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PĀRVALDE 

 

 

 
 
 

1. attēls 

 

KĀRSAVAS novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar 

likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un  domes 

pieņemtajiem lēmumiem.  

          Veidojot Kārsavas novada pārvaldes struktūru un organizējot darbību, ir ievēroti šādi 

principi:  

          Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību 

pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā 

un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas 

tiesības un tiesiskās intereses.   

         Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.  

         Pašvaldība ir publiska, atvasināta valsts iestāde. 
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2. attēls 

 

  

                        Kopš 2009. gada 1.jūlija, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumu, darbojas izveidotais Kārsavas novads, kurā ietilpst Kārsavas pilsēta, Goliševas 

pagasts, Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts. 

           Pēc statistikas ziņām 2015.gadā  deklarēti 6279 iedzīvotāji. Piedzimuši 32 cilvēki, miruši 

87 cilvēki. 

Kārsavas novada izveidē un tālākā attīstībā ievēroti  galvenie sekmīgas attīstības principi: 

1) novadā ir viens izteikts attīstības centrs Kārsava, kas veicina apkārtējo teritoriju 

attīstību; 

2) katram pagastam turpinās attīstīties sava vienreizējā, vēsturiski nostabilizējusies 

oriģinālā kultūrvide, savas ekonomiskās attīstības prioritātes; 

3) finansiālais atbalsts tiek piešķirts katram pagastam, proporcionāli iedzīvotāju skaitam 

un attīstības vajadzībām;   

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 

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. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Kārsavas novada dome, kuru veido 15 ievēlēti 

deputāti:  
1. Ināra Silicka (Vienotība/ZZS) 

2.  Tālis Mūrnieks (Vienotība/ ZZS) 

3. Andris Ļubka  (Vienotība/ ZZS) 

4. Viktors Indričāns (Vienotība/ZZS) 

5. Inta Rancāne (Vienotība/ZZS) 

6.   Pēteris Laganovskis (Latgales Partija)  
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7.   Edgars Puksts ( Latgales Partija)  

8. Juris Poikāns (Saskaņas centrs) 

9. Modris Karpovs (Saskaņas centrs) 

10. Andrejs Krišāns (Saskaņas centrs) 

11. Vairis Poikāns  (Saskaņas centrs) 

12.  Aivars Lipskis (Saskaņas centrs) 

13. Andris Šicāns (Reformu partija) 

14. Juris Vorkalis (Reformu partija) 

15. Ligita Maģiča (Vienoti Latvijai) 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja,  attīstības   un teritoriālo lietu 

komiteja, sociālo un veselības lietu  komiteja, izglītības, kultūras , sporta  un jaunatnes lietu komiteja. 

 

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā plkst.15.00 
 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

 vēlēšanu komisiju 

 administratīvo komisiju 

 administratīvo aktu strīdu komisiju 

 iepirkumu komisiju 

 zemes komisiju 

 pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 

 pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju 

 pedagoģiski medicīniskā komisija 

 interešu izglītības komisija 

 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija 
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 Iestādes un struktūrvienības 
 
 Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošināšanai 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 

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; 

 pansionāts “ Mūsmājas”;  

 Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

 Kārsavas novada autoceļu dienests; 

 Malnavas, Salnavas, Goliševas, Mežvidu feldšeru-vecmāšu punkti, Mērdzenes 

ambulance 

 

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 attīstības nodaļas; 

 dzimtsarakstu nodaļas; 

 finanšu un grāmatvedības nodaļas; 

 kancelejas, jurista; 

 saimnieciskā nodaļas; 

 būvvaldes; 

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

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.  
 

 

   Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „ Kārsavas namsaimnieks”; 

 SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”; 

 SIA „ Kārsavas  slimnīca”  

 

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

 ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

 .”Eiroreģions Pleskava – Livonija”; 

 ”Ludzas rajona partnerība”; 

 ”Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 ”Pilsētu savienība”; 

 biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”. 
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2015.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi 

 
2015.gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības autonomo funkciju 

īstenošana, nodrošināšanot  nodaļu,  iestāžu uzturēšanas izdevumus un finanšu resursu piešķiršanu  

Kārsavas novada pašvaldības šādām svarīgākajām budžeta prioritātēm: 

 valsts, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošana, 

 ar likumu un ar pašvaldības saistošiem noteikumiem noteiktās sociālās palīdzības 

nodrošināšana. 

  Kārsavas novada kolektīvu līdzdalības nodrošināšana XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos, 

 iestāžu materiāli tehniskās bāzes modernizācija,  

 izglītības, jaunatnes, kultūras, sporta un pašvaldības iedzīvotāju atpūtas pasākumu 

nodrošināšana, 

 sabiedrisko attiecību pilnveidošana, 

 tūrisma attīstība un tūrisma infrastruktūras sakārtošana. 

     Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 5 556 078  euro  

 

 

 

 
Kārsavas novada pašvaldības2015.g. pamatbudžeta izdevumu struktūra  pēc funkcionālās klasifikācijas 

3.attēls 

 

Kārsavas novada pašvaldības  2015.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 izglītība 41% , tai plānots: 

 Līdzdalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumā -11 190 

EUR 

 Skolēnu tautas tērpu iegāde- 2 600 euro 

 Bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana  -  103 000 euro  

 Bezmaksas mācību līdzekļu nodrošināšana-  19 600 euro  

 Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana:  

         datortehnikas iegāde izglītības iestādēs-       14 600 euro,  

         saimniecisko pamatlīdzekļu, inventāra iegāde-    10 400euro 

 Vidusskolas teritorijas labiekārtošana – 36 900 euro 

 Izglītības iestāžu iekštelpu  tekošie remontdarbi-       13 000 euro 

 sociālā joma 18,3%, tai plānots: 

 GMI pabalsti palielinājums par 22% 
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 Samazinās “simtlatnieku” programma, palielinās pabalstu  saņēmēju 

loks 

 Dzīvokļa pabalsts palielināts par 75% 

 Palielinājāss pabalsta saņēmēju loks, palielinājās pabalsta summa no 

43,00  -  līdz 100 euro. 

 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 

  Obligātais pabalsts no 2015.gada 1.janvāra  - dzīvokļa pabalsts 

bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš sasniedzis 

pilngadību ikmēneša pabalsts 60 EUR  

 “Sociālās gultas” 

 . Maksa par klientu pieauga no 356 euro uz  420 euro 

 teritorijas attīstība un uzturēšana 15,1%, tai plānots: 

  “Projekts «Publisko interneta pieejas punktu attīstība“ – 29 236 EUR 

 Projekts pagaidu sabiedriskie darbi (29 darba vietas)- 52 865 EUR 

 Norvēģu finanšu instrumenta finansētie projekti ”Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”- 12081EUR 

 Projekts «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” -131 011EUR 

 Projekts «Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim «Austra»“ 

3575 EUR 

 Projekts «Skatītāju krēslu iegāde Kārsavas novada kultūras namu vajadzībām“-

8467 EUR 

 Dokumentācijas sagatavošana jaunu projektu uzsākšanai- 55 600 euro 

 Parka labiekārtošana- 10 000 euro 

 Ēkas “Pakavi”remonts- 30 000euro 

 Atkritumu šķirotava un poligona izbūve- 15 000 euro 

 Ūdens un kanalizācijas uzlabošanas darbi pagastos-  11490 EUR 

 Skolēnu nodarbinātības pasākumi  -2 000EUR 

 Iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana : 

      datortehnika- 13 100,  

                                 inventārs- 10 000, 

      transports- 5 600,  

 Saimniecības ēku izbūve – 7250 

 

 

 

          Kārsavas novadā ir sekojošas izglītības iestādes: Malnavas koledža, Kārsavas vidusskola, 

Mērdzenes pamatskola ar PII , Mežvidu pamatskola, Salnavas pamatskola ar PII, Malnavas 

pagasta PII „Sienāzītis” ar Aizgāršas grupiņu,  Kārsavas pilsētas PII, Mežvidu pagasta PII 

„Saulīte” un Kārsavas Mūzikas un mākslas skola. 

