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Rīcības plāns 

Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktās plānotās darbības, kuras realizējot tiek 

izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības 

ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi. Rīcības plānā tiek norādītas plānotās darbības uzdevumu 

izpildei, plānoto darbību rezultāti, atbildīgie par darbību īstenošanu, īstenošanas termiņš, darbību 

īstenošanas finanšu avoti.  

Kārsavas novada attīstības programmā 2019. – 2025. gadam iekļautās plānotās darbības 

izstrādātas, ņemot vērā tematisko darba grupu sanāksmju rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības 

nozaru speciālisti un iedzīvotāji, kā arī izvērtējot Kārsavas novada attīstības programmas 2012.- 

2018.gadam izpildes jeb īstenošanas rezultātus.  

Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ik gadu, nemainot Attīstības programmas 

Stratēģisko daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības 

budžetu. 

 



Rīcības plāns 2019. – 2025.gadam 

 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Finanšu resursi 

un avoti 

Iznākuma (output) 

rezultatīvie rādītāji 

U 1.1.1/ Attīstīt sadarbību 

ar biznesa inkubatoriem un 

Rēzeknes speciālo 

ekonomisko zonu 

Regulāra sadarbība ar Rēzeknes 

biznesa inkubatoru 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Sadarbības 

nodrošināšana  

U 1.1.2. Līdzdarboties 

projektos, kas sniedz 

iespēju sakārtot 

pašvaldības ēkas un 

inženierinfrastruktūras, un 

nodot tās uzņēmējiem  

Dalība projektos  Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Aktīva dalība 

projektos 

U 1.1.3/ Sniegt atbalstu 

uzņēmējiem un to atbalsta 

organizācijām kursu un 

semināru organizēšanai, 

piedāvājot telpas, 

aprīkojumu u.c. 

Izstrādāt telpu nomas 

priekšlikumus, apstiprināt tos 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Izstrādāti telpu nomas 

noteikumi 

U 1.1.4/ Plānojot teritorijas 

attīstību, saglabāt novada 

zemju ekonomisku un 

perspektīvu izmantošanu 

Regulāri aktualizēt Teritorijas 

plānojumu, balstoties uz zemju 

īpašnieku vajadzībām 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Izstrādāts Teritorijas 

plānojums, tā 

grozījumi 

U 1.2.1/ Turpināt ierakstīt 

pašvaldībai piekrītošās 

zemes Zemesgrāmatā, 

tālākai efektīvai 

izmantošanai 

Pakāpeniski veikt novadam 

piekritīgo zemju ierakstīšanu 

Zemesgrāmatā 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Ierakstīti īpašumi 

Zemesgrāmatā 

U 1.3.1./ Pašvaldībai 

iesaistīties un iniciēt 

starptautiskās sadarbības 

un uzņēmējdarbības 

Līdzdarboties projektos Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets, ERAF 

Aktīva dalība 

projektos 
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veicināšanas projektus 

U 1.3.2./ Nodrošināt 

informāciju par pašvaldību 

un uzņēmējdarbību novada 

teritorijā interneta mājas 

lapā vismaz 3 valodās 

(latviešu un 2 svešvalodās) 

Mājas lapas nepārtraukta 

aktualizācija un tulkošana 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Mājas lapas 

nepārtraukta darbība 

U 1.3.3./ Veicināt 

sadarbību ar valsts 

institūcijām, valsts 

sabiedrībām 

Sadarbības nodrošināšana dažādu 

jautājumu risināšanā 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Veiksmīgas 

sadarbības izveide 

U 1.3.4./ Esošās 

uzņēmējdarbības datu 

bāzes izveide un 

aktualizācija 

Izveidot uzņēmēju datu bāzi, veikt 

regulāru tās atjaunošanu 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Izveidota uzņēmēju 

datu bāze 

U 1.4.1./ Turpināt atbalstīt 

jaunās biznesa idejas un 

veicināt skolēnu mācību 

uzņēmumu attīstību 

Konkursa „Step Up” organizēšana; 

MVU atbalstīšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Ik gadu noorganizēts 

konkurss „Step UP” 

U 1.4.2./ Atbalstīt sociālo 

uzņēmējdarbību un 

nodarbinātības pasākumus 

Atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības 

idejas 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Izveidots sociālās 

uzņēmējdarbības 

uzņēmums 

U 1.4.3./ Mazo un vidējo 

uzņēmēju atbalstīšana 

Atbalstīt uzņēmējus, kas veido 

darba vietas un uztur izveidotās 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Uzņēmēju atbalsts 

U 1.5.1./ Zaļo iepirkumu 

pakāpeniska ieviešana 

praksē 

Pakāpeniski ieviest zaļā iepirkumu 

veikšanu pašvaldības ikdienas 

vajadzību nodrošināšanai – pārtika, 

malka u.c. 

