
 

 

 

 

 

 

Rīcības plāns 2017 

N.p.

k. 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie 

izpildītāji 
Izpildes 

termiņš 

vai 

periods 

Finanšu resursi un 

avoti 

Iznākuma (output) 

rezultatīvie rādītāji 

 

 

 

 

 

Uzņēmējdarbība 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. U1.1.1/ Izveidot sadarbību ar 

biznesa inkubatoriem un izvērtēt 

iespējas nodrošināt biznesa 

inkubatora pakalpojumus Kārsavas 

novadā 

Sadarbības nostiprināšana ar 

jaunizveidoto Rēzeknes 

biznesa inkubatoru, kā arī 

iesaiste jauno uzņēmēju 

biznesa ideju konkursa „STEP 

UP!” norisē. Pārrunas par 

iespējamajām konsultāciju 

dienām vai semināriem 

Kārsavā.  

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Rēzeknes biznesa 

inkubatora vadība tiks 

iesaistīti jauno 

uzņēmēju biznesa 

ideju konkursa „STEP 

UP!” norisē, kā arī tiks 

sniegta informācija un 

izdales materiāli par 

biznesa inkubatora 

sniegtajiem 

pakalpojumiem un 

konsultācijām arī 

Kārsavas novadā. 

2. U 1.1.2/ Piedāvāt pašvaldības telpas 

jauniem biznesa uzsācējiem jeb 

citiem uzņēmējiem, kuru produkti ir 

pieprasīti novadā, bet tiem nav 

rentabli īrēt telpas, piemēram, 

Frizieru pakalpojumi, kas tiek 

sniegti 1 vai 2 reizes nedēļā)  

Potenciālo uzņēmēju 

piesaistīšana 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Pabeigta un publiskota 

investīciju karte 

jaunajā Kārsavas 

novada mājaslapā. 



 

 

3. U 1.1.3/ Sniegt atbalstu 

uzņēmējiem un to atbalsta 

organizācijām kursu un semināru 

organizēšanai, piedāvājot telpas, 

aprīkojumu u.c. 

Sadarboties ar uzņēmēju 

atbalsta organizācijām 

piedāvājot pašvaldības telpas 

semināru organizēšanai un 

piesaistot organizācijas, kam 

sniegtā informācija noder 

ikdienas darbā.  

 

 

Novada dome 

 

  

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Noorganizēti 4 

semināri 

 

Sadarbībā ar LLKC, 

ALTUM, LUC un 

Rēzeknes biznesa 

inkubators,  

pašvaldības 

instrumentru JUBIK 

„STEP UP!” esošajiem 

un topošajiem 

uzņēmējiem tiek 

piedāvātas apmācības 

un kursi 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai un 

konkurētspējas 

uzlabošanai. 

 

4. U 1.2.1/ Ierakstīt pašvaldībai 

piekrītošās zemes Zemesgrāmatā, 

lai tās efektīvi varētu izmantot tālāk 

uzņēmējdarbībai (piem., nododot 

nomā uzņēmējiem) 

Ierakstīt pašvaldībai 

piekrītošās zemes 

Zemesgrāmatā 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets,  Ierakstīti pašvaldībai 

piekrītoši zemes gabali   

zemesgrāmatā, t. sk 

.arī uzņēmējdarbības 

veicināšanai; 

Realizēti projekti 

uzņēmējdarbības 

atbalstam SAM 5.6.2. 

ietvaros 



 

 

5. U 1.2.2./ Sadarboties ar 

uzņēmumiem ar 

inženierkomunikāciju 

nodrošinātājiem „Latvenergo”, 

„Latvijas Gāze”, „Lattelekom” u.c. 

uzņēmējiem nepieciešamās novada 

infrastruktūras plānošanā un 

veidošanā 

Izveidot sadarbību Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Sadarbība  ar 

uzņēmumiem par 

inženierkomunikāciju 

jautājumiem dažādu 

projektu ietvaros 

 

6. 

 U2.1.1/Veidot pašvaldības 

sadarbību ar ārvalstu partneriem 

(pašvaldībām, uzņēmējiem, 

uzņēmēju atbalsta organizācijām, 

potenciāliem investoriem) 

Izveidot sadarbību 

Izstrādāt un īstenot pārrobežu 

sadarbības projektus 

Iesaistīties kā partneriem 

pārrobežu sadarbības projektos  

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Uzņemtas Latvijas un 

ārvalstu delegācijas un 

noorganizētas 10 

tikšanās ar citiem 

sadarbības partneriem; 

Iegādāti prezentācijas 

materiāli 

7.  U2.1.2/Veidot aktīvu  pašvaldības 

sadarbību Latvijas mērogā ar 

Latvijas Pašvaldību savienību, 

Latgales reģionu un citām 

institūcijām uzņēmējdarbības 

sekmēšanai 

 

Veidot aktīvu  pašvaldības 

sadarbību Latvijas mērogā ar 

Latvijas Pašvaldību savienību, 

Latgales reģionu un citām 

institūcijām uzņēmējdarbības 

sekmēšanai 

 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Turpināt sadarbību  ar 

biedrību”Ezeru zeme”, 

biedrību „Pleskava-

Livonija”,biedrību”Lu

dzas partnerība”, 

LIAA, Latvijas 

pašvaldību savienību. 