 

Izglītojamo skaits Kārsavas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 

uz 2015.gada 1.septembri 

 1.tabula 

Izglītības iestāde 
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Tai skaitā 

Speciālās 

izglītības 

programmās 

Kārsavas vidusskola - - 232 63 295 6 

Mežvidu pamatskola - - 59 - 59  
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Mērdzenes pamatskola 19 8 70 - 97  

Salnavas pamatskola 7 2 48 - 57 3 

Kārsavas pilsētas PII 48 32 - - 80 - 

Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” ar 

Aizgāršas grupiņu 

36 19 - - 55 - 

Mežvidu pagasta PII „Saulīte” 22 16 - - 38 - 

Kopā  132 77 409 63 681 9 

 

       Kārsavas novada izglītojamie aktīvi iesaistās un gūst panākumus dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un ārpusstundu konkursos, projektos un  sporta sacensībās ne tikai novada mērogā, bet 

arī ārpus tā robežām. 

       2015./2016.m.g. Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs interešu izglītību īsteno 4 

vispārizglītojošas izglītības iestādes un 1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Izglītības 

iestādēs darbojas un izglītojamiem ir iespēja bezmaksas piedalīties  dažādos interešu izglītības 

pulciņos- koris, vokālie ansambļi, tautas dejas, treātris, folkloras grupa, dekoratīvie darbi, tērpu 

dizains, mazpulks, novadpētniecība, vides draugi, EKO pulciņš,  datorikas pulciņš, sporta spēles, 

kustību rotaļas un stafetes, tautas bumba, uzņēmējdarbības pamati, „Esi līderis”, pūtēju orķestris, 

vokāli instrumentālais ansamblis, tautas mūzikas kapela „Dimdari”, vizuāli plastiskā māksla 

„Radošā skoliņa”. 

 

         2015./2016.m.g. no mērķdotācijas līdzekļiem īstenotās interešu izglītības programmas. 

 

2.tabula 

 

Interešu izglītības joma 
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 Kopā  Izglītojamo skaits, 

kas piedalās 

interešu izglītības 

pulciņos 

Mežvidu pamatskola 3 2 3 - - 8 95 

Salnavas pamatskola 4 2 2 - - 8 96 

Mērdzenes pamatskola 6 1 2   9 120 

Kārsavas vidusskola 8 1 1 1 2 13 238 

Kārsavas Mūzikas un mākslas 

skola 

4 - - - - 4 67 

KOPĀ 25 6 8 1 2 42 617 

       Ikgadēja novada tradīcija ir arī izglītības iestāžu kopīgie pasākumi -  Labāko izglītojamo un 

viņu vecāku godināšana, Olimpiskā diena, novada svētki, Skolotāju dienai veltīts pasākums, 

Militāri patriotiskā spēle „Kārsavas jaunie sargi”, 11. Novembrī piemiņas brīdis Bozovas brāļu 

kapos u.c.  

 

   

 

 

Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba koordinatore un kultūras namu vadītāji. 

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

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

pārvaldes telpās.  

Kultūras namu vadītāji organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu 

darbību; iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs. Kārsavas 
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novada pašvaldība izstrādājusi amatierkolektīvu vērtēšanas kritērijus, kas mudina 

kolektīvus uz māksliniecisko izaugsmi. Kolektīvi skatēs ir uzrādījuši augstus rezultātus no 

10 deju kolektīviem pieciem  deju kolektīviem iegūtas augstākās pakāpes un pieciem-

1.pakāpes. 

No 10 vokāliem ansambļiem  Ludzas apriņķa skatē iegūtas  divas  augstākās pakāpes, piecas  

1. pakāpes un divas 2. pakāpes . 

Diemžēl novadā ir tikai viens sieviešu koris- Mērdzenes sieviešu koris „Austra”, kurš 

reģionālajā skatē ieguvis 2.pakāpi.  

Lieliski rezultāti ir novada vienīgajam pūtēju orķestrim- Kārsavas mūzikas un mākslas 

skolas PO iegūta 1.pakāpe. 

 

Kārsavas novadā ir labi attīstīta kultūrvide, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums un 

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

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

nodarbojoties dažādās interešu grupās. Kārsavas novada kultūras namos darbojas 42 pulciņi ar 500 

dalībniekiem. Lai gan laukos tendence ir samazināties iedzīvotāju skaitam, pulciņu skaits pēdējā 

gada laikā pieaudzis- izveidojušies 4 jauni kolektīvi. No visiem amatierkolektīviem 17 kolektīvi ar 

300 dalībniekiem veiksmīgi startē skatēs un  piedalās Dziesmu un deju svētkos. 

 

Pašvaldība cenšas nodrošināt visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem, atbilstoši viņu interesēm 

iespēju apmeklēt daudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošinot gan profesionālās 

mākslas pieejamību, gan iespēju attīstīt savas mākslinieciskās dotības, darbojoties amatiermākslas 

kolektīvos.  

Lai motivētu kultūras darbiniekus un amatierkolektīvu vadītājus radošām idejām , tiek organizēti 

pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem novadiem. 

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

veidotos aizvien jaunas tradīcijas. Svarīgākie svētki Kārsavas novadā: Zelta kāzu pāru 

godināšana, Dziedošo ģimeņu svētki, Lauksaimnieku svētki, Kārsavas novada svētki, 

Skolotāja profesijas godināšanas svētki,   Senioru  atpūtas pasākumi. 

 

 
 

              4.attēls 
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            5.attēls 

 
 

 
   6.attēls 
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Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības 

ziņojums par 2015.gadu 

 

 

Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, 

kurā definēta Kārsavas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā 

arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.  

 Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Kārsavas novada attīstību, izvirzīti šādi 

stratēģiskie mērķi: 

 Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte,  

 Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi, 

 Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi apsaimniekota vide.  

 un tiem atbilstošas 3 ilgtermiņa attīstības prioritātes: 

Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību, 

Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes uzlabošana, 

Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides attīstība. 

 Izrietoši no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un tām atbilstošie 

sasniedzamie rādītāji, kā arī konkrēti rīcības virzieni, kas būtu veicami prioritāšu ietvaros. 

Atbilstoši rīcības virzieniem ir izstrādāts Rīcības plāns, pamatā plānojot Kārsavas novada attīstībai 

veicamos uzdevumus turpmākajiem 3 gadiem. Ņemot vērā mainīgo ekonomisko situāciju Rīcības 

plāns nepieciešamības gadījumā ir jāaktualizē. 

Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības 

progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. 

Projekti tiek realizēti saskaņā ar Kārsavas novada atīstības programmas 2012.-2018.gadam 

Investīciju plānu un Rīcības plānu. 

2015.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:  

1) Skatītāju krēslu iegāde Kārsavas kultūras namu vajadzībām (ELFLA),Nr.14-01-

LL33-L413201-000006.Projekta realizācijas laiks 01.12.2014.-01.06.2015.Kopējas 

projekta izmaksas EUR 8466,98, t.sk.publiskais finansējums EUR 6297,75, pašvaldības 

finansējums EUR 2169,23.Projekta ietvaros tika iegādāti skatītāju krēsli 2 Tautas namiem-

225 gabali Mežvidu Tautas namam un 225 gabali Salnavas Tautas namam. 

2) Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim „Austra” 

(ELFLA),Nr.14-01-LL33-L413201-000005.Projekta realizācijas laiks 01.12.2014.-

01.06.2015.Kopējas projekta izmaksas EUR 3575,00, t.sk.publiskais finansējums EUR 

2614,14, pašvaldības finansējums EUR 960,43.Projekta ietvaros tika uzšūti tērpi kora 

dalīniekiem-30koncerttērpi 

3) Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

Salnavas pagastā(ELFLA), Nr.14-01-LL33-L413101-000002. Projekta realizācijas laiks 

01.12.2014.-01.06.2015.Kopējas projekta izmaksas EUR 5400,00, t.sk.publiskais 

finansējums EUR 4016,51. Pašvaldības finansējums EUR1383,49.  Projekta ietvaros 

iegādāta sadzīves tehnika-(veļas mazgājamā automātiskā mašīna, elektriskā plīts ar 

cepeškrāsni, tvaika nosūcējs,veļas žāvētājs,elektriskā tējkanna, katlu 

komplekts,ledusskapis,trauku mazgājamā mašīna,elektriskais boilers) un mēbeļu 

komplekts (bērnu gultiņa 4 gab.,skapīši 8 gab., bērnu komplekts (galds + krēsls) 8 

gab.,virtuves mēbeļu iekārta 1 komplekts, ēdamgalds 1 gab.,krēsli 4 gab. 

4)  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas 

novadā(ERAF),Nr.3DP/3.2.2.2.0/IPIA/VRAA/058/036.Projekta realizācijas laiks 
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20.10.2014.-30.06.2015.Kopējas projekta izmaksas EUR 28996,08, t.sk.publiskais 

finansējums EUR 11450,27, pašvaldības finansējums EUR 6095,53. Projekta ietvaros tika 

izveidoti 20 brīvās piekļuves Wi-Fipunkti visos novada pagastos un 2 publiskie interneta 

pieejas punkti, kur  katrā uzstādīti 2 datorkomplekti ar atbilstošu datorprogrammatūru un 1 

daudzfunkcionālā iekārta. 

5) 2015. gadā tika turpināts iepriekšējā gada beigās uzsāktais Norvēģu finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda programmas projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 

pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. Kārsavas novada pašvaldība piedalās 3 jomās: T2 

Sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla darbā ;T3 Pašvaldību 

sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas darbā;  T4 „Pašvaldību izglītības un 

kultūras tīkla darbā. 

6) Kārsavas vidusskola piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius 

apakšprogrammas skolu partnerības daudzpusējais projekts 

“EnterprisingYouthinEuropeWithoutBoundaries” . Programmas finansējums EUR 

21 000,00 EUR. 

7) Mežvidu pamatskola realizēja ,,Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi, ko atbalstīja Vītolu 

fonds EUR.400.00 apmērā unComeniuss projektu ,, 

PeopleEventsAroundCountriesofEurope'', ko finansēja ES. Projekta kopsumma EUR 

21 000,00 . 

 

 

Tika organizētsjauno uzņēmēju biznesa  ideju konkurss  StepUp 2015, kur tika atbalstīti divi 

jaunie uzņēmēji par kopējo summu EUR 3953. 

 

Izstrādāta tehniskā dokumentācija vairākiem pašvaldības objektiem: 

1)   Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku 

drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un 

dzīves kvalitātes celšanos, „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”projektu konkursā, tika 

izstrādāts Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki-Griudinīši-

Strodiposma(0.00-0.35km) pārbūve”. Kopējā vērtība sastāda EUR 4404.40 , t. Sk. PVN 

21%.   

2)   Tika veiktatopogrāfiskā uzmērīšana divu attīrīšanas iekārtu teritorijām Malnavas ciemā, 

lai 2016. gadā turpinātu darbu pie būvprojektu izstrādes un objektu būvniecības. Darbi tika 

veikti  par summu EUR 650,00 . 

3) Tika izstrādāts Būvprojekts „Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve” . Projektēšanu 

veikta par summu EUR 5445,00, kā arī tika noslēgts līgums par projekta ekspertīzi summu 

EUR 1234,00.  

4) Noslēgts līgums par  Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvi par summu  EUR 554847,93 

(t.sk. PVN), autoruzraudzība- EUR 2057,00,  būvuzraudzība- par  EUR 4791,60. Darbi 

tika uzsākti 2015. gada rudenī un jāpabeidz līdz 2016. gada 25 augustam. 

5) Izstrādāta tehniskā dokumentācijas siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā,  par EUR 

3690,50 , projekta ekspertīze  par summu 363,00. Būvdarbus  veiks 2016. gadā. 

 

 

Pamatojoties uz ilgtermiņa plāniem un Attīstības programmu: 

1) Veikta Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana, par summu  EUR 38425,84. 
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2) Būvniecības ieceres būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkai Vienības ielā 64 Kārsavā, 

pārbūvei  tika izstrādāta par summu EUR 11555,50,  būvprojekta ekspertīze veikta par 

summu EUR 1815,00. 

3) Veikti nelieli remontdarbi Biedrības „Gvelzis” ēkāpar summu  EUR 15499,54-nomainīts 

jumts un logi. 

 

Visi realizētie projekti un darbi ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.  

 

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

 

 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, tā 

darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu un šādiem Kārsavas 

novada pašvaldības saistošiem noteikumiem: 29.10.2015. saistošiem noteikumiem Nr.15 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”, 29.10.2015. saistošiem noteikumiem Nr.14 „Par 

pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”, 28.11.2013. 

saistošiem noteikumiem Nr.28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību 

Kārsavas novadā” un 18.12.2014. saistošiem noteikumiem „Par materiālo atbalstu bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”’. 

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

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

sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un 

sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba 

speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.  

Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti veic klientu pieņemšanu katrā novada pagastā un 

pilsētā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ņemot vērā Malnavas pagasta 

ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāju pieņemšana notiek Kārsavas pilsētā.  

 

Sociālā palīdzība 

 

 Kopumā kopš 2011. gada trūcīgo personu skaitam Kārsavas novadā ir tendence 

samazināties. 
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7.attēls 

 

 

2015.gadā Kārsavas novadā dzīves vietu deklarējušas 6122 personas, no kurām trūcīgas 

personas/ģimenes statuss piešķirts   920 personām. Salīdzinājumā ar 2014.gadu, trūcīgo personu 

skaits 2015.gadā ir samazinājies par 18,3 %. 

 

Pārskata gadā maznodrošinātas personas/ģimenes statuss piešķirts – 147 personām. 

Salīdzinājumā ar 2014.gadu maznodrošināto personu skaits 2015.gadā ir samazinājies par 12 %.  

Pārskata gada periodā janvāra mēnesī trūcīgo personu skaits ir sasniedzis visaugstāko 

skaitu un vizmazāko skaitu – decembra mēnesī. Maznodrošināto personu visaugstākais skaits ir 

vērojams marta mēnesī un vismazākais skaits – decembra mēnesī.  

Kārsavas novada sociālā dienesta piešķirto trūcīgo um maznodrošināto personu statusa 

dinamika Kārsavas novadā salīdzinājumā ar 2014. un 2015.gadu atspoguļota attēlos. 
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8.attēls 

 

 
 

9.attēls 

 

2015.gadā sociālās palīdzības nodrošināšanai – pabalstos tika izlietoti, kopā 223392 EUR, 

kas ir par 22187 EUR mazāk nekā 2014.gadā (245579 EUR). 

