Rīcības plāns 2016
N.p.
k.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finanšu resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Rēzeknes biznesa
inkubatora „Ideju
viesnīca” pārstāvji tiks
piesaistīti kā
konsultanti jauno
uzņēmēju biznesa
ideju konkursā „STEP
UP!” kā arī tiks
sniegta informācija un
izdales materiāli par
biznesa inkubatora
sniegtajiem
pakalpojumiem.

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Pabeigta un publiskota
investīciju karte, uz
kuras pamata tiek
piesaistīti uzņēmēji un
investīcijas Kārsavas
novada pašvaldības
īpašumā esošajos
objektos

Uzņēmējdarbība
1.

U1.1.1/ Izveidot sadarbību ar
biznesa inkubatoriem un izvērtēt
iespējas nodrošināt biznesa
inkubatora pakalpojumus Kārsavas
novadā

Izvērtējuma veikšana par Novada dome
iespēju
atbalstīt
biznesa
uzsācējus
Sadarbības izveidošana ar
Rēzeknes biznesa inkubatoru

2.

U 1.1.2/ Piedāvāt pašvaldības telpas Potenciālo
jauniem biznesa uzsācējiem jeb
piesaistīšana
citiem uzņēmējiem, kuru produkti ir
pieprasīti novadā, bet tiem nav
rentabli īrēt telpas, piemēram,
Frizieru pakalpojumi, kas tiek
sniegti 1 vai 2 reizes nedēļā)

uzņēmēju Novada dome

3.

4.

U 1.1.3/ Sniegt atbalstu
uzņēmējiem un to atbalsta
organizācijām kursu un semināru
organizēšanai, piedāvājot telpas,
aprīkojumu u.c.

Sadarboties
ar
uzņēmēju Novada dome
atbalsta
organizācijām
piedāvājot pašvaldības telpas
semināru
organizēšanai
Palīdzot piesaistīt uzņēmējus
uz semināriem

2016

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

2016

Novada dome

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizēti
2semināri
Sadarbībā ar LLKC,
ALTUM un
pašvaldības
instrumentru JUBIK
„STEP UP!” esošajiem
un topošajiem
uzņēmējiem tiek
piedāvātas apmācības
un kursi
uzņēmējdarbības
veicināšanai un
konkurētspējas
uzlabošanai
Piedalīties Darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”5.6.2.
SAM Latgales
programmas projektos
uzņēmējdarbības
veicināšanā-iesniegt 3
projektus

Pašvaldības budžets,

Ierakstīti 5pašvaldības
bilancē esoši ceļi
zemesgrāmatā
uzņēmējdarbības
veicināšanai

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

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

6.

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

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

7.

U 2.1.5/ Nodrošināt sistemātisku
informācijas apmaiņas starp domes
vadību un uzņēmējiem

Organizēt sapulces ar
uzņēmējiem

Novada dome 2016
Uzņēmēji

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizētas
2sapulces ar
uzņēmējiem

8.

U 2.2.2/ Informēt un aktivizēt
iedzīvotājus par uzņēmējdarbības
uzsākšanu

Organizēt sapulces ar
iedzīvotājiem

Novada dome

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizēta1sapulce
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

5.

2016

Uzņemtas Latvijas un
ārvalstu delegācijas un
noorganizētas 10
tikšanās ar citiem
sadarbības partneriem;
Iegādāti prezentācijas
materiāli
Turpināt sadarbību ar
biedrību”Ezeru zeme”,
biedrību „PleskavaLivonija”,”Ludzas
partnerība”, LIAA

9.

U 2.2.5/ Regulāri noskaidrot
uzņēmumu problēmas, kuras var
risināt pašvaldība

Organizēt regulāras tikšanās ar
uzņēmējiem;

Novada dome 2016
Uzņēmēji

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizēta1sapulce
Attīstības nodaļa un
dome saņem un izvērtē
iedzīvotāju, tai skaitā
uzņēmēju iesniegumus
un sniedz atbildi un
risinājumu

10.

U 2.3.1/ Tūrisma informācijas
sistēmas un datu bāzes izveidošana,
kur vienuviet būtu pieejami visi
tūrisma objekti, objekta
apsaimniekotāji, kontaktinformācija
un vizuālais materiāls
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

Izstrādāt projektu atbalsta
piesaistei sistēmas izstrādei.

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Turpināsies mājaslapas
uzturēšana un
aktulizēšana.

Sagatavot informatīvos
materiālus un bukletu

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Sagatavoti 3000
bukleti,izveidots 1
video

Tūrisms

11.

12.

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

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi no ES fondiem

13.