8. U 2.1.3/ Pašvaldībai iesaistīties un 

iniciēt starptautiskās sadarbības un 

uzņēmējdarbības veicināšanas 

projektus 

Izveidot sadarbību 

Izstrādāt un īstenot pārrobežu 

sadarbības projektus 

Iesaistīties kā partneriem 

pārrobežu sadarbības projektos 

Novada dome 2017-

2018 

Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas, atbalsta 

piesaistes gadījumā 

nepieciešami papildus 

budžeta līdzekļi 

Pašvaldība 

iesaistījusies vismaz 1 

pārrobežu sadarbības 

projektā 



 

 

9. U 2.1.4/ Nodrošināt informāciju par 

pašvaldību un uzņēmējdarbību 

novada teritorijā interneta mājas 

lapā vismaz 3 valodās 

Apkopo informāciju 

Ievietot informāciju domes 

mājas lapā 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Pamatinformācija 

pieejama mājas lapā 

10. U 2.1.5/ Nodrošināt sistemātisku 

informācijas apmaiņas starp domes 

vadību un uzņēmējiem 

Organizēt sapulces ar 

uzņēmējiem un regulāri izsūtīt 

aktuālo informāciju 

elektroniski 

Novada dome 

Uzņēmēji 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Noorganizētas 2 

sapulces ar 

uzņēmējiem un tiek 

uzturēta aktuālās 

informācijas aprite 

starp pašvaldību un 

uzņēmējiem 

elektroniski. 

 

11. U 2.1.6/ Veicināt sadarbību ar 

Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūru, vēstniecībām un 

potenciālajiem investoriem 

investīciju piesaistē 

Sadarbības izveidošana 

Pašvaldības atbalsta iespēju 

izpēte uzņēmēju veicināšanai 

un investoru piesaistei 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets

  esošo līdzekļu 

ietvaros 

 

Izpētītas LIAA 

piedāvātās atbalsta 

iespējas pašvaldībai 

Izveidota sadarbība ar 

Latgales 

uzņēmējdarbības 

centru 



 

 

12. U 2.2.2/ Informēt un aktivizēt 

iedzīvotājus par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu 

Organizēt sapulces ar 

iedzīvotājiem, informācijas 

izvietošana mājaslapā un masu 

saziņas līdzekļos 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Noorganizēta1 sapulce 

Lai veicinātu 

uzņēmējdarbības 

attīstību tiek rīkots 

JUBIK „STEP UP!” 

un aktuālā informācija, 

kas skar 

uzņēmējdarbības jomu 

tiek publicēta 

Kārsavas novada 

mājaslapā un novada 

informatīvajā 

izdevumā, kā arī masu 

saziņas līdzekļos 

13. U 2.2.5/ Regulāri noskaidrot 

uzņēmumu problēmas, kuras var 

risināt pašvaldība 

Organizēt regulāras tikšanās ar 

uzņēmējiem; 

Novada dome 

Uzņēmēji 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Noorganizētas  vismaz 

3sapulces. 

 Attīstības nodaļa un 

dome saņem un izvērtē 

iedzīvotāju, tai skaitā 

uzņēmēju,  

iesniegumus un sniedz 

atbildi un risinājumu, 

piedalīties ar 

uzņēmējdarbību 

saistītos projektos 

  Tūrisms     

14. U 2.3.1/ Tūrisma informācijas 

sistēmas un datu bāzes izveidošana, 

kur vienuviet būtu pieejami visi 

tūrisma objekti, objekta 

apsaimniekotāji, kontaktinformācija 

un vizuālais materiāls 

Tūrisma mājaslapa 

visit.karsava.lv tika izveidota 

2015. gadā  

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Turpinās mājaslapas 

uzturēšana un 

aktulizēšana 



 

 

15. U2.3.2/ Tūristu un Kārsavas novada 

apmeklētāju nodrošināšana ar 

informatīvo materiālu, uzstādot 

katrā pagastā tūrisma informācijas 

stendus un Kārsavas novada 

tūrisma bukleta izveide, kā arī 

informācijas ievietošana un 

atjaunošana interneta vietnē 

Sagatavot informatīvos 

materiālus un bukletu 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi  

 

Izdoti 5000 bukletu 

par tūrisma 

piedāvājumu Kārsavas 

novadā, gan 

kopprojektos ar citiem 

novadiem, gan 

individuāli. 

16. U 2.3.3/ Tūrisma infrastruktūras 

sakārtošana, kas sevī ietver- ceļu 

labiekārtošanu un piekļuves pie 

apskates objektiem nodrošināšanu, 

stāvlaukumu izveidi, norāžu 

izvietošanu, atpūtas vietu 

ierīkošanu, sabiedrisko tualešu 

labiekārtošanu un pieejamības 

uzlabošanu 

Izstrādāt projektu atbalsta 

piesaistei infrastruktūras 

sakārtošanai 

Izveidot sadarbību ar 

uzņēmējiem 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi no ES fondiem 

 

Turpinās vietējā 

velomaršruta 

„Numernes valnis” nr. 