 No kopā izmaksātajiem pabalstiem iedzīvotājiem, ienākumu testēto pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstos izmaksātie līdzekļi trūcīgām/maznodrošinātām personām 2015. gadā sastāda 

161843,33 EUR, kas ir par 19991,31 EUR mazāk nekā 2014. gadā (181834,64 EUR). 
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10.attēls 

 

2015.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma 

(turpmāk - GMI) pabalsta izmaksas nodrošināšanai (109078 EUR), kas ir par 31872 EUR (23%) 

mazāk nekā 2014.gadā (140950 EUR). GMI pabalstu 2015. gadā ir saņēmušas 214 ģimenes, 

personas ģimenēs –  381, kas ir par 54 ģimenēm un 130 personām ģimenēs mazāk nekā 

2014.gadā. 

Pamatojoties uz 27.11.2014. veiktajiem grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 

2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Kārsavas novadā”, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, sociālās palīdzības ietvaros ir paredzēts 

sniegt atbalstu lielākam skaitam mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem, piešķirot dzīvokļa 

pabalstu līdz 100 EUR apmērā. Ņemot vērā dzīvokļa pabalsta apmēra palielinājumu vienai 

mājsaimniecībai,  salīdzinoši ar 2014.gadu ir vērojams  izlietoto līdzekļu palielinājums  dzīvokļa 

pabalsta izmaksām 2015. gadā.  

2015. gadā salīdzinot ar 2014.gadu izmaksas dzīvokļa pabalstam palielinājušās par 51% 

trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm. Izlietotie līdzekļi dzīvokļa pabalstam 2015.gadā 

sastāda 39079 EUR, kas ir par 19994 EUR vairāk nekā 2014. gadā (19085 EUR). 

Pārskata gadā no kopā piešķirtajiem pabalstiem iedzīvotājiem trūcīgām un 

maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi sastāda 72%, pārējos ienākumu netestētajos 

pašvaldības  pabalstos izlietoti 28%.  

Sociālai dienests gada laikā ir pieņēmis 1340 lēmumus par sociālās palīdzības (pabalstu) 

piešķiršanu vai atteikumu. 

 

 

Valsts finansēts asistenta pakalpojums 

 

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

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

sabiedriskajā dzīvē. 

2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu par 32,4% ir palielinājies asistenta pakalpojuma 

saņēmēju skaits un par 34 % palielinājies asistentu skaits.  
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Salīdzinot ar 2014.gadu izlietotie līdzekļi  asistenta pakalpojumam 2015.gadā 

palielinājušies par   41%.  

                                                                                                                                   3.tabula 

 
 2014.gads 2015.gads 

Pieņemto lēmumu skaits 86 187 

Noslēgto līgumu skaits 49 132 

Pakalpojuma saņēmēju skaits 46 68 

Asistentu skaits 44 67 

Izlietotie līdzekļi 63595 108113 

 

.attēls 

 

 

Sociālie pakalpojumi 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes (personas) un dažādu personu 

grupu dzīves kvalitāti un atjaunot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. 

Pārskata gādā Sociālais dienests ir pieņēmis 172 lēmumus par sociālo pakalpojumu 

piešķiršanu vai atteikumu. 

 

Budžeta izlietojums 2014., 2015. gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Kārsavas 

novadā 

4.tabula 

 

 Sociālie pakalpojumi Izlietotie 

līdzekļi 

2014.gadā 

(EUR) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2015.gadā 

(EUR) 

 Aprūpes sociālie pakalpojumi 68957 84683 

 Mobilā aprūpes grupa (fakt. atrašanās vieta – 

„Aprūpes centrs”, Mežvidi, Mežvidu pag.)  

26636 22974 

no tiem Mobilā brigāde (fakt. atrašanās vieta – Vienības iela 

53, Kārsavā) 
- 20558 

 Individuālie aprūpētāji 42321 41151 

 Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie 

pakalpojumi 

153760 169091 

 Pansionāts „Mūsmājas” 121730 133754 

 Īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļa - SIA 

„Kārsavas slimnīca”  (klienta uzturēšanas izmaksas no 

Sociālā dienesta budžeta) 

32030 35337 

 No citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 29393 19206 

 No nevalstiskajām organizācijām (ārpus savas 

pašvaldības teritorijas) pirktie sociālie pakalpojumi 

- 2600 

 Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no 

prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 

142,30 142,30 

 

 

 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz  aprūpētāji un Kārsavas novada pašvaldības sociālā 

dienesta struktūrvienības: Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa un 

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

sociālie darbinieki organizē un vada šo pakalpojumu.  
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2015.gadā aprūpes mājās pakalpojumus ir saņēmušas 88 personas, kas salīdzinoši ar 2014. 

gadu ir par 14 personām mazāk nekā 2014.gadā (102 personas). Sociālajam pakalpojumam – 

aprūpei mājās izlietotie līdzekļi 2015.gadā ir par 18,57 %  lielāki nekā 2014.gadā.  

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumu 805 „Noteikumi par prognozējamas 

invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 

3.4.punktu, personām, kurām ir jāveic ekspertīze medicīnisko indikāciju noteikšanai – īpašai 

kopšanai, ir veikts ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums 42 personām. 

 

Īslaicīgas uzturēšanas sociālā aprūpe 

 

2015. gadā „SIA Kārsavas slimnīcas” īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā 

sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju saņēma 25 personas.  Salīdzinoši ar 2014.gadu izlietotie 

līdzekļi  2015.gadā palielinājušies par 9,36%.  

Pārskata gadā vienai (1) personai ir piešķirts un pirkts sociālais pakalpojums no citas 

pašvaldības institūcijas „Ludzas medicīnas centra”. 

Ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām 

Savas pašvaldības institūcijā pansionātā „Mūsmājas” sociālie pakalpojumi 2015.gadā 

nodrošināti 24 personām, pārskata gada laikā tāpat kā 2014.gadā ievietotas 5 personas, kopā 

iestādes izlietotie  līdzekļi 2015.gadā sastāda par 9% vairāk nekā 2014.gadā. 

2015. gadā pirktie pakalpojumi no citas pašvaldības - sešām (6) personām tiek nodrošināts 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums SAC„Ludza” un vienai 

nepilngadīgai personai – SOS Jelgavas jauniešu mājā. 

Pārskata gada laikā divām (2) pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem ir piešķirts valsts apmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums VSAC „Latgale”filiālē „Kalupē” un  VSAC „Latgale”filiālē „Litene”. 

Sociālā rehabilitācijas pakalpojumi 

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem, bērniem un pieaugušām personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām 

vielām un bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir valsts apmaksāts sociālais 

pakalpojums.  

Pārskata periodā ir saņemti iesniegumi no 96 personām, kuras lūgušas nodrošināt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu. Salīdzinot ar 2014.gadu, pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma personām ar funkcionāliem traucējumiem 2015.gadā ir palielinājies.  

2015.gadā valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā ir saņēmis viens (1) no 

prettiesiskām darbībām cietušais bērns. Bezmaksas sociālo rehabilitāciju institūcijā ir saņēmuši 

septiņi (7) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni un četras (4) pilngadīgas personas. 

Pārskata gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā LRAC „Rasas pērles” ir 

nodrošināts 3 personām, piedaloties projektā „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni, lai 

sekmētu vardarbības mazināšanos un novērstu vardarbību ģimenē”, un 1 personai no 

audžuģimenes, piedaloties projektā „Sociālās palīdzības sniegšana”, lai saņemtu emocionālu 

atbalstu un veicinātu emocionāli atbalstošas vides radīšanu audžuģimenē.  

 Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm 

Pārskata periodā organizētas mērķu grupas un veikts grupu darbs ar personām, personu 

grupām un ģimenēm gan pilsētā, gan pagastu teritorijās, lai veicinātu ģimeņu ar bērniem, personu, 

personu grupu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, sociālo integrāciju sabiedrībā.  

Psihologa un sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem vadībā noorganizētas atbalsta 

grupas: 
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 atbalsta grupas nodarbībās sociālā riska ģimenēm piedalījās 7 personas  

 atbalsta grupas nodarbībās personām ar atkarībām (Goliševas pagastā) piedalījās 6  personas 

 individuālās veselību veicinošās nodarbībās un dzīves kvalitāti uzlabojošās un veselību veicinošās 

grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām piedalījās 7   personas 

 adaptīvās skolas „Dzīves prasmes” atbalsta grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām 

piedalījās 7  personas 

 psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām piedalījās 9 personas 

Nodibinājums “Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas 

lauku apvidos” ar “Kids First Foundation” finansiālu atbalstu nodevis labās prakses programmu 

“Sargeņģelis” Kārsavas novadam, sagatavojot, apmācot 4 sociālos darbiniekus grupu vadīšanā ar 

mērķi apgūt prasmes un pilnveidot zināšanas bērnu audzināšanā un aprūpē, lai novērstu 

vardarbības riskus ģimenē. Sasniegtie rezultāti: sociālajiem darbiniekiem attīstītas atbalsta grupu 

vadīšanas prasmes; bērnu vecākiem ir iegūtas zināšanas par vardarbības fenomenu; bērniem 

nodrošināta saprotama informācija par vardarbības prevenci. Atbalsta grupas nodarbībās piedalās 

10 vecāki un 10 bērni. Atbalsta grupas darbs turpināsies arī 2016. un 2017.gadā. 

 

Psiholoģiska korekcija sociālās atstumtības riska grupās esošām personām.  

 
Pārskata gadā ir veiktas šādas aktivitātes: 

  88 individuālās psiholoģiskās konsultācijas, pamatojoties uz sociālā dienesta un bāriņtiesas 

nosūtījumiem par atzinuma sniegšanu riska ģimenēm, t.sk. iesniegti  9 atzinumi. 

 Psiholoģiskais atbalsts klienta dzīves vietā sniegts 15 Sociālā dienesta klientiem 

 Individuālās psiholoģiskās nodarbības 9  personām ar īpašām vajadzībām 

 Individuālās psiholoģiskās nodarbības ar atkarības problēmām 8 personām 

 Psiholoģiskās konsultācijas pārējiem Kārsavas novada iedzīvotājiem – 12 personām 

 

 Plānotās aktivitātes 2016.gadā 

 

 Realizēt aktivitātes atbilstoši 2016.gada darba plānam 

 Līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā 

 Pilnveidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar klientiem krīzes situācijās un 

problēmu risināšanas procesā 

 Turpināt grupu darbu nodarbības dažādām mērķgrupām, pilnveidojot 

sociālpsiholoģisko darbu ar personām, kurām piešķirta invaliditāte, kā arī personām ar 

atkarībām 

 Sadarbībā ar pensionāru biedrību uzsākt iniciatīvu iepazīties ar pensijas vecuma 

personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu 

novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem 
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FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

 

Pašvaldības budžets 
 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets ir iedalīts 

pamatbudžetā un speciālajā. Kārsavas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, 

ekonomisko pamatu, kompetenci, kā arī domes un tās institūciju tiesības un pienākumus 

reglamentē Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu un pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

nodokļu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Kārsavas novada pašvaldības 

budžets 2015.gadam. 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis 

pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu 

administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību 

ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi 

un izdevumi. Budžeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budžeta plānu 2015.gadam, kā arī ar budžeta 

izpildi 2014.gadā. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību 

nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu 

ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu 

ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra tabulā Nr.2  
 

5. tabula  
 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2015.gadā 

 

Pašvaldības 

ieņēmumu 

struktūra 

2014.gada 

izpilde, EUR 

Plāns 2015. gadā, 

EUR 

2015.gada 

izpilde, EUR 

Plāna izpilde, % 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis  
1 622 705 1 623 485 1 636 405 100 

Nekustāmā 

īpašuma nodoklis  
280 137 221 323 310 085 140 

Azartspēļu 

nodoklis  
14 399 0 14 399 - 

Nenodokļu 

ieņēmumi  
104 711 40 048 81 006 202 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi  

298 107 224 388 279 450 125 

Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
- 10 072 11 649 116 

Transferti  3 120 160 3 030 888 3 028 442 92 
KOPĀ 5 440 219 5 150 204 5 361 436 104 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

     Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā sastādīja 5 361 436 euro, bet 

2014. gadā 5 440 219 euro, kas ir par 78 783 euro, jeb 2 % mazāk, bet izdevumi 2015. gadā 
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sastādīja 5 166 671 euro, bet 2014.gadā 5 750 778 euro, tie ir par 584 107 euro samzinājušies jeb 

par 11 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 83 % 

no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem un 31 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi 2015.gadā sastāda 1 636 405, kas ir par 12 920 euro vairāk, ne kā 

bija plānots un par 13 700 euro kā 2014.gadā.  

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2015. gadā ir 310 085 euro, kas sastāda 17 % no kopējiem 

nodokoļu ieņēmumiem 6 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Nodoklis pārskata gadā ir 

pārpildījies par 88 762 euro no plānotā, bet saņemts par 29 948 euro vairāk kā 2014. gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2015. gadā ir 14 399 euro un tas sastāda 0.3 % no kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumi 2015. gadā ir saņemti 81 006 euro, kas ir par 23 705 euro mazāk, ne kā 

2014. gadā.  Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kas 

ir 61 % no nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2015. gadā sastāda 279 450 euro, kas ir par 18 657 

euro mazāk kā 2014. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 25 % lielāka no plānotā jeb par  55 062 

euro.  Lielāku palielinājumu veido pārpilde ieņēmumos par nomu un īri.  Maksas ieņēmumi un citi 

pašu ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 5 %. 

Saņemsts ārvalstu finansējums 2015.gadā sastāda 11 649 euro. Saņemts finansējums Norvēģu 

projekta īstenošanai. 

Saņemtie budžeta transferti 2015. gadā ir  neizpildījušies par 2 446 euro. Salīdzinot ar 2014. gadu 

transferti ir samazinājušies 91 718 euro. No kopējiem pašvaldības ieņēmumiem transferti sastāda  

56 %. 

 

 

11.attēls 

 

Salīdzinājumā ar 2014. gadu naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2015 ir palielinājies par                  

80 650 euro.  

Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās 45 193 euro, t.sk. AS „Swedbank” 25 740 euro, AS 

“Citadeles banka” 15 052 euro, AS “SEB banka” 4 401 euro un Valsts kasē 1 006 124 euro.  