U 2.3.4/ Novada muzeja
izveidošana

Izstrādāt projektu atbalsta
piesaistei muzeja veidošanai

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi
ES teritoriālās
sadarbības
programmas
ELFLA

Izstrādāts 1 projekts un
piesaistīts atbalsts
infrastruktūras
sakārtošanai(2016.
gadā pašvaldības
budžeta ietvaros tiks
izveidota
veloinfrastruktūra
Kārsavas novadā,
izveidojot velo
maršrutus un uzstādot
velo marķējumus.)
2016. gadā tiks
turpināts darbs pie
amatniecības un
tūrisma centra „Līču
mājas” projekta un
iepirkuma
procedūras,kā arī
meklēts atbalsts
projekta realizācijai

14.

U 2.3.5/ Novada mārketinga
aktivitātes, piem., dalība vietējā un
starptautiska mēroga izstādēs
(Balttur; Vivattour-Lietuva;
OTDIH BEZ GRANICSanktpēterburga/Krievija)- vienota
stila, saukļa, kā arī prezentācijas
materiālu izveide

Novada mārketinga
aktivitātes, piem., dalība
vietēja un starptautiska mēroga
izstādēs (Balttur; VivattourLietuva; OTDIH BEZ
GRANICSanktpēterburga/Krievija)vienota stila, saukļa, kā arī
prezentācijas materiālu izveide

Novada dome 2016
Uzņēmēji

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi
ES teritoriālās
sadarbības
programmas
ERAF

15.

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

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

2016

Realizētas 5
mārketinga aktivitātes
(Katru gadu novada
tūrisma organizatore
un tūrisma uzņēmēji
piedalās starptautiskajā
tūrisma izstādē
Balttour, kā arī tūrisma
organozatore pārstāv n
ovadu tūrisma jomā arī
ārpus Latvijas
organizētajās tūrisma
izstādēs un tūrisma
pasākumos.)
Izgatavoti Kārsavas
novada kalendāri (200
), suvenīri un dažādi
reklāmas materiāli
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)

16.

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

Izglītība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
Papildus līdzekļi
nepieciešami projektu
realizācijai
ES teritoriālās
sadarbības
programmas

Izstrādāti 2 projekti
(2016. gadā tiek
plānots integrēt
tūrisma jomā Kārsavas
pilsētas vēsturisko
skvēru,uzstādot tajā
informatīvās plāksnes
ar pilsētas attīstības
gaitu. Tiks izveidots
arī Ziemeļlatgales velo
maršruts, Kārsavas
novada vietējie velo
maršruti un atbilstoša
velo infrastruktūra.
Tiks atklāti 2 jauni
tūrisma objekti.)

17.

U 3.1.2/ Nodrošināt izglītības
iestāžu, kā arī to pieguļošās
infrastruktūras attīstības un
rekonstrukcijas plāna realizāciju

Piesaistīt līdzekļus objektu
rekonstrukcijai
Nodrošināt objektu attīstību

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets

Atjaunoti 4 objekti u
izstrādāta
dokumentācija 2
objektiem
 KMMS
stāvvieta;
 KMMS
fasādes
remonts;
 Salnavas
pamatskolas
internāta telpu
remonts;
 Mežvidu PII
celiņa
bruģēšana;
 Dokumentācij
as
aktualizācija
Kārsavas PII;
 Dokumentācij
as
 Izstrāde
Kārsavas
vidusskolas
sienu
nostiprināšanai
.

18.

U 3.1.4/ Izveidot, labiekārtot un
modernizēt novada sporta
infrastruktūru, lai katram novada
iedzīvotājam būtu iespēja
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm

19.
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

Izveidot un labiekārtot sporta
infrastruktūru (sporta laukumu,
sporta zāles utt.)

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets

Pārbūvēts Kārsavas
vidusskolas stadions

Noorganizēt sporta
pedagogiem un speciālistiem
apmācības un pieredzes
apmaiņas braucienu
Ierīkot darba vietu sporta
speciālistam

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Izveidota 0,15 sporta
metodiķa likme

20.

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

Izveidota sadarbība

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizēti 27
novada pasākumi;
35 pasākumi ārpus
novada robežām;
piedalīšanās Latvijas
Olimpiādē un iegādāts
inventārs sporta
vajadzībām
Noorganizēti 9
pasākumi (Tautas deju
festivāls”Latvju bērni
danci veda”,skolēnu
tautas deju skate
Malnavā,Militāripatriotiskā spēle
„Jaunie Kārsavas
sargi”,skatuves runas
konkurss, semināri,
konferences
pedagogiem,
vadītājiem novadā
u.c.)

21.

Izveidot sadarbību

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
ES mūžizglītības
programmas
(Leonardo da Vinči,
Gruntvig u.c.)
Norden

Noorganizēt apmācības
pedagogiem
Noorganizēt pieredzes
apmaiņas braucienu
pedagogiem

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

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

22.