776 un reģionālā 

Pierobežas velo 

maršruta marķēšana, 

kā arī izstrādāts vietējā 

mēroga velomaršruts 

Goliševa-Malnava- 

Kārsava 

Kārsavas novada 

apdzīvotajās vietās 

uzstādītas info 

plāksnes par 

kultūrvēsturisko 

attīstību. Dalība 

5.4.1.1 pasākumā 

pielāgojot dabas parku 

„Numernes valnis” 

tūristu plūsmas 

palielinājumam 



 

 

17. U 2.3.4/ Novada muzeja 

izveidošana 

Izstrādāt projektu atbalsta 

piesaistei muzeja veidošanai 

Novada dome 2017  Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

ELFLA 

Tiks izstrādāta 

Kārsavas muzeja 

koncepcija un 

turpināts darbs pie 

finansējuma piesaistes 

rīkiem projekta „Līču 

mājas” realizācijā. 

Iesniegts projekts kopā 

ar Baltinavas novadu  

un Ivjes pašvaldību 

Baltkrievijā 

18. U 2.3.5/ Novada mārketinga 

aktivitātes, piem., dalība vietējā un 

starptautiska mēroga izstādēs 

(Balttur; Vivattour-Lietuva; 

OTDIH BEZ GRANIC- 

Sanktpēterburga/Krievija)- vienota 

stila, saukļa, kā arī prezentācijas 

materiālu izveide 

 Novada mārketinga 

aktivitātes, piem., dalība 

vietēja un starptautiska mēroga 

izstādēs (Balttur; Vivattour-

Lietuva; OTDIH BEZ 

GRANIC- 

Sanktpēterburga/Krievija)- 

vienota stila, saukļa, kā arī 

prezentācijas materiālu izveide 

Novada dome 

Uzņēmēji 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

ERAF 

Realizētas 5 

mārketinga aktivitātes 

(Katru gadu novada 

tūrisma organizatore 

un tūrisma uzņēmēji 

piedalās starptautiskajā 

tūrisma izstādē 

Balttour, kā arī tūrisma 

organozatore pārstāv 

novadu tūrisma jomā 

arī ārpus Latvijas 

organizētajās tūrisma 

izstādēs un tūrisma 

pasākumos.) 

Izgatavoti Kārsavas 

novada kalendāri 

(200), suvenīri un 

dažādi reklāmas 

materiāli 



 

 

19. U 2.3.7/ Statistikas datu bāzes 

veidošana un informācijas 

apkopošana, par tūristu skaitu, 

izmaiņām, sezonalitāti, utt. 

 Statistikas datu bāzes 

veidošana un informācijas 

apkopošana, par tūristu skaitu, 

izmaiņām, sezonalitāti, utt. 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Informācija apkopota 

reizi gadā un pieejama 

mājas lapā (Tūrisma 

jomas statistikas 

apkopojums Kārsavas 

novadā tiek veikts jau 

no 2011. gada un 

iekļauts kopējā 

Latgales statistikas 

datu bāzē) 

20. U2.3.8/ Tūrisma piedāvājuma 

paplašināšana- rakstot projektus, 

motivējot vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot plaša 

mēroga ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 

Izstrādāt projektu vai 

iesaistīties projektos 

Novada dome 2017  Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Papildus līdzekļi 

nepieciešami projektu 

realizācijai 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Izstrādāti 2 projekti 

tūrisma jomas 

attīstībai Kārsavas 

novadā. 

Turpinās sadarbība ar 

DAP dabas izziņas 

pasākumu rīkošanā 

Kārsavas novada 

teritorijā. Īstenots 

LVAFA projekts 

„Loba doba 

Zīmeļlatgolā jeb atklāj 

dabas pētnieku sevī!”. 

Turpinās 

veloinfrastruktūras 

attīstība un 

velomaršrutu izveide 

reģionālā un vietējā 

mērogā.  



 

 

21. U2.3.9/ Sadarbības partneru 

ārvalstīs meklēšana un sakaru 

uzturēšana, gan rakstot kopējus 

projektus, gan izplatot informāciju 

Sadarbības veidošana Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Papildus līdzekļi 

nepieciešami projektu 

realizācijai 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Noslēgti jauni 

sadarbības līgumi 

   Izglītība    

22. U3.1.2/ Nodrošināt izglītības 

iestāžu, kā arī to pieguļošās 

infrastruktūras attīstības un 

rekonstrukcijas plāna realizāciju 

Piesaistīt līdzekļus objektu 

rekonstrukcijai 

Nodrošināt objektu attīstību 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets  

 

Pārbūvēti objekti un 

izstrādāta tehniskā 

dokumentācija 

objektiem. 

-Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Kārsavas PII; 

Mežvidu pamatskolas 

pārbūve; 

-Kārsavas vidusskolas 

trotuāra izbūve; 

Malnavas PII grupas 

remonts; 

 

 

 



 

 

23. U 3.1.4/ Izveidot, labiekārtot un 

modernizēt novada sporta 

infrastruktūru, lai katram novada 

iedzīvotājam būtu iespēja 

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm 

Izveidot un labiekārtot sporta 

infrastruktūru (sporta laukumu, 

sporta zāles utt.) 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets  

 

Uzturēt uzbūvēto 

Kārsavas vidusskolas 

stadionu un visus 

pamatskolu rīcībā 

esošos sporta 

laukumus; 

Žoga pārbūve šķēršļu 

trases  laukumam pie 

Līču mājām 

24. U 3.2.2/ Attīstīt sadarbību ar 

Malnavas koledžu, izmantojot tās 

cilvēkresursu potenciālu izglītības, 

pētniecības, kultūras, sporta un 

atpūtas jautājumu risināšanā, 

sniegto komunālo pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem 

Izvērtēt iespējas kopīgu 

resursu izmantošanas 

optimizēšanai 

Realizēt dažādus projektus, lai 

sadarbojoties Malnavas 

koledžai un novada domei 

optimizētu kopējos resursus 

Novada dome 

Malnavas 

koledža 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Attīstīta sadarbība, 

-kopējo sporta 

sacensību rīkošanā; 

prakses vietu 

nodrošināšana 

Malnavas koledžas 

audzēkņiem; 

- 

25.  