Novada dome, 

iepirkumu 

speciālisti 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Zaļo iepirkumu 

īpatsvara pieaugums 

kopējā iepirkumu 

bilancē 

U 2.1.1./ Pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidošana 

Pedagogu apmācību/ kursu/ 

tālākizglītības kursu/semināru 

apmeklēšana 

Novada dome, 

skolas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 
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U 2.1.2./ Tehnisko 

darbinieku kvalifikācijas 

celšana 

Tehnisko darbinieku apmācību/ 

kursu/ semināru apmeklēšana 

Novada dome, 

skolas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 

U 2.1.3./ Interešu izglītības 

attīstība un pilnveidošana 
Attīstīt esošos interešu izglītības 

pasākumus 

Novada dome, 

skolas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Piedāvāti kvalitatīvi 

interešu izglītības 

pasākumi 

U 2.1.4./ Nodrošināt 

izglītojamo piedalīšanos 

olimpiādēs, konkursos, 

sporta pasākumos un 

mācību ekskursijās 

Nodrošināt dalībniekus ar 

transportu, ēdināšanu (pēc 

vajadzības), pasākumu izmaksu 

segšana 

Novada dome, 

skolas  
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Izglītojamo dalība 

dažādos pasākumos 

U 2.1.5./ Bērnu nometņu 

organizēšanas atbalsts 

Līdzekļu piešķiršana izglītojošu 

bērnu nometņu organizēšanai 

Novada dome, 

skolas, 

biedrības 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Noorganizētas 

nometnes 

U 2.1.6./ Uzturēt un 

pilnveidot sadarbību ar 

Malnavas koledžu  

Sadarbības nodrošināšana dažādās 

jomās – izglītība, kultūra, 

uzņēmējdarbība 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Aktīva un cieša 

sadarbība ar Malnavas 

koledžu 

U 2.1.7./  Pašvaldības 

stipendijas piešķiršana 

Kārsavas vidusskolas 

izcilākajiem skolniekiem 

un augstskolu studentiem, 

kas apgūst novadam 

nepieciešamās specialitātes 

Skolēnu izvērtējums un stipendijas 

piešķiršana 

Novada dome, 

Kārsavas 

vidusskola 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Ik gadu piešķirta 

stipendija labākajiem 

skolēniem 

U 2.1.8./ Stiprināt 

latgalisko kultūrvidi un 

valodu skolās un 

pirmsskolas izglītības 

iestādēs, integrējot to 

ikdienas saziņā 

Veicināt latgaļu valodas 

izmantošanu izglītības iestādēs 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Latgaļu valodas 

popularizēšana 

U 2.2.1./ Skolu un 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

Izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana un uzturēšana 

Novada dome, 

skolas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, IZM 

Nodrošināta izglītības 

iestāžu funkcionēšana 
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uzlabošana 

U 2.2.2./ Uzlabot izglītības 

iestāžu materiāli tehnisko 

bāzi 
Izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes inventarizācija un atjaunošana 

Novada dome, 

skolas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, IZM 

Regulāri atjaunota 

materiāltehniskā bāze 

visās izglītības 

iestādēs 

U 3.1.1./ Izveidot, 

labiekārtot, modernizēt un 

uzturēt novada sporta 

infrastruktūru 

Izveidot jaunu (kur nepieciešams) 

un uzlabot esošo sporta 

infrastruktūru  

Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Modernizēta sporta 

infrastruktūra 

U 3.1.2./ Sporta 

aprīkojuma atjaunošana un 

jauna iegāde 

Iegādāties ikdienai nepieciešamo 

sporta aprīkojumu 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Aprīkojuma iegāde 

U3.1.3./ 

Daudzfunkcionālās halles 

celtniecība 

Daudzfunkcionālās halles celšana 

Kārsavas pilsētā 
Novada dome 2020.-2023. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Uzcelta viena halle  