Iesaldētie naudas līdzekļi AS “Latvijas Krājbankā” 1 060 619 euro apmērā ir iekļauti likvidējamās 

AS “Latvijas Krājbankas” kreditoru prasījumu reģistrā, grupā “Pārējie likumīgie kreditoru 

prasījumi” saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 193.panta 1.punktu. 
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6. tabula 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2015. 

gadā 
 

 

Pamatbudžeta 

izdevumu struktūra  

Izpilde, 

2014. gadā, 

EUR 

Plāns 2015. 

gadā, EUR  

Izpilde, 

2015.gada, EUR 

Izdevumu 

struktūra, 

%  

Plāna 

izpilde, 

%  

IIZDEVUMI KOPĀ 5 750 778 5 941 988 5 166 671 100 87 

1.Uzturēšanas izdevumi  4 488 906 5 411 452 4 787 371 93 88 

t.sk.Atalgojums  2 193 841 2 535 517 2 387 665  94 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas  

585 385 685 649 637 293  93 

Preces un pakalpojumi  1 202 143 1 632 519 1 297 961  80 

Procentu izdevumi  6 454 8 000 4 798  60 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti  

390 376 414 710 333 670  80 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti  

110 707 135 057 125 984  93 

2.Kapitālie izdevumi  1 261 871 530 536 379 300 7 71 

3.Pārējie izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un 

nav klasificēti iepriekš 

1 - -  - 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

        No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2015.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem-

93 %, 4 787 371 euro. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti 379 300 euro, kas ir 7 % no 

pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  
 

7. tabula 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2015. 

gadā 
 

Pamatbudžeta izdevumu 

struktūra  

Izpilde 2014. 

gadā, EUR 

Plāns 2015. gadā, 

EUR 

Izpilde 

2015.gadā EUR 

Plāna izpilde, 

% 

Vispārējie valdības 

dienesti  

424 895 568 517 464 819 82 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība  

22 595 26 170 24 452 93 

Ekonomiskā darbība  370 333 154 357 141 017 91 

Vides aizsardzība 971 160 319 744 239 762 75 

Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana  

561 156 872 672 695 183 80 

Veselība  39 962 48 150 45 564 95 

Atpūta, kultūra un sports 344 820 407 476 377 217 93 

Izglītība 2 299 059 2 598 920 2 427 766 93 

Sociālā aizsardzība 716 798 945 982 750 891 79 

KOPĀ IZDEVUMI 5 750 778 5 941 988 5 166 671 87 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 87 %, un tie sastāda 5 166 671 euro, kas ir par 584 107 euro mazāk kā 

2014. gadā. 
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Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2015.gadā sastāda 464 819 euro, t.i. 9 % no 

kopējiem izdevumiem, kas ir par 39 924 euro vairāk nekā 2014.gadā. Ieplānotie izdevumi ir 

izpildīti par 82 %.  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastāda 0.5 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. 24 

452 euro un to izpilde ir 93 %, salīdzinot ar 2014. gadu par 1 857 euro vairāk.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 141 017 euro, kas ir par 229 316 euro mazāk kā 

2014.gadā. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 3 %  no kopējiem  izdevumiem un izpildīti par 

91 %.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2015. gadā izlietojusi 239 762 euro, kas ir 5 % no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 75 %. Salīdzinot ar 2014. gadu ir samazinājums par 731 398 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 13 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti 

par 80 % un sastāda 695 183 euro, kas ir par 134 027 euro vairāk, ne kā 2014. gadā. 

Veselības izdevumi sastāda 1 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. 45 564 euro, 

salīdzinot ar 2014. gadu, tas ir vairāk par 5 602 euro. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti 377 217 euro, kas ir 7% no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 93 %. Salīdzinot ar 2014. gadu tie ir palielinājušies par 32 397 euro. 

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 47 % no kopējiem 

izdevumiem, kas izpildīti par 93 % un sastāda 2 427 766 euro, kas ir par 128 707 euro vairāk kā 

2014. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2015.gadā izlietoti 750 891 euro, kas ir par 34 093 euro vairāk kā 

2014.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 15 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti 

par 79 %.  

 

 
 

12. attēls.Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2015.gadā 
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Speciālais budžets 
 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir 

saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas novada speciālo 

budžetu veido  autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa,  kā arī pašvaldības saņemtie 

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par      

103 % un sastādīja 269 532 euro, kas ir par 21 208 euro vairāk  kā 2014. gadā. Speciālā budžeta 

autoceļa fonda līdzekļi 2015. gadā sastādīja 254 619 euro, kas ir par 12 183 euro vairāk kā 2014. 

gadā. Savukārt dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2014. gadu palielinājies  par 9 025 euro, 2015. 

gadā sastādīja 14 913 euro. Mērķdotācijas autoceļiem plāna izpilde ir 100%, bet dabas resursu 

nodokļa izpilde ir 249 %.  

 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2015.gadā 

                                                                                                                                8.tabula 
Speciālā budžeta 

ieņēmumu 

struktūra  

Izpilde 2014. gadā, 

EUR 

Plāns 2015. gadā, 

EUR 

Izpilde 2015.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, % 

Nodokļu 

ieņēmumi 

5 888 6 000 14 913 249 

Transferti 242 436 254 622 254 619 100 

Kopā: 248 324 260 622 269 532 103 
 

9. tabula  

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2015. 

gadā 
Speciālā budžeta izdevumu 

struktūra  

Izpilde 2014. 

gadā, EUR 

Plāns 2015. 

gadā, EUR 

Izpilde 2015.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, % 

Transports  204 016 334 474 316 064 94 

Vides aizsardzība 10 271 20 569 12 531 61 

KOPĀ  214 287 355 043 328 595 93 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2015.gadā ir 328 595 euro t.i. par 114 308 euro vairāk 

kā 2014. gadā. 

   

 

            
13. attēls.Speciālā budžeta izdevumu  struktūra 2015.gadā 

 

 

 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 26 

10. tabula  

Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām 

kategorijām  2015. gadā 

 
Ziedojumu un 

dāvinājumu  

budžeta izdevumu 

struktūra 

Izpilde 2014. 

gadā, EUR 

Plāns 2015. gadā, 

EUR 

Izpilde 2015.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, % 

Vispārējie vadības 

dienesti 

- 41 41 100 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

484 877 769 88 

Izglītība 1 937 802 674 84 

Sociālā aizsardzība 398 - - - 

KOPĀ 2 819 1 720 1 484 86 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2015. gadā sastāda 1 543 euro, kuri saņemti no 

juridiskām un fiziskām personām.  

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot  nākamajā gadā. 
 

 

 

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2015.gadā 

 

                   
 

 14.attēls 
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Pašvaldības aizņēmumi un garantijas 
 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība 2015.gadā ņēmusi no Valsts kases šādus 

aizdevumus par kopējo summu 125 041 euro (sīkāk skat. tabulā): 
 

11. tabula  

Nosaukums 
Summa, 

EUR 
Komentāri 

Ilgtermiņa aizņēmumi no 

Valsts kases 

115 279 Saņemts aizdevums saskaņā ar  19.08.2014 aizdevuma 

līgumu Nr.A2/1/14/543 KPFI projekta “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Malnavas pagasta PII “Sienāzītis” īstenošanai. 

Aizdevuma atmaksas termiņš 2034.g.20.augusts. 

Ilgtermiņa aizņēmumi no 

Valsts kases 

9 762 Saņemts aizdevums saskaņā ar  16.12.2015 aizdevuma 

līgumu Nr.A2/1/15/678 “Kārsavas vidusskolas stadiona 

pārbūve”. Aizdevuma atmaksas termiņš 

2035.g.20.decembris. 
 

    Nākošā pārskata periodā ar ES fondu līdzfinansējumu tiek plānoti  projekti, kuru 

līdzfinansējuma nodrošināšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. Tā kā 

uzsāktie projekti prasa lielu finanšu resursu piesaisti īsā laika posmā, tad , lai nodrošinātu to 

īstenošanu noteiktajos termiņos saskaņā ar līgumiem un pašvaldības noteikto funkciju izpildi, 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, ko var nodrošināt tikai kredītresursu piesaiste.  
    