U 3.2.3/Uzlabot un paplašināt esošo 

sporta pedagogu un speciālistu 

kvalifikāciju, piesaistīt līdzekļus to 

darba samaksai un ierīkot novada 

sporta koordinatora darba vietu 

Noorganizēt sporta 

pedagogiem un speciālistiem 

apmācības un pieredzes 

apmaiņas braucienu 

Ierīkot darba vietu sporta 

speciālistam 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Izveidota 0,8 sporta 

metodiķa likme 

 



 

 

26. U 3.2.4/Izveidot un uzturēt 

sadarbības sistēmu starp 

pašvaldībām, skolām, nevalstiskām 

organizācijām, citiem partneriem 

novadā, ārpus novada un 

starptautiskā mērogā sporta 

pasākumu un aktivitāšu 

organizēšanā 

Izveidot sadarbību. 

     Piedalīties skatēs, 

konkursos, sporta sacensībās 

un citos pasākumos novada 

mērogā un arī ārpus tā 

robežām. 

 

  Karjeras izglītības attīstība un 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana. 

     

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

 

 

 

 

Publiskais finansējums 

Izveidota sadarbība. 

       Noorganizēti 

dažādi pasākumi 

novada mērogā 

skolēniem un 

pedagogiem; dalība 

dažādos pasākumos 

ārpus novada robežām. 

 

    Karjeras izglītības 

konsultanta pieejamība 

izglītības iestādēs. 

Noorganizēti vismaz 

30 sporta pasākumi 

valsts un novada 

mērogā. 



 

 

27. U 3.3.1/ Pilnveidot izglītības 

iestāžu interešu izglītības 

programmas un celt  pedagogu 

profesionalitāti 

     Esošo interešu izglītības 

programmu pilnveidošana, 

jaunu programmu izveidošana-

tehniskās jaunrades, 

kultūrizglītības, sporta, vides 

izglītības un citās interešu 

izglītības jomās.  

 

 

     Pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidošana. 

 

      Noorganizēt pieredzes 

apmaiņas braucienus 

pedagogiem. 

Novada dome 

 

2017 Valsts mērķdotācija 

interešu izglītībai/ 

Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

    Pilnveidotas un 

izveidotas jaunas 

interešu izglītības 

programmas tehniskās 

jaunrades, 

kultūrizglītības, sporta, 

vides izglītības un 

citās interešu izglītības 

jomās-iespēja 

iesaistīties visiem 

skolēniem. 

 

    Pilveidota pedagogu 

profesionālā pilnveide-

iesaistīti visi novada 

pedagogi. 

 

    Noorganizēti  

pieredzes apmaiņas 

braucieni pedagogiem 

– konferences, 

semināri, izbraukumi 

uz citām izglītības 

iestādēm ārpus novada 

robežām. 

28. U 3.3.2/ Pilnveidot aprīkojumu 

interešu izglītības programmu 

nodrošināšanai 

Izvērtēt iespējas un izveidot 

piedāvājumu iedzīvotājiem 

apgūt interešu izglītību 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

 

Izvērtētas iespējas un 

izveidotas 

piedāvājums 

iedzīvotājiem apgūt 

interešu izglītību 

  Bibliotēkas     



 

 

29. U 3.4.2/ Popularizēt bibliotēku 

iedzīvotājiem kā vietu, kur 

iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt 

informācija un komunikāciju 

tehnoloģijām 

 Popularizēt bibliotēku 

iedzīvotājiem kā vietu, kur 

iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt 

informācija un komunikāciju 

tehnoloģijām 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumu organizācija 

lielāku uzmanību vēršot uz  

darbu ar bērniem un 

jauniešiem. Iesaistīties LNB 

un KKF lasīšanas 

veicināšanas projektos 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

KKF mērķprogrammu 

finansējums 

Info aktivitātes 

iedzīvotājiem caur 

novada mājas lapu, 

informatīvo izdevumu 

un sociālajiem tīkliem. 

Bibliotēkas lietotāju 

apmācība. 

4 novada bibliotēkas 

iesaistās KKF 

mērķprogrammā 

„Bērnu/Jauniešu 

žūrija” projektā. 

Dalība LNB 

izsludinātajos 

projektos par 

grāmatu iegādi 

publiskajām 

bibliotēkām 
 



 

 

30. U 3.4.3/ Modernizēt IKT 

aprīkojumu bibliotēkās 

IKT aprīkojuma iegāde 

Nodrošināt regulāru bibliotēku 

darbinieku profesionālo 

apmācību organizēšanu 

Novada dome 

Novada un 

Ludzas 

reģiona 

bibliotēku 

metodiskais 

centrs 

2017 Pašvaldības budžets 

Nepieciešami papildus 

līdzekļi  

 

Aprīkojums 

papildināts novada 

pilsētas un pagastu 

bibliotēkām ar 8 

datoriem un 5 

multifunkcionālajām 

iekārtām. 