U 3.2.1./ Dažādu sporta 

virzienu un pasākumu 

organizēšana un atbalstīšana 

Organizēt un piedalīties citu 

organizētajos pasākumos; Veicināt 

iedzīvotāju interesi par sporta 

veidiem 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Dalība pasākumos 

U 3.2.2./ Sadarbības 

veicināšana ar sporta 

skolām 

Regulāri sadarboties ar citu novadu 

sporta skolām 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Sadarbības 

nodrošināšana 

U 4.1.1./ Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana, 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

Nodrošināt kultūras iestāžu 

materiāltehnisko bāzi, aprīkojumu; 

veikt plānveidīgi kultūras iestāžu 

renovāciju  

Novada dome, 

kultūras 

speciālisti 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Iegādāti 

pamatlīdzekļi; veikti 

kultūras iestāžu 

pārbūves darbi 

U 4.1.2./ Nodrošināt 

materiāltehnisku atbalstu 

amatiermākslas 

kolektīviem 

Nodrošināt kolektīvus ar 

nepieciešamo inventāru – skaņu 

aparatūra, mūzikas instrumenti, 

Novada dome, 

kultūras 

speciālisti 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Iegādāti pamatlīdzekļi 
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tērpi u.tml. 

U 4.2.1./ Kultūras 

darbinieku profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

Kultūras darbinieku apmācību/ 

kursu/ semināru apmeklēšana 

Novada dome, 

kultūras 

speciālisti 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 

U 4.2.2./ Inovatīva pieeja 

kultūras pasākumu 

organizēšanai 

Organizēt pasākumus saskaņā ar 

ikgadējo plānu, veicināt jaunu 

pieeju pasākumu organizēšanai 

Novada dome, 

kultūras 

speciālisti 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Noorganizēti 

kvalitatīvi pasākumi 

U 4.2.3./ Popularizēt 

bibliotēku kā 

multifunkcionālu iespēju  

vietu, modernizējot IKT 

aprīkojumu 

Bibliotēku pakalpojumu 

dažādošana, pielāgojot mūsdienu 

prasībām; Atjaunot IKT aprīkojumu 

Novada dome, 

bibliotēkas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Pakalpojumu 

nodrošināšana; 

Atjaunoti 

pamatlīdzekļi 

U 4.2.4./ Atbalstīt 

bibliotekāru profesionālo 

pilnveidi 

Bibliotekāru apmācību/ kursu/ 

semināru apmeklēšana 

Novada dome, 

bibliotēkas 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 

U 5.1.1/ Sociālo 

speciālistu profesionālās 

kompetences 

pilnveidošana 

Nodrošināt darbiniekus ar iespējām 

regulāri apmeklēt apmācības/ 

kursus/ seminārus 

Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 

U 5.1.2/ Nodrošināt 

sociālās aprūpes/ sociālās 

rehabilitācijas centru 

izveidi un materiāltehniskā 

nodrošinājuma iegādi 

Izveidot un iekārtot sociālās 

aprūpes/ sociālās rehabilitācijas 

centrus 

Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Izveidoti un uzturēti 

sociālās aprūpes/ 

sociālās 

rehabilitācijas centri 

U 5.1.3./ Pilnveidot  

sociālo pakalpojumu 

pieejamību  

Nodrošināt pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem viņiem pieejamās 

vietā un laikā 

Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Sniegti pakalpojumi 

iedzīvotājiem pēc to 

vajadzībām 

U 5.2.1./ Pansionāta 

darbības pilnveidošana 

Pansionāta uzturēšana, nodrošinot 

gan materiāltehnisko bāzi, gan 

darbiniekus 

Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Pansionāta 

nepārtraukta darbība 
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U 5.2.2./ Vides 

