspējīgas vides attīstība  

Telpiskās attīstības perspektīva SM1/Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā 

aktivitāte  

 

SM3/ Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā 

arī atbildīgi apsaimniekota vide 

 

IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, 

sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības 

attīstību 

 

IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras 

un ilgtspējīgas vides attīstība 

Inovatīva pārvaldība un sabiedrības 

līdzdalība 

SM3/ Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā 

arī atbildīgi apsaimniekota vide 

 

IP3/Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras 

un ilgtspējīgas vides attīstība 

Kultūras telpas attīstība SM2/ Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar 

pievilcīgu dzīves vidi 

 

IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

Nacionālais attīstības plāns  

Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020) ir valsts galvenais 

nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidējā termiņa 

redzējums, prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (skat. 2.1.tabulu). Tā vadmotīvs ir 

„Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!” Lai 

sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes – “Tautas saimniecības izaugsme”, 

“Cilvēka drošumspēja” un “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Katrai prioritātei tiek noteikti 
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rīcības virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik 

atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.  
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2.1.tabula 

Kārsavas novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam 

attīstības plānam  

Nacionālais attīstības 

plāns 2030 

Kārsavas novada attīstības programma 2019. – 2025. 

Prioritāte, rīcības virziens Vidēja termiņa prioritāte Rīcības virziens 

Prioritāte „Tautas 

saimniecības izaugsme” 
 

RV „Augstražīga un 

eksportspējīga ražošana un 

starptautiski 

konkurētspējīgi 

pakalpojumi" 

VP1/ Uzņēmējdarbības 

vides un infrastruktūras 

attīstība 

 

RV 1.1/ Atbalsta infrastruktūra un 

pakalpojumi uzņēmēju attīstībai 

RV „Izcila 

uzņēmējdarbības vide” 

VP1/ Uzņēmējdarbības 

vides un infrastruktūras 

attīstība 

 

RV 1.2/ Vides attīstības 

uzņēmējdarbības veikšanai 

RV „Attīstīta pētniecība, 

inovācija un augstākā 

izglītība” 

VP2/ Izglītības 

pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

RV 2.1/ Izglītības pakalpojumu  

attīstība 

RV „Energoefektivitāte un 

enerģijas ražošana” 

VP9/ Infrastruktūras 

attīstība 

 

RV 9.4./ Tehniskās infrastruktūras un 

komunālās saimniecības sakārtošana 

un attīstība 

Prioritāte „Cilvēka 

drošumspēja” 
 

RV „Cienīgs darbs” 

VP1/ Uzņēmējdarbības 

vides un infrastruktūras 

attīstība 

 

RV1.4./ Pašvaldības atbalsts 

uzņēmumu izveidei un attīstībai 

RV „Kompetenču attīstība” 

VP1/ Uzņēmējdarbības 

vides un infrastruktūras 

attīstība 

 

RV 1.3./ Sadarbības veicināšana ar 

uzņēmējiem, NVO 

RV „Vesels un darbspējīgs 

cilvēks” 

VP6/ Veselības 

pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

RV 6.1/ Veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
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RV „Cilvēku sadarbība, 

kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības” 

VP4/ Kultūras 

pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

 

RV 4.2./ Kultūras pakalpojumu 

attīstība 

Prioritāte „Izaugsmi 

atbalstošas teritorijas” 
 

RV „Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana” 

VP10 – Uz vietējiem 

dabas un kultūras 

resursiem balstītu 

tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana 

nākamajām paaudzēm 

RV 10.1/ Derīgo izrakteņu ieguves 

nozares attīstības atbalstīšana 

RV „Pakalpojumu 

pieejamība līdzvērtīgāku 

darba iespēju un dzīves 

apstākļu radīšanai” 

VP8/ Pašvaldības 

pārvaldības attīstība 

 

RV 8.1/ Pašvaldības kapacitātes 

paaugstināšana un efektivitātes 

uzlabošana 

RV „Dabas un kultūras 

kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

VP10 – Uz vietējiem 

dabas un kultūras 

resursiem balstītu 

tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana 

nākamajām paaudzēm 

RV 10.2./ Dabas objektu saglabāšana 

RV 10.3./  Kultūrvēsturiskā 

mantojama saglabāšana un attīstība 

 

 

2.2. Saskaņotība ar reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem 

Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments. Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 - panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, 

lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu 

Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 

 Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot līdzšinējās 

tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un dabas 

resursu izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības u.c. 

tendences Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot nākotnes prognozes, Latgales 

reģiona stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un iekļaujot reģiona vērtības un definējot 

reģiona nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni 

jeb ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars 

finansējuma piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Savienojumi. 
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Zemāk tabulā parādīts Kārsavas novada attīstības programmas ilgtermiņa prioritāšu un 

Latgales stratēģijas ilgtermiņa prioritāšu saistība. 

2.3.tabula 

Kārsavas novada attīstības programmas sasaiste ar Latgales stratēģiju  

Latgales stratēģijas līdz 

2030.gadam prioritātes 

Kārsavas novada attīstības programmas ilgtermiņa 

prioritātes 

Prasmes IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes 

uzlabošana 

Efektīvi uzņēmumi IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību 

Gudra pārvaldība IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un 

ilgtspējīgas vides attīstība 

Savienojumi IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un 

ilgtspējīgas vides attīstība 

 Kārsavas novada attīstības programma tiešā veidā veicina Latgales stratēģijas 

īstenošanu. 