Dalība bibliotekāru 

tālākizglītības 

pasākumos – 3 

apmācībās un 9 

semināros Ludzas 

RGB. Pieredzes 

apmaiņas brauciens 

uz Jēkabpils RGB 

 

  Kultūra     

31. U 3.4.1/ Izstrādāt kultūras iestāžu 

attīstības un rekonstrukcijas plānu, 

nodrošināt šī plāna realizāciju 

Veikt visu ēku apsekošanu, 

izstrādāt tāmēs katram 

objektam, sekojoši izstrādāt 

rekonstrukcijas plānu, 

prioritizējot objektus. 

Piesaistīt līdzekļus objektu 

rekonstrukcijai 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija 

Kārsavas KN  fasādes  

atjaunošanai; 

Atjaunota Kārsavas 

KN fasāde; 

Mežvidu  Tautas nama 

iekštelpu remonts; 

Goliševas KN 

palīgtelpu grīdas 

remonts. 



 

 

32. U 3.4.4/ Izstrādāt vienotu 

koncepciju brīvdabas estrāžu 

izveidei un rekonstrukcijai novadā, 

īstenot šo plānu 

Izstrādāt vienotu koncepciju 

brīvdabas estrāžu izveidei un 

rekonstrukcijai novadā, īstenot 

šo plānu 

Ar projektu piesaistīt līdzekļus 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets,  

 

Uzturēt kārtībā  

novadā esošās 

brīvdabas estrādes 

33. U 3.5.1/ Iesaistīt iedzīvotājus 

amatiermākslas kolektīvos 

Informācijas aktivitātes 

Kultūras pasākumu 

organizēšana 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Noorganizētas 

informācijas 

aktivitātes caur 

sociālajiem tīkliem , 

pašvaldības mājas 

lapu, informatīvo 

izdevumu. 

Pasākumi noorganizēti 

saskaņā ar pasākumu 

plānu 

34. U 3.5.2/ Nodrošināt atbalstu 

amatiermākslas kolektīvu 

pasākumu organizēšanai novadā un 

dalībai citu novadu un 

starptautiskos pasākumos 

Nodrošināt atbalstu 

amatiermākslas kolektīvu 

pasākumu organizēšanai 

novadā un dalībai citu novadu 

un starptautiskos pasākumos 

Novada dome 

kultūras 

institūcijas 

amatiermāksla

s kolektīvi 

2017 Pašvaldības budžets,  

 

Sniegts atbalsts10 

amatiermākslas 

kolektīviem budžeta 

ietvaros 

35. U 3.5.3/ Nodrošināt 

materiāltehnisku atbalstu 

amatiermākslas kolektīviem 

Nodrošināt materiāltehnisku 

atbalstu amatiermākslas 

kolektīviem 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Sniegts atbalsts 

amatiermākslas 

kolektīviem: 

ELFLA projekta 

ietvaros iegādāti  

tērpi visu Tautas namu 

amatierkolektīviem; 

iegādāti akustiskie 

instrumenti novada 

TN. 



 

 

36. U 3.5.4/ Nodrošināt atbalstu 

kultūras pasākumu organizēšanā, 

kas iesaistītu ne tikai iedzīvotājus, 

bet arī piesaistītu viesus 

Nodrošināt atbalstu kultūras 

pasākumu organizēšanā, kas 

iesaistītu ne tik iedzīvotājus, 

bet arī piesaistītu viesus 

Novada dome 2017 Pašvaldības budžets,  

 

Iegādāts žogs āra 

pasākumu 

organizēšanai un 

piepūšamās atrakcijas. 

Sarīkoti vismaz 8 

novada mēroga 

pasākumi un pasākumi 

katrā pagasta pārvaldē 

 

  Sociālā aizsardzība     

37. U 4.1.1/ Nodrošināt regulāru 

sociālās aprūpes un institūciju 

darbinieku profesionālo apmācību 

organizēšanu 

Nodrošināt regulāru sociālās 

aprūpes un institūciju 

darbinieku profesionālo 

apmācību organizēšanu 

Novada dome 

Sociālais 

dienests 

Soc. Aprūpes 

iestādes 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Noorganizētas 5 

mācības darbinieku 

profesionālajai 

izaugsmei 

38. U4.1.2/ Nodrošināt sociālās aprūpes 

centra izveidi un materiāltehniskā 

nodrošinājuma iegādi 

Nodrošināt sociālās aprūpes 

centru izveidi un 

materiāltehniskā 

nodrošinājuma iegādi 

Novada dome 

Sociālais 

dienests 

Soc. Aprūpes 

iestādes 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ERAF 

Tiek izstrādāts 

Deinstitucionalizācijas 

plāns sadarbībā ar 

Latgales 

reģionu;(Plānots 

izveidot Dienas centru 

cilvēkiem ar garīga un 

fiziska rakstura 

traucējumiem, ja tiks 

paredzēts 

deinstitucionalizācijas 

plānā(NO Sapratne 

telpās) 



 

 

39. U 4.1.3/ Nodrošināt sociālās mājas 

aprīkojuma iegādi un daļēju 

rekonstrukciju 

Ēkas pagraba stāva daļas 

remonts 

atpūtas zonas ierīkošana  

medicīnas kabineta aprīkojums  

izolatora ierīkošana un tā 

aprīkojums, specializētā 

autotransporta klientu 

transportēšanai pie ārsta un 

citur iegāde, speciālo 

pārvietošanās palīglīdzekļu  

iegāde, 

ventilācijas sistēmas virtuvē 

rekonstrukcija, veļas žāvētavas 

ar jumtu izbūve. 