U 3.3.1/ Pilnveidot izglītības
iestāžu interešu izglītības
programmas un celt pedagogu
profesionalitāti

Sadarbība izveidota,
noorganizēti 9
pasākumi (Tautas deju
festivāls”Latvju bērni
danci veda”,skolēnu
tautas deju skate
Malnavā,Militāripatriotiskā spēle
„Jaunie Kārsavas
sargi”,skatuves runas
konkurss, semināri,
konferences
pedagogiem,
vadītājiem novadā
u.c.)
Noorganizētas
apmācības Mežvidu
PII pedagogiem.
Mācību priekšmetu
metodiskās apvienību
pedagogu pieredzes
apmaiņas braucieni

Bibliotēkas
23.

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

Info aktivitātes
iedzīvotājiem caur
novada mājas lapu,
informatīvo izdevumu
un sociālajiem tīkliem

24.

U 3.4.3/ Modernizēt IKT
aprīkojumu bibliotēkās

IKT aprīkojuma iegāde

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets

Aprīkojums
papildināts novada
pagastu bibliotēkām ar
2 printeriem;

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Atjaunots 1 objektsKārsavas KN fasādes
un telpu remonts;
Mežvidu TN Kāpņu
un gaiteņa remonts

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets,

Uzbūvēts 1objektsbrīvdabas estrāde
Salnavā

Novada dome

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Noorganizētas
informācijas
aktivitātes caur
sociālajiem tīkliem ,
pašvaldības mājas
lapu, informatīvo
izdevumu.
Pasākumi noorganizēti
saskaņā ar pasākumu
plānu

Kultūra
25.

U 3.4.1/ Izstrādāt kultūras iestāžu
attīstības un rekonstrukcijas plānu,
nodrošināt šī plāna realizāciju

26.

U 3.4.4/ Izstrādāt vienotu
koncepciju brīvdabas estrāžu
izveidei un rekonstrukcijai novadā,
īstenot šo plānu

27.

U 3.5.1/ Iesaistīt iedzīvotājus
amatiermākslas kolektīvos

Veikt visu ēku apsekošanu,
izstrādāt tāmēs katram
objektam, sekojoši izstrādāt
rekonstrukcijas plānu,
prioritizējot objektus.
Piesaistīt līdzekļus objektu
rekonstrukcijai
Izstrādāt vienotu koncepciju
brīvdabas estrāžu izveidei un
rekonstrukcijai novadā, īstenot
šo plānu
Ar projektu piesaistīt līdzekļus
Informācijas aktivitātes
Kultūras pasākumu
organizēšana

U 3.5.2/ Nodrošināt atbalstu
amatiermākslas kolektīvu
pasākumu organizēšanai novadā un
dalībai citu novadu un
starptautiskos pasākumos
U 3.5.3/ Nodrošināt
materiāltehnisku atbalstu
amatiermākslas kolektīviem

Nodrošināt atbalstu
amatiermākslas kolektīvu
pasākumu organizēšanai
novadā un dalībai citu novadu
un starptautiskos pasākumos
Nodrošināt materiāltehnisku
atbalstu amatiermākslas
kolektīviem

Novada dome 2016
kultūras
institūcijas
amatiermāksla
s kolektīvi
Novada dome
2016

Pašvaldības budžets,

Sniegts atbalsts10
amatiermākslas
kolektīviem

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

30.

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

Pašvaldības budžets,

Sniegts atbalsts
amatiermākslas
kolektīviem:
Tērpu iegāde
Malnavas etnogrāfiskā
ansambļa
dalībniekiem;
Skandas iegāde
Mērdzenes skolai;
Mūzikas centra iegāde
Salnavas KN
Sarīkoti novada
mēroga pasākumi-14
un pa pagastu
pārvaldēm:
Kārsava-15
Goliševa -13
Mežvidi-16
Malnava-11
Mērdzene-18
Salnava-22

31.

U 4.1.1/ Nodrošināt regulāru
sociālās aprūpes un institūciju
darbinieku profesionālo apmācību
organizēšanu

Nodrošināt regulāru sociālās
aprūpes un institūciju
darbinieku profesionālo
apmācību organizēšanu

28..

29.

2016

Sociālā aizsardzība
Novada dome 2016
Sociālais
dienests
Soc. Aprūpes
iestādes

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Noorganizētas 5
mācības

32.

U4.1.2/ Nodrošināt sociālās aprūpes
centra izveidi un materiāltehniskā
nodrošinājuma iegādi

Nodrošināt sociālās aprūpes
centru izveidi un
materiāltehniskā
nodrošinājuma iegādi

Novada dome 2016
Sociālais
dienests
Soc. Aprūpes
iestādes

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)

33.