pieejamības nodrošināšana 

pašvaldības iestādēs un  

pieejamības 

nodrošināšanas 

veicināšana privātās 

iestādēs 

Veikt darbības, lai pēc iespējas 

vairāk pašvaldības iestādes būtu 

pieejamas iedzīvotājiem ar īpašām 

vajadzībām Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Vides pieejamības 

nodrošināšana 
Sniegt konsultācijas un ieteikumus 

uzņēmumiem (aptiekas, veikali, 

frizētavas utt ) par vides 

pieejamības nodrošināšanu 

Privātie līdzekļi 

U 5.2.3./ Sociālo dzīvokļu 

izveide; dzīvojamās telpas 

infrastruktūras pielāgošana 

un uzturēšana 

Veikt dzīvojamo telpu pielāgošanu 

sociālo dzīvokļu izveidei 

Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Ierīkoti sociālie 

dzīvokļi un dzīvojamā 

telpa 

U 6.1.1./ Motivēt veselības 

pakalpojumu klāstu 

pilnveidošanu 

Motivēt pilnveidot Kārsavas 

slimnīcas pieejamos pakalpojumus 

Novada dome, 

Kārsavas 

slimnīca 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets, VM 

Sniegti pakalpojumi 

iedzīvotājiem pēc to 

vajadzībām 

U 6.1.2./ Atbalstīt un 

motivēt jauno speciālistu 

piesaisti 

Izstrādāt priekšlikumus jaunu 

speciālistu piesaistei 

Novada dome, 

Kārsavas 

slimnīca 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets, VM 

Piesaistīti jauni 

speciālisti 

U 6.1.3./ Veselības 

profilakses pasākumu 

atbalstīšana 

Dalība Veselības veicināšanas 

projektā  

Novada dome, 

Kārsavas 

slimnīca 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projekta līdzekļi 

Iesaistīti pasākumos 

iedzīvotāji 

U 6.2.1./ FVP uzturēšana 
FVP nepārtraukta uzturēšana Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Darbojošies FVP 

U 7.1.1/. Esošo tūrisma 

objektu uzturēšana un 

attīstība 

Tūrisma objektu izveide, esošo 

objektu uzturēšana un apkopšana 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projekta līdzekļi 

Tūrisma objektu 

apsaimniekošanas 

nodrošināšana 

U 7.1.2./ Norāžu 

uzstādīšana uz objektiem  
Uzstādīt norādes, atjaunot 

Novada dome, 

tūrisma 
2019.-2025. 

Pašvaldības 
Uzstādītas norādes 
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informāciju pēc vajadzības speciālists  budžets 

U 7.1.3./ Jauno tūrisma 

objektu izveide 

Veicināt jaunu tūrisma objektu un 

maršrutu izveidi 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Izveidoti jauni 

maršruti un objekti, 

tai skaitā 

velomaršruti, 

sakrālais tūrisms u.c. 

U 7.1.4./ Novada muzeja 

izveide 

Muzeja izveide un ekspozīciju 

izveide 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2020.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Izveidots novada 

muzejs 

U 7.1.5./ Tūrisma 

informācijas pieejamība 

novada iedzīvotājiem un 

viesiem  

Izveidot stendus un bukletus, kas 

pieejami visiem un jebkurā laikā 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2020.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Tūrisma stendu 

izveide, nodrošinot 

pārklājumu visā 

novadā; bukletu 

pieejamība dažādās 

iestādēs  

U 7.1.6./ Ieviest jaunu 

informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

risinājumu pielietošanu un 

attīstīšanu un attīstīšanu 

tūrisma informācijas 

nodrošināšanā un apritē 

Izstrādāt jaunus risinājumi pilsētas 

apmeklētāju uzskaitei, iegūto datu 

apstrādei un analīzei; uzstādīt 

interneta kiosks lietojumam ārtelpā; 

paplašināt audiogidu izmantošanu, 

izstrādāt un ieviest 360 virtuālo tūri 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2020.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Jauninājumi izstrāde 

un ieviešana praksē 

U 7.1.7./ Nodrošināt 

tūrisma pakalpojuma 

kvalitāti 

Nodrošināt gidu pakalpojuma 

kvalitāti (regulāras apmācības un 

periodiska sertifikācija) 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Sertificēti gidi 

U 7.2.1./ Kārsavas tirgus 

kā produkta attīstība 

Attīstīt un modernizēt Kārsavas 

tirgu, uzlabojot tā infrastruktūru un 

veicinot aktīvu vietējo mājražotāju 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Modernizēts tirgus 
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un amatnieku dalību tajā 