SIA Kārsavas slimnīca telpu 

remonts 

Novada dome 

Sociālais 

dienests 

Soc. Aprūpes 

iestādes 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

ERAF 

Sanitāro telpu remonts 

SIA Kārsavas slimnīca 

  Nodarbinātība     

40. U 5.1.1/  Turpināt izveidoto 

sadarbību ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru 

 Turpināt izveidoto sadarbību 

ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Tiks turpināta 

sadarbība 

nodarbinātības 

jautājumos; 

Projekta “Proti un 

dari”realizācija (NVA 

īstenotajos pasākumos 

“Jauniešu garantija” 

ietvaros. 

 



 

 

41. U5.1.2/Veicināt bezdarbnieku 

iesaisti darba tirgū, organizējot 

dažādus projektus,  īpaši, lai 

motivētu ilgstošos bezdarbniekus 

iesaistīties darba tirgū 

Organizēt informatīvus 

pasākumus 

Darbs ar personām ar 

atkarībām 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets 

ESF 

 

Vismaz 50 

bezdarbnieki tiks 

nodarbināti algotajos 

pagaidu sabiedriskajos 

darbos; 

Plānots darbs ar 

vismaz 6 personām ar 

atkarībām. 

 

42. U 5.2.1/Organizēt pasākumus un 

realizēt projektus sabiedrisko 

organizāciju izveides un darbības 

atbalstam 

Organizēt pasākumus un 

realizēt projektus sabiedrisko 

organizāciju izveides un 

darbības atbalstam 

Pašvaldība 

Iedzīvotāji 

Nevalstiskās 

organizācijas 

2017 Pašvaldības budžets 

Nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Vismaz 12 skolēni tiks 

nodarbināti vasarā; 

  Sabiedrības 

informēšana 

    

43. U 6.1.1/ Pilnveidot un regulāri 

aktualizēt pašvaldības mājas lapu 

Pilnveidot un regulāri 

aktualizēt pašvaldības mājas 

lapu. Regulāra sabiedrības 

informēšana par pašvaldības 

finanšu un budžeta 

aktualitātēm, kā arī atbildes uz 

sabiedrību interesējošiem 

jautājumiem.  

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Mājas lapas 

apmeklējums vidēji 

mēnesī 7,500 

apmeklējumi.  



 

 

44. U6.2.2/ Nodrošināt iedzīvotāju 

informēšanas aktivitātes.  

Nodrošināt iedzīvotāju 

informēšanas aktivitātes.  

Veicināt nevalstisko 

organizāciju un iedzīvotāju 

iesaistīšanos pašvaldības 

darbībā.  

Regulāra iedzīvotāju aptauja.  

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu 

ietvaros. 

Sagatavoti 3 LRT 

sižeti par pašvaldību 

mēnesī; 

Izdots informatīvais 

izdevums Kārsavas 

novada vēstis”-2001 

eksemplārs mēnesī; 

Sociālo tīklu 

uzturēšana; 

Preses relīžu izsūtīšana 

medijiem – mēnesī 

vidēji 3-6 relīzes: 

Uzstādītas WI-FI 

plāksnes -18 gab. 

Uzzināts sabiedrības 

viedokli par 

pašvaldības darbu un 

iedzīvotāju iesaiste 

lēmumu pieņemšanā - 

10 iedzīvotāju 

aptaujas.  

45. U6.2.3/ Nodrošināt bezmaksas 

bezvadu interneta pieeju 

konkrētās vietās novadā 

Nodrošināt bezmaksas 

bezvadu interneta pieeju 

konkrētās vietās novadā 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildu 

līdzekļi 

ES teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

ERAF 

Nodrošināta pieeja 

46. U6. 3.1/ Noorganizētas apmācības 

projektu izstrādē, plānošanā un 

realizācijā pašvaldības 

darbiniekiem 

Apmācības projektu izstrādē, 

plānošanā un realizācijā 

pašvaldības darbiniekiem 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets Piedalīties 

kvalifikācijas celšanas 

kursos vismaz 1 reizi 

gadā 



 

 

  Infrastruktūra     



 

 

47. U 7.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un 

ceļu infrastruktūras tehnisko 

stāvokli 

Uzlabot un atjaunot ielu un 

ceļu infrastruktūras tehnisko 

stāvokli 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ELFLA 

Pārbūvēt pašvaldības 

ceļus vai to  posmus 

(Straujas iela 

Mērdzenes pagastā; 

ceļš Kārsava – Jēči – 

Otrie Mežvidi; ceļš 

Salnava – Aizsili – 

Bēliņi – Verpeļi; Jāņa 

iela Mežvidu pagastā; 

Parka iela Mežvidu 

pagastā; Zaļā iela 

Mežvidu pagastā; 

Alejas iela Kārsavas 

pilsētā; Nākotnes iela 

Kārsavas pilsētā;) 

ELFLA projekta 

ietvaros un no autoceļa 

fonda līdzekļiem 

pārbūvēt ielas 

Malnavas ciemā, 

Kārsavas pilsētā un 

Mērdzenes 

ciemā(Baznīcas ielu). 