12. tabula  

Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2016. gada 01. janvāri  
 

Aizdevējs Mērķis Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, EUR 

Parāds uz 

2016.gada 

sākumu, 

EUR 

Valsts kase Pagasta katlu mājas, Ranču 

bibliotēkas un Otro Mežvidu 

pamatskolas jumta renovācija 

 

28.05.2008. 20.04.2018. 85 372 20 751 

Valsts kase ELFLA  projekts „Pudinavas 

pamatskolas rekonstrukcija” 

sporta zāles būvniecība 

19.06.2009. 20.05.2029. 311 107 230 110 

Valsts kase SIA "Kārsavas namsaimnieks" 

pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Kārsavā" 

līdzfinansējuma nodrošināšana 

24.08.2010. 20.08.2034. 691 252 609 922 

Valsts kase ERAF projekta „Vienības ielas 

rekonstrukcija Kārsavas pilsētā” 

īstenošana 

06.09.2011. 20.06.2031. 917 718 235 197 

Valsts kase LAD ELFLA projekta „Sporta 

zāles rekonstrukcija” īstenošana 

12.12.2011. 10.12.2031. 166 476 40 266 

Valsts kase ELFLA projekta „Mežvidu 

ciema ielu rekonstrukcija” 

īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032. 80 646 24 814 

Valsts kase ELFLA projekta „Kārsavas 

pilsētas ielu rekonstrukcija” 

īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032 551 101 336 476 
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Valsts kase Projekts „Kārsavas vidusskolas 

izglītības kompleksa ēku un 

telpu renovācija” īstenošanai 

12.07.2013. 20.07.2033 291 080 291 080 

Valsts kase „Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

transporta (traktortehnikas) 

iegādei” 

19.08.2014 20.08.2021 90 145 90 145 

Valsts kase KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Malnavas pagasta PII 

“Sienāzītis” īstenošanai 

19.08.2014 20.08.2034 243 278 156 401 

Valsts kase “Kārsavas pilsētas Telegrāfa 

ielas rekonstrukcija” 

19.08.2014 20.08.34 172 733 168 749 

Valsts kase ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Kārsavas novada Mērdzenes 

pagasta Mērdzenes ciemā” 

īstenošanai 

22.07.2014 20.07.2034 249 200 59 497 

Valsts kase ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Kārsavas novada Salnavas 

pagasta Salnavas ciemā” 

īstenošanai 

22.07.2014 20.07.2034 166 300 55 394 

Valsts kase “Kārsavas vidusskolas stadiona 

pārbūve” 

16.12.2015 20.12.2035 554 800 9 762 

Pavisam x x x 4 571 208 2 328 564 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

     

   Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2016. gada 01. janvāri sastāda 194 452 euro.  

2006. gadā pašvaldība ir galvojusi aizņēmumu Valsts kasē projekta „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” . Galvojuma summa 135 870 euro, galvojuma atlikusī summa uz 

2016. gada 01. janvāri 32 204 euro un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026. 

Pašvaldība ir arī galvojusi studiju kredītu privātai  personai  AS „Citadele bankā”, kura 

atlikums uz gada beigām ir 396 euro. 

2012.gada 23.oktobrī pašvaldība parakstījusi galvojuma līgumu par summu 213 431 euro, 

aizdevuma saņemšanai no AS “ Swedbank” SIA Kārsavas namsaimniekam, mērķis “ Katlu mājas 

Kļavu ielā 7,Kārsavā” rekonstrukcijai. Aizdevuma atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 

19.07.2023. 

Atlikums uz 2016. gada 01. janvāri ir 161 852 euro. 

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Kārsavas novada pašvaldības bilancē uz 31.12.2014. uzskaitītas sekojošas zemes: 

• Nekustamie īpašumi -302.7187 ha 

• Pašvaldībai piekritīgās zemes-2 285.3181 ha 

• Kopā 2 588.0368 ha. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 5 070 968 euro, 

bet kuri nav ierakstīti – 6 427 373 euro. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir iekļauta 

pašvaldības bilancē 2015. gadā ir 11 498 341 euro. 

 

 

 

13. tabula 

 

 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 29 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē  

 

Nekustamais īpašums Uz 

01.01.2016. 

Uz  

01.01.2015. 
KOPĀ 11 594 214 12 003 811  

1. Zeme, ēkas, būves 11 372 572 11 647 649 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 70 804 203 315 

3. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

126 024 127 990 

4. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 24 814 24 857 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         

 

14. tabula  

 

Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2015. gadā. 
 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2014. 

Ieguldījums 

2015.gadā 

 

Pārvērtēts 

2015.gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2015. 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

56803002941 619 810  -55 920 563 890 

SIA „Kārsavas 

slimnīca” 

40003257732 150 195 29 438 -30 997 148 636 

SIA „Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

biedrība” 

42403013918 25 867   25 867 

Kopā: x 795 872 x -67 647 738 393 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā samazinājusies, jo SIA „Kārsavas namsaimnieks” 

un SIA „Kārsavas slimnīca” 2015. gadu ir nostrādājušas ar zaudējumu. 

 

                                     Kārsavas novada pašvaldības personāls 

 

 Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā 2015.gada beigās nodarbināti 394 

darbinieki, t.sk., 210 darbinieki izglītības iestādēs; 70-administrācijā; 42- kultūras namos un 

bibliotēkās; 28-sociālajā dienestā, pansionātā un mobilajā aprūpes grupā; 32-pagastu komunālajās 

saimniecībās, teritoriju uzturēšanā; 8-veselības aprūpes iestādēs un bāriņtiesā; 4-autoceļu dienestā. 

 No administrācijā nodarbinātajiem  70 darbiniekiem  15 bija vīrieši un 55 sievietes. 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 1 administrācijas darbinieku un nodibinātas darba 

tiesiskās attiecības ar 6 administrācijas darbiniekiem. 

2015. gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Pašvaldību savienību par to, ka Kārsavas 

novada pašvaldība ņem dalību kā pilotpašvaldība Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. 

gada perioda programmas projekta “ Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana" ietvaros  trīs apakšprogrammās: 

1) pašvaldību izglītības un kultūras tīkla darbā;    

2) sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla darbā; 

3) pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkla darbā.      

Uz projekta laiku tika pieņemti 2 jauni darbinieki-eksperti projektā.  

2015. gadā novada pašvaldība ņēma dalību NVA projektā  “Nodarbinātības  

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
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profesionālās izglītības iestādēs”. Darbā uz divām nedēļām tika iesaistīti 14 Kārsavas 

vidusskolas skolēni.                                   
 

                        
                           Administrācijas  darbinieku sadalījums pēc izglītības (%) 

 

 

        Administrācijas darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām (%) 

 

 15.attēls 

 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
Kārsavas novada pašvaldībai ir svarīgi, lai iedzīvotāji saņemtu skaidru un saprotamu 

informāciju par pašvaldības darbu, kā arī iesaistītos lēmumu pieņemšanā.  

Lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības darbu, tās aktualitātēm, problēmjautājumiem, 

gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība regulāri informē iedzīvotājus ar plašsaziņas 

līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas, risinot iedzīvotājiem 

aktuālus jautājumus. 

Informācija masu saziņas līdzekļiem 

Sabiedrisko attiecību speciāliste, Kārsavas novada pašvaldības vadība un pašvaldības 

struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri sniedz informāciju un atbildes ziņu aģentūrām, 

lielākajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī reģionālajiem 

medijiem.  