 Latgales programma 2010 – 2017.gadam ir Latgales plānošanas reģiona vidēja 

termiņa attīstības plānošanas dokuments. Programmā izvirzītie mērķi 2017.gadam un 

pasākumi virzīti uz pakāpenisku Latgales stratēģijā 2030 noteikto mērķu sasniegšanu.  

Vidēja termiņa mērķu sasniegšanai Latgales programma piedāvā ieviest 10 reģiona 

darbības programmas. Zemāk tabulā parādīta Kārsavas novada attīstības programmas vidēja 

termiņa prioritāšu saistība ar Latgales programmas vidēja termiņa prioritātēm jeb darbības 

programmām. 

 

2.4.tabula 

Kārsavas novada attīstības programmas sasaiste ar Latgales programmu 

Latgales programmas (2010 – 2017) 

vidēja termiņa prioritātes 

(darbības) 

Kārsavas novada attīstības programmas 

vidēja termiņa prioritātes 

„Latgale ID” (programma 

uzņēmējdarbības atbalstam) 

VP1/ Uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība 

Finanšu instrumenta programma 

„Fonds”. Programma izveidota, lai 

piesaistītu finanšu resursus Latgales 

attīstības projektiem 

VP1/ Uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība 
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„Attīstības centru tīkls” 

(policentriskas attīstības programma). 

Programma izveidota Latgales reģiona 

galveno attīstības virzītāju – pilsētu 

atbalstam 

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

 

„Savienojumi” (Infrastruktūras 

attīstības programma transportam, 

sakariem un informācijai un integrētai 

kultūras telpai), 

VP9/ Infrastruktūras attīstība 

„Novadu programma” (atbalsta 

programma novadu centru un 

pakalpojumu centru stiprināšanai) 

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

Skola+” (mazo skolu un lauku 

sabiedrisko pakalpojumu programma, 

Latgales „gaismas tīklojums”) 

VP2/ Izglītības pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

„Sociāli atbildīgā Latgale” (sociālā 

programma nabadzības novēršanai un 

atstumto sociālo grupu iekļaušanai 

sabiedrībā, Latgales sociālās 

kompetences programma) 

VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana 

 

„Ezeri” (dabas resursu gudras 

izmantošanas un tūrisma programma) 
VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras 

resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana nākamajām 

paaudzēm 

VP7/ Tūrisma attīstība 

 

„Latgales reģiona pievilcība” 

(mārketinga programma) 

Programma izveidota Latgales un 

Latgales pilsētu popularizējošiem 

kultūras, sporta un biznesa 

notikumiem un mārketinga 

pasākumiem. 

VP3/ Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība 

VP4/ Kultūras pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

 

„Zaļā enerģija” (nākotnes zināšanu 

programma). Nākotnes zaļās 

ekonomikas zināšanu programma. 

Programmas mērķis ir mobilizēt 

reģiona resursus energoefektivitātes 

un atjaunojamo enerģijas avotu 

izmantošanas palielināšanai. 

VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras 

resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru 

attīstība un to saglabāšana nākamajām 

paaudzēm 

 Kā tas redzams augstāk tabulā, Kārsavas novada attīstības programma veicina 

Latgales attīstības programmas īstenošanu un veicina visu 10 vidēja termiņa prioritāšu 

(darbības programmu) īstenošanu. Papildus jāuzsver, ka minētā Latgales programmas 

prioritātes paredz arī atbalsta sniegšanu pašvaldībām, tai skaitā arī Kārsavai un abu 

programmu savstarpējā saskaņotība liecina, ka Latgales plānošanas reģiona programmā 

paredzētais atbalsts atbilst Kārsavas novada vajadzībām.  
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2.3. Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti un normatīvie akti 

Kārsavas novada attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādē ievērota 

pēctecība, izmantoti līdz šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie 

Kārsavas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

1) Kārsavas novada stratēģija 2030.gadam; 

2) Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam; grozījumi; 

3) Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.  

2.4. Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti 

Kārsavas novads robežojas ar Ciblas, Rēzeknes, Baltinavas  un Balvu novadiem.  

Rēzeknes novadam apstiprināta Rēzeknes novada Attīstības programma 2012.-

2018.gadam. Ir izstrādāta un apstiprināta Rēzeknes novada Stratēģija 2033.gadam. Ir 

izstrādāts un apstiprināts Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam 

 Ciblas novadam ir apstiprināta Ciblas novada Attīstības programma 2019.-

2025.gadam. Ir izstrādāta un apstiprināta Ciblas novada Stratēģija 2030.gadam. Ir izstrādāts 

un apstiprināts Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. 

Baltinavas novadam ir izstrādāta Baltinavas novada Attīstības programma 2012.-

2018.gadam. Ir izstrādāta un apstiprināta Baltinavas novada Stratēģija 2030.gadam. Ir 

izstrādāts un apstiprināts Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. 

Balvu novadam ir izstrādāta Balvu novada Attīstības programma 2018.-2024.gadam. 

Ir izstrādāta un apstiprināta Balvu novada Stratēģija 2030.gadam. Ir izstrādāts un apstiprināts 

Teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam. 

 

 Plānojot Kārsavas novada attīstību, tiek ņemti vērā kaimiņu pašvaldību plānošanas 

dokumenti un kopīgās interešu teritorijas ar pašvaldībām. Pie kopīgo interešu teritorijām ir 

jāmin – dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, to aizsargjoslas, mežu un lauksaimnieciskās 

teritorijas, kā arī virszemes ūdens objekti.  

 



 