Turpināt izstrādāt 

tehnisko 

dokumentāciju 

pašvaldības 

autoceļiem, lai 

piedalītos ELFLA 

projektā. 

No autoceļa fonda 

līdzekļiem plānota 

Zaļās, Alejas  ielas 

seguma maiņa 

Kārsavas 

pilsētā,Malnavas 

ciema ielu pārbūve, 

Caurtekas nomaiņa  

ceļa posmā Salnava-

Sala-Dzierkaļova- 



 

 

48. U 7.1.3/ Uzlabot satiksmes drošību  Uzlabot satiksmes drošību Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

 

Uzlabota satiksmes 

drošība(atjaunots tilts 

pār Rītupi Bļašos, 

uzstādītas papildus  

ceļazīmes 6 gab. , 

plānots atjaunot 

apgaismojumu , 

Mežvidu, Mērdzenes 

ciemos, Malnavas 

ciemos. 

49. U7.2.1/ Sakārtot un attīstīt 

ūdenssaimniecības sistēmu 

Sakārtot un attīstīt 

ūdenssaimniecības sistēmu 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Goliševas ciema 

ūdensvada 

sakārtošana,  

50. U 7.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu 

novadīšanas un kanalizācijas 

sistēmu darbību 

Sakārtot lietus ūdeņu 

novadīšanas un kanalizācijas 

sistēmu darbību 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, Pārbūvētas esošās  

attīrīšanas iekārtas 

Malnavas ciemā 

51. 

U 7.3.1/ Izveidot atkritumu dalītās 

vākšanas laukumu 

Izveidot atkritumu dalītās 

vākšanas laukuma izveide 

Informēt iedzīvotājus 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Pie esošā  atkritumu 

dalītās vākšanas 

laukuma ierīkot 

apgaismojumu un 

apkārt laukumam 

ierīkot žogu, 

Atkritumu poligona 

īpašuma tiesību 

sakārtošana 



 

 

52. 

U 7.4.2/ Nodrošināt kapsētu 

apsaimniekošanu (piemēram, 

Kārsavā) un paplašināšanu 

Pašvaldībai nozīmēt Kārsavas 

kapu apsaimniekotāju; 

Turpināt izgriezt vecos  kokus 

un uzstādīt atkritumu 

konteinerus. 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Nodrošināta kapu 

apsaimniekošana: 

-turpināt veco koku 

izgriešanu visos 

novada kapos; 

-uzstādīt atkritumu 

konteinerus visās 

novada kapsētās. 

 

53. U 7.5.1/ Nodrošināt glābšanas un 

ugunsdzēsības dienesta pieejamību 

ūdens rezervuāriem 

Nodrošināt glābšanas un 

ugunsdzēsības dienesta 

pieejamību ūdens rezervuāriem 

Pašvaldība 

VUGD 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

Nodrošināta glābšanas 

un ugunsdzēsības 

dienesta pieejamību 

ūdens 

rezervuāriem(iztīrīti un 

pārbūvēti 2 

pašvaldības dīķi --

Goliševā pie 

pašvaldības ēkas un 

Malnavas ciema dīķis) 

   Vide    

54. U 8.2.1/ Nodrošināt pieejamību 

iedzīvotājiem pie publiski 

pieejamiem rekreācijas objektiem, 

rekreācijas objektu sakārtošana 

(piem., pie peldvietām 

ūdenstilpnēs) 

Nodrošināt pieejamību 

iedzīvotājiem pie publiski 

pieejamiem rekreācijas 

objektiem, rekreācijas objektu 

sakārtošana (piem., pie 

peldvietām ūdenstilpnēs) 

Pašvaldība 

Nekustamo 

īpašumu 

privātīpašnieki 

iedzīvotāji 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

ELFLA 

Labiekārtota pilsētas 

dīķa teritorija ELFLA 

projekta ietvaros; 

Sakārtota tehniskā 

dokumentācija  

Šņitkas strauta 

teritorijas 

labiekārtošanai; 

Sporta laukuma 

ierīkošana pludmalē 

pie Rītupes upes. 



 

 

55. 

U 8.2.2/ Nodrošināt publisko 

objektu rekonstrukciju/ 

sakārtošanu un publisko 

rekreācijas objektu/ teritoriju 

sakārtošanu un ierīkošanu 

iedzīvotāju atpūtas vajadzībām 

Nodrošināt publisko 

rekreācijas objektu/ 

teritoriju sakārtošanu un 

ierīkošanu iedzīvotāju 

atpūtas vajadzībām 

Pašvaldība 

Nekustamo 

īpašumu 

privātīpašnie

ki 

iedzīvotāji 

2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami 

papildus līdzekļi 

ES Teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Sakārtoti objekti: 

1)realizēts projekts 

“Gaismas dārzs 

Ludzai”- ierīkota 

Jumja zīme dobē; 

2)realizēts projekts 

dabas parkā 

“Numernes valnis”. 
56. U 8.2.4/ Turpināt organizēt 

ikgadējo sakoptākās sētas konkursu 

Konkursa organizēšana Pašvaldība 

Nekustamo 

īpašumu 

privātīpašnieki 

iedzīvotāji 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Noorganizēts 1 

sakoptākās sētas 

konkurss novadā 

57. U 8.2.5/ Nodrošināt novadu 

parku, aktīvās atpūtas zonu 

ierīkošanu un sakārtošanu 

 Nodrošināt novadu parku, 

aktīvās atpūtas zonu 

ierīkošanu un sakārtošanu 

Pašvaldība 

Nekustamo 

īpašumu 

privātīpašnie

ki 

iedzīvotāji 

2017 Pašvaldības budžets 

nepieciešami 

papildus līdzekļi 

ES Teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Ierīkoti  vismaz 6 

objekti aktīvai 

atpūtai-ierīkoti 2 

bērnu rotaļu laukumi  

Kārsavā un Otro 

Mežvidu ciemā; 

Uzstādīti āra 

trenažieri 4 

pagastos-Goliševā, 

Mežvidos, 

Mērdzenē, Malnavā. 
  Energoefektivitāte     



 

 

58. 