U 7.2.2./ Veicināt 

kultūrvēsturiskā tūrisma 

produkta izstrādi un 

attīstību 

Attīstīt kultūrvēsturisko tūrismu, 

piedāvājot jaunus pakalpojumus un 

objektus 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Kultūrvēsturiskā 

tūrisma produkta 

izveide 

U 7.2.3./  Novada 

popularizēšana un tēla 

attīstība: bukletu izstrāde, 

dalība konferencēs, 

semināros u.c. pasākumos; 

dalība izstādēs un izstāžu 

organizēšana 

Ikgadējās dalība pasākumos; 

bukletu regulāra izdošana 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Pārstāvēts un 

popularizēts novads 

dažādos pasākumos 

Latvijā un ārzemēs; 

bukletu izdošana 

U 7.2.4./ Tūrisma mājas 

lapas visit.karsava.lv 

atjaunošana, uzturēšana un 

regulāra aktualizācija 

Mājas lapas atjaunošana un 

nepārtraukta uzturēšana 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Mājas lapas 

nepārtraukt 

darbošanās 

U 7.2.5.8/ Novada 

amatnieku un mājražotāju 

sadarbības veicināšana un 

viņu popularizēšana 

Dažādu pasākumu organizēšana ar 

vietējo amatnieku un mājražotāju 

dalību 

Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Amatnieku un 

mājražotāju 

atpazīstamības 

veicināšana 

U 8.1.1./ e-pakalpojumu 

attīstība 

Attīstīt un veicināt e-pakalpojumu 

izmantošanu 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Aktīva e-pakalpojumu 

izmantošana 

pašvaldības darbā un 

izglītoti iedzīvotāji e-

pakalpojumu 

izmantošanā 

U 8.1.2./ Regulāri 

aktualizēt mājas lapas 

informāciju, tai skaitā 

latviešu un 2 svešvalodās; 

novada informatīvā 

izdevuma patstāvīga 

Mājas lapas nepārtrauktas darbības 

nodrošināšana  
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Nepārtraukta mājas 

lapas darbība 
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izdošana 

U 8.1.3./ Dažādu 

programmatūru un sistēmu 

attīstība un pilnveidošana, 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

Pamatlīdzekļu iegāde sistēmu 

darbībai 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Iegādāti pamatlīdzekļi 

U 8.1.4./ Pašvaldības 

speciālistu kompetenču 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Dalība semināros, kursos, 

apmācībās 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 
Izglītoti darbinieki 

U 8.1.5./  Efektīvi 

pakalpojumi un laba 

pārvaldība dzīves 

kvalitātes uzlabošanai 

Dažādu valsts noteikto pakalpojumu 

sniegšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Sniegti kvalitatīvi 

pakalpojumi un 

nodrošināta to 

finansēšana 

U 8.1.6./ Pašvaldības 

autoparka atjaunošana 

Uzturēt un modernizēt pašvaldības 

autoparku 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Iegādāts skolēnu 

pārvadāšanas 

autobuss, 

elektromobilis 

U 8.2.1./  Nodrošināt 

partnerības veicināšanu 

Nodrošināt dalību biedrībā „Ludzas 

rajona partnerība”, Eiroreģionā 

„Ezeru zeme” 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Dalība biedrībās  

U 8.2.2./ Piedalīties 

dažādos pasākumos, 

popularizējot novada 

vārdu, tēla attīstība 

 

Aktīva dalība pasākumos; Novada 

tēla koncepcijas izstrāde 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Novada 

atpazīstamības 

veicināšana 

U 8.3.1./ Aktivizēt 

jauniešu interesi dažādos 

pasākumos un projektos 

Pasākumu organizēšana jauniešu 

izglītošanai, saliedētībai 

Novada dome, 

jauniešu 

speciālisti 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Noorganizēti 

pasākumi 

U 8.3.2./ Skolēnu 

nodarbinātības pasākumu 

organizēšana 

Skolēnu vasaras darba organizēšana 

un vadīšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, NVA 
Nodarbināti skolēni, 

ik gadu 10-14 darba 
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vietas 

U 9.1.1./ Satiksmes 

drošības organizēšana 

atbilstoši likumdošanai 

Ceļa zīmju regulāra apsekošana un 

jaunu uzstādīšana pēc vajadzības 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta kārtība 

un drošība 

U 9.1.2/ Uzlabot un 

atjaunot ielu un ceļu 

infrastruktūras tehnisko 

stāvokli 

Ceļu/ielu tehnisko projektu izstrāde 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, ERAF, 

LAD 

Izstrādāti tehniskie 

projekti 

Ceļu/ielu pārbūve Pārbūvēti ceļi/ ielas 

Ceļu/ielu ikdienas uzturēšana 
Pašvaldības 

budžets 

Ceļu/ ielu ikdienas 

uzturēšana 

U 9.1.3./ Apgaismojuma 

ierīkošana un uzturēšana 

uz ielām/ ceļiem/ 

laukumiem 

Ierīkotā apgaismojuma uzturēšana 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Apgaismojuma 

uzturēšana, 

nodrošinot drošību un 

kārtību 

U 9.2.1/ Sakārtot un attīstīt 

ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas  sistēmas 

Pilnveidot un uzlabot 

ūdenssaimniecības pakalpojumus 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets, ERAF 