Televīzijā ik mēnesi tiek nodrošināti: 

- “Kārsavas novada aktualitātes” 15 min garš raidījums par aktualitātēm novadā, to veido 

atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un tā brīža aktuālie jautājumi. Raidījumā piedalās pašvaldības 

vadība un speciālisti.  
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- stāstu un raidījumu filmēšana un demonstrēšana darbdienās (2 stāsti/sižeti mēnesī, kopējais 

apjoms 4 minūtes raidlaika mēnesī), ievērojot nozīmīgumu, ar atkārtojumiem latviešu un krievu 

valodā.  

Sižeti tiek translēti Latgales reģionālajā televīzijā, LTV1 un LTV7.  

Informatīvs Kārsavas novada izdevums 

Katru mēnesi tiek izdots un turpmāk tiks izdots informatīvs Kārsavas novada izdevums 

„Kārsavas Novada Vēstis” 2001 eksemplāru tirāžā. Ar pagastu pārvaldnieku starpniecību to 

piegādā iedzīvotājiem Kārsavas novada pagastos, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Goliševas un 

Salnavas pagastos. Kārsavas pilsētā izdevums tiek izplatīts publiski pieejamās vietās. Laikrakstā 

tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informāciju, materiāli, lēmumu un saistošo 

noteikumu skaidrojumi.  

Informatīvās lapas, bukleti un brošūras 

Katru gadu sadarbībā ar Tūrisma informācijas punktu tiek izdoti informatīvi un reklamējoši 

bukleti un materiāli par pilsētas tūrisma iespējām. 

Tiek gatavota arī lielāko pašvaldības pasākumu publicitāte – plakāti un citi tam nepieciešamie 

vizuālie maketi.  

Informatīvie materiāli tiek izplatīti Kārsavas novada domē, pašvaldības iestādēs, pilsētas 

bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā, pilsētas skolās un pilsētvidē uz tiem atbilstošajiem 

stendiem.  

Kārsavas novada mājas lapa internetā www.karsava.lv 

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapa www.karsava.lv kalpo kā pamata informācijas avots 

par pašvaldības darbu. Mājas lapā tiek publicēta aktuālā informācija par pašvaldības darbu, 

notikumu plāns, atskats uz notikumiem foto un video galerijās. Sabiedrisko attiecību speciālista 

uzdevumos ir regulāra jaunākās un aktuālākās informācijas apkopošana, sagatavošana. 

Pašvaldības mājas lapā regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju aptaujas par pilsētai nozīmīgiem 

jautājumiem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanas 

procesā. 

 

Mājas lapa ir veiksmīgākais ceļš pie plašas mērķauditorijas, jo tas ir laikā un telpā neierobežots 

medijs.  

Sociālie tīkli 

Uzrunājot plašāku auditoriju komunikācijai ar iedzīvotājiem tiek izmantoti sociālie tīkli 

draugiem.lv, twitter.com, facebook.com un instagram.com. Tajos ir oficiālais pašvaldības konts un 

dažādu struktūrvienību konti, piemēram, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, bibliotēkām, 

tūrismam un biedrībām.  

Informatīvs stends 

Lai nodrošinātu pieejamību un informāciju par notikumiem novadā, domes 1.stāvā ir izvietots 

stends, tā sadalījums “Kultūra” un “Sabiedrība”.  

Projektu publicitātes veidošana  

http://www.karsava.lv/
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Svarīgs sabiedrisko attiecību uzdevums ir novada domes realizēto projektu popularizēšana. Tā 

kā projekti ir dažādām mērķgrupām, tiem ir jāveido atbilstoši noformēta informācija.   

Inforgrafiki 

No datiem līdz viegli uztveramam vizuālam stāstam. Pašvaldības dabā ir ļoti daudz datu un 

dažādas informācijas - infografikas uzdevums ir ne tikai organizēt šo saturu, bet arī komunicēt 

tajā, lai iedzīvotājiem šī informācija ir saprotamāka un vieglāk uztverama.   

Šādas ifnorgrafikas ir veidotas projektu publicitātei, to norises gaitai, pašvaldības budžetam un 

problēmsituāciju skaidrošanai (piem., Malnavas ciemata ūdens problēma).  

 

                                                                                                            16.attēls 

Piemērs pašvaldības budžeta infografikai.  

Pateicības dienas 

Katra gadu tiek organizētā Labāko skolēnu pieņemšana pie Kārsavas novada domes 

priekšsēdētājas, godinot un pateicoties izcilniekiem, par labajiem sasniegumiem. Tiek organizēta 

“Lauksaimnieku balle”, godinot lielākos un straujāk augošos novada lauksaimniekus.  

Atgriezeniskā saite 

Veidojot komunikāciju ar iedzīvotājiem un iegūstot atgriezenisko saiti, tiek izmantoti dažādi 

mehānismi, ar kuru palīdzību iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus vai sūdzības, kā arī 

uzdot sev interesējošos jautājumus.  

Gada sākumā tiek veikta iedzīvotāju aptauja, par pašvaldības darbu un dzīvi novadā. Iegūtie 

pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā. 

Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautājumu 

uz e-pastu, atbildes uz tiem sagatavo atbilstošie speciālisti.  

Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie 

pašvaldības vadības.  

Iekšējā komunikācija 
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Regulāri notiek iestāžu vadītāju un vadošo darbinieku tikšanās, kuru laikā darbinieki sniedz 

atskaiti par paveikto, izstāsta nākotnes plānus un apspriež jautājumus, kas skar pašvaldības 

funkcijas.  

  

 

NĀKAMĀ GADĀ PLĀNOTIE  PASĀKUMI 

 

Projekti, kurus plānots pabeigt  2016. gadā 

 

 

 Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekts „Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”; 

 „Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve”; 

 „Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā”; 

  Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt būvdarbus Sienu konstrukciju pastiprināšanai 

Kārsavas vidusskolai; 

 Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 9 pašvaldības grants ceļu  un ielu pārbūvei; 

 Kārsavas pilsētas katlu mājas būvprojekta izstrāde; 

 Līvānu ielas pārbūve Mērdzenes ciemā; 

 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā; 

 Ūdensasimniecības attīstība Malnavas pagasta Malnavas ciemā; 

 Ziedoņa parka Malnavas ciemā tehniskās dokumentācija sagatavošana; 

 Šņitkas upes teritorijas labiekārtošanas tehniskās dokumentācija sagatavošana; 

 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 2.Mežvidu ciemā; 

 Salnavas brīvdabas laukuma pabeigšana; 

 Projektu konceptu iesniegšana Energoefektivitātes paaugstināšanai Kārsavas pilsētas 

pirmskolas izglītības iestādei, Mežvidu pamatskolai, pašvaldības administratīvajai ēkai; 

 STEP UP projektu realizācija; 

 Projektu iesniegšana„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā 

atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām”projektu konkursā kopā ar Ludzas novada 

pašvaldību; 

 3 Projektu iesniegšana  konkursā lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju”aktivitātē„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”: 

  1.Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. 

2. Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā. 

3. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas 

novadā. 

Pašvaldība plāno piedalīties ar līdzfinansējumu biedrību realizētajos projektos. 
 

  

 2015.gadā pašvaldība ir turpinājusi pilsētas un pagastu ielu asfaltēšanas vai “ melnā 

seguma” ieklāšanas darbus, šajā jomā darbs jāveic arī turpmāk. Ceļi un ielas bija un  ir pagaidām 

viens no sāpīgākajiem pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas jautājumiem. 
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 Iepriecina tas, ka pateicoties pārrobežu sadraudzības līgumiem, novadniekus priecē gan 

kaimiņvalstu mākslinieki un sportisti. 

.  

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                I.Silicka 

 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