U 8.3.1/ Paaugstināt pašvaldības un 

iestāžu ēku energoefektivitāti 

Energoefektivitāte  aktivitātes Pašvaldība, 

pašvaldības 

pakļautības 

iestādes 

2017 Pašvaldības budžets,  energoefektivitātes 

dar . 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Kārsavas PII 

Domes ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

 

Domes ē un Kārsavas 

KN  būvprojektu 

izstrāde 

59. 
U 8.3.2/ Nodrošināt informācijas 

pieejamību par 

daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes paaugstināšanas 

iespējamajiem 

risinājumiem 

Informācijas pieejamības par 

daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas iespējamajiem 

risinājumiem paplašināšana 

Pašvaldība 

Namu 

apsaimniekoša

nas uzņēmums 

Iedzīvotāji 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Piesaistot atbalstu 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Informācijas 

aktivitātes; 

Pašvaldības 

finansiālais atbalsts 

dokumentācijas 

sakārtošanā vismaz 3 

daudzīvokļu mājām. 

60. 

U 8.3.3/ Siltināt un paaugstināt 

energoefektivitāti daudzdzīvokļu 

mājās 

Vienas daudzdzīvokļu mājas 

siltināšana 

Namu 

apsaimniekoš

anas 

uzņēmums 

Iedzīvotāji 

2012 - 

2018 

ERAF, iedzīvotāju 

līdzfinansējums 

Plānots piesaistīt 

līdzekļus 3 

daudzdzīvokļu māju 

siltināšanai, 

nosiltinātas mājas 



 

 

61. 

U 8.3.4/ Uzbūvēt divas katlu mājas 

Vienas katlu mājas būvniecība 

Kārsavā Skolas mikrorajona 

teritorijā 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Izstrādāts būvprojekts 

Jaunas katlu mājas 

būvniecībai Kārsavā; 

Fondu līdzekļu 

līdzfinansējuma 

piesaiste  Katlu mājas 

būvniecībai 

 

 

62. 

U 8.3.5/ Modernizēt centralizētās 

siltumapgādes sistēmas (trases) 

Centralizētās siltumapgādes 

sistēmas (trases) 

modernizācija, Iekšpagalmu 

sakārtošana 

Pašvaldība 2017 Pašvaldības budžets, 

nepieciešami papildus 

līdzekļi 

 

Atjaunotas 

siltumtrases  māju 

iekšpagalmos  50 m 

garumā; 

Iekšpagalmu seguma 

atjaunošana pēc 

siltumtrases pārbūves 

 
 

Kultūrēsturiskais 

mantojums 

    

63. U8.4.1/ Aktualizēt kultūrvēsturisko 

mantojumu kā vienu no tūrisma un 

aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un 

kultūras projektu ietvaros 

Aktualizēt kultūrvēsturisko 

mantojumu kā vienu no 

tūrisma un aktīvās atpūtas 

iespējām tūrisma un kultūras 

projektu ietvaros 

Pašvaldība 

Tūrisma 

informācijas 

punkts 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Piesaistot atbalstu 

nepieciešami papildus 

ES Teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Informācija 

nodrošināta tūristiem 

un iedzīvotājiem 



 

 

64. U8.4.2/ Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu atjaunošanu un 

saglabāšanu, kā arī iekļaušanu 

tūrisma maršrutos un to 

popularizēšanu tūrisma 

informācijas centrā 

 Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu iekļaušanu 

tūrisma maršrutos un to 

popularizācija tūrisma 

informācijas centrā 

Pašvaldība 

Tūrisma 

informācijas 

punkts 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Piesaistot atbalstu 

nepieciešami papildus 

ES Teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Informācija 

nodrošināta tūristiem 

un iedzīvotājiem; 

Līdzfinansējums 

Stiglovas Romas 

katoļu baznīcas jumta 

un griestu konstruciju 

remontam. 

65. U8.4.3/ Izgatavot informatīvos 

materiālus par novada dabas 

pieminekļiem un rekreācijas 

teritorijām 

Izgatavot informatīvos 

materiālus par novada dabas 

pieminekļiem un rekreācijas 

teritorijām 

Pašvaldība 

Tūrisma 

informācijas 

punkts 

2017 Pašvaldības budžets 

esošo līdzekļu ietvaros 

Piesaistot atbalstu 

nepieciešami papildus 

ES Teritoriālās 

sadarbības 

programmas 

Informācija 

nodrošināta tūristiem 

un iedzīvotājiem 

iespiedmateriālos, 

interneta vietnē un 

sociālajos tīklos. 

 

  

Domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 