Nodrošināti 

kvalitatīvi 

pakalpojumi 

iedzīvotājiem 

U 9.2.2/ Sakārtot lietus 

ūdeņu novadīšanas sistēmu 

darbību 

Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 

uzturēšana 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Sakārtota lietus ūdeņu 

novadīšanas sistēma 

U 9.3.1/ Izveidot atkritumu 

dalītās 

vākšanas laukumus un 

punktus 

Laukumu un punktu izveide un 

uzturēšana 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Šķiroto atkritumu 

īpatsvara pieaugums 

kopējā atkritumu 

plūsmā 

U 9.3.2./ Izveidot 

būvgružu pieņemšanas 
Izveidot būvgružu pieņemšanas 

Novada dome, 

komunālais 
2019.-2025. Pašvaldības 

Izveidots un 

apsaimniekots 
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punktu punktu Kārsavas pilsētā dienests budžets būvgružu 

pieņemšanas punkts 

Kārsavas pilsētā 

U 9.3.3./  Izveidot 

bioloģiski noārdāmo 

atkritumu 

punktus/laukumus 

Izveidot pagastos bioloģisko 

noārdāmo atkritumu pieņemšanas 

punktus/laukumus 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Šķiroto atkritumu 

īpatsvara pieaugums, 

kompostējamo 

atkritumu savākšana 

U 9.4.1./ Centrālās apkures 

sistēmas attīstība 

Modernizēt un uzlabot centrālo 

apkures sistēmu 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Attīstīta centrālā 

apkures sistēma 

U 9.4.2./ Vienotas apkures 

sistēmas un katlu mājas 

būvniecība Kārsavas 

pilsētā 

Uzbūvēt jaunu katlu māju un 

vienotu apkures sistēmu 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projekta līdzekļi 

Jaunas katlu mājas 

uzbūve Kārsavas 

pilsētā un vienotas 

apkures sistēmas 

modernizācija 

U 9.4.3./ Daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošana 

Nodrošināt secīgu un plānveidību 

māju apsaimniekošanu 

Novada dome, 

komunālais 

dienests, SIA 

„Kārsavas 

namsaimnieks” 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Māju 

apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošana 

U 9.4.4./ 

Energoefektivitātes un 

siltināšanas pasākumu 

īstenošana publiskajās ēkās 

un daudzdzīvokļu ēkās 

Realizēt energoefektivitātes 

projektus 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Siltinātas 

daudzdzīvokļu mājas 

un publiskās ēkas 

U 9.4.5./ Teritorijas 

labiekārtošana 

 

Teritorijas – parku, skvēru, dīķu, 

celiņu u.tml. - labiekārtošana 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

LEADER 

Uzlabota 

infrastruktūra un 

vizuālais tēls 
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U 9.4.6./ Pašvaldības  

iestāžu un struktūrvienību 

uzturēšana un attīstība, , tai 

skaitā, palīgēku būvniecība 

Pagasta pārvalžu un citu novada 

iestāžu ēku un palīgēku uzturēšana 

un būvniecība, remonts 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Ēku apsaimniekošana 

U 9.4.7./ Komunālās 

saimniecības un ceļu 

apsaimniekošanas 

materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana 

Regulāri atjaunota komunālās 

saimniecības materiāli tehniskā 

bāze; Ceļu uzturēšanas tehnikas 

remonts un iegāde 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Iegādāti pamatlīdzekļi  

U 9.4.8./ Ugunsdzēsības 

dīķu izveide un uzturēšana 
Dīku izveide, tīrīšana 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Ugunsdzēsības 

sistēmas nepārtraukta 

darbība 

U 9.4.9./ Vecināt 

daudzdzīvokļu māju 

īpašnieku atbildības 

uzņemšanos par māju 

uzturēšanu un 

apsaimniekošanu; veicināt 

dzīvokļu īpašnieku kopību 

veidošanu 

Dažādu semināru, apmācību 

organizēšana, piesaistot Labās 

prakses piemērus, lai motivētu 

daudzdzīvokļu māju īpašniekus 

pārņemt atbildību par māju 

apsaimniekošanu, projektu 

realizēšanu 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Māju 

apsaimniekošanas 

biedrību izveide 

U 9.5.1./ Vienota datu tīkla 

izveidošana 

Izveidot vienotu datu tīklu; 

darbinieku apmācības tā lietošanā 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Izveidots un ikdienā 

lietots vienotais datu 

tīkls 

U 9.5.2./ 

Videonovērošanas attīstība 

un uzturēšana 

Videonovērošanas sistēmas izveide 

un ikgadējā uzturēšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Kārtības un drošības 

nodrošināšana 

U 9.6.1./ Graustu/ 

nepabeigto ēku renovācija 

vai nojaukšana 

Piedalīties projektos, kas ļauj 

sakārtot graustus un nepabeigtas 

ēkas; pārbūvēt graustus, lai 

veicinātu uzņēmējdarbības attīstību 

Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projektu līdzekļi 

Novada vizuālā tēla 

uzlabošana; 

Sakārtota vide, 

izveidoti labvēlīgi 

apstākļi 

uzņēmējdarbības 
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veikšanai 

U 9.7.1./ Klaiņojošo 

dzīvnieku izķeršana 
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana  Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta drošība 

ciemos un pilsētās 

U 9.7.2./ Pasākumu 

veikšana gaisa un ūdens 

kvalitātes uzlabošanai 

Veikt dažādus pasākumus, kas tieši 

vai netieši veicina ūdens un gaisa 

kvalitātes uzlabošanu, piemēram, 

skolēnu aktīva iesaiste dažādās ar 

vidi saistītos akcijās, projektos 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 
Dalība pasākumos 

U 10.1.1/ Derīgo izrakteņu 

ieguves nozares attīstības 

atbalstīšana 

Atbalsta sniegšana derīgo izrakteņu 

ieguvējiem – konsultācijas par 

zemes izmantošanu, pašvaldības 

atļauju izdošana 

Novada dome 2019.-2025. - 

Derīgo izrakteņu 

ieguve novada 

teritorijā 

U 10.2.1./ Ūdenstilpņu 

apsaimniekošanas plānu 

izstrāde 

Izstrādāt Numernes ezera 

apsaimniekošanas plānu 
Novada dome 2019.-2020. 

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA 

Izstrādāts Numernes 

ezera 

apsaimniekošanas 

plāns 

U 10.2.2./ Dabas objektu 

labiekārtošana 

Labiekārtot dabas objektus, piekļuvi 

pie tiem, informācijas stendu 

atjaunošana 

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Pieejamības 

nodrošināšana 

objektos 

U 10.2.3./ Ūdensteču un 

ūdenstilpņu 

apsaimniekošana 

Ezeru, upju, grāvju labiekārtošana, 

tīrīšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta 

ūdensobjektu 

racionāla un praktiska 

izmantošana 

U 10.3.1./  Sakārtot un 

uzturēt kultūrvēsturisko 

objektus  

Kultūrvēsturisko objektu 

renovācijas projektu īstenošana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Uzlaboti 

kultūrvēsturisko 

objekti 
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Objektu dokumentu sakārtošana 
Novada dome, 

īpašnieki 
2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, privātie 

līdzekļi 

Objektu ierakstīšana 

Zemesgrāmatā 

U 10.3.2./ Labiekārtot un 

nodrošināt kapsētu un 

piemiņas vietu teritorijas 

sakārtošanu, 

infrastruktūras attīstību 

Kapsētu un piemiņas vietu 

labiekārtošana – piebraukšana, 

stāvlaukumi, tualetes, atkritumu 

urnas u.tml.  

Novada dome 2019.-2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtotas un 

ikdienā uzturētas 

kapsētas un piemiņas 

vietas 

U 10.3.3./ Valsts oficiālo 

reliģisko konfesiju un to 

infrastruktūras uzturēšana 

un atjaunošana 

Baznīcu un dievnamu renovācijas 

projektu atbalstīšana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets 

Renovēti dievnami un 

baznīcas 

U 10.3.4./ Uzlabot un 

sistematizēt tirgus 

teritoriju 

Kārsavas tirgus teritorijas 

labiekārtošana 
Novada dome 2019.-2025. 

Pašvaldības 

budžets, 

projekta līdzekļi  

Modernizēta tirgus 

teritorija 

 