U 5.1.1/ Turpināt izveidoto
sadarbību ar Nodarbinātības valsts
aģentūru

Turpināt izveidoto sadarbību
ar Nodarbinātības valsts
aģentūru

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Organizēt informatīvus
pasākumus

Pašvaldība

2016

Organizēt pasākumus un
realizēt projektus sabiedrisko
organizāciju izveides un
darbības atbalstam

Pašvaldība
Iedzīvotāji
Nevalstiskās
organizācijas

2016

Pašvaldības budžets
ESF
ES teritoriālās
sadarbības
programmas
Pašvaldības budžets
Nepieciešami papildus
līdzekļi

Tiks turpināta
sadarbība
nodarbinātības
jautājumos
50 bezdarbnieki tiks
nodarbināti algotajos
pagaidu sabiedriskajos
darbos;

34.

U5.1.2/Veicināt bezdarbnieku
iesaisti darba tirgū, organizējot
dažādus projektus, īpaši, lai
motivētu ilgstošos bezdarbniekus
iesaistīties darba tirgū
U 5.2.1/Organizēt pasākumus un
realizēt projektus sabiedrisko
organizāciju izveides un darbības
atbalstam

Nodarbinātība

35.

Sabiedrības
informēšana

10 skolēni tiks
nodarbināti vasarā

36.

U 6.1.1/ Pilnveidot un regulāri
aktualizēt pašvaldības mājas lapu

37.

U6.2.2/ Nodrošināt iedzīvotāju
informēšanas aktivitātes epakalpojumu lietošanā

38.

U6.1.2/ Nodrošināt regulāru
lietvedības, arhīvu sistēmas un
dokumentu aprites procesu starp
pašvaldības struktūrvienībām un
pagastu pārvaldēm

39.

U6. 3.1/ Noorganizētas apmācības
projektu izstrādē, plānošanā un
realizācijā pašvaldības
darbiniekiem

Pilnveidot un regulāri
aktualizēt pašvaldības mājas
lapu
/ Nodrošināt iedzīvotāju
informēšanas aktivitātes epakalpojumu lietošanā

Izstrādāt sistēmu
Nodrošināt regulāru
lietvedības, arhīvu sistēmas un
dokumentu aprites procesu
starp pašvaldības
struktūrvienībām un pagastu
pārvaldēm
Apmācības projektu izstrādē,
plānošanā un realizācijā
pašvaldības darbiniekiem

Infrastruktūra

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Izstrādāta jauna
pašvaldības mājas lapa

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu
ietvaros.Nepieciešami
papildus līdzekļi
ERAF

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Sagatavoti 3sižeti par
pašvaldību mēnesī;
Izdots informatīvais
izdevums Kārsavas
novada vēstis”-24 000
eksemplāri gadā;
Uzstādītas WI-FI
plāksnes -18 gab.
Tiks nodrošināta
regulāra un efektīva
dokumentu aprite

Pašvaldība

2016

Norvēģu finanšu
instruments

Pabeigts
projekts’’Norvēģu
finanšu instrumenta
2009.-2014.gada
perioda programmas
projekts „Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas
uzlabošana”

40.

U 7.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un
ceļu infrastruktūras tehnisko
stāvokli

Uzlabot un atjaunot ielu un
ceļu infrastruktūras tehnisko
stāvokli

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi
ELFLA

Izstrādāt tehnisko
dokumentāciju 11
pašvaldības ceļiem,
pārbūvēt ceļu posmus
(Straujas iela
Mērdzenes pagastā
0,0-0,633 km; ceļš
Kārsava – Jēči – Otrie
Mežvidi 0,0 -2,0 km;
ceļš Tronova –
Ubagova 0,0-0,8 km;
ceļš Salnava – Aizsili
– Bēliņi – Verpeļi 0,00,9 km; Jāņa iela
Mežvidu pagastā 0,00,142 km; Parka iela
Mežvidu pagastā 0,0 0,268 km; Zaļā iela
Mežvidu pagastā 0,00,14 km un 0,0 -0,198
km; Alejas iela
Kārsavas pilsētā 0,01,784 km; Nākotnes
iela Kārsavas pilsētā
0,0-0,14 km un 0,140,37 km; Smilšu iela
Goliševas pagastā
0,197-0,597 km; ceļš
Pudinava – Latvīšu
Stiglova 0,0-3,97 km)

41.

U 7.1.3/ Uzlabot satiksmes drošību

Uzlabot satiksmes drošību

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

42.

U7.2.1/ Sakārtot un attīstīt
ūdenssaimniecības sistēmu

Sakārtot un attīstīt
ūdenssaimniecības sistēmu

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

43.

U 7.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu
novadīšanas un kanalizācijas
sistēmu darbību

Sakārtot lietus ūdeņu
novadīšanas un kanalizācijas
sistēmu darbību

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,

44.

Pašvaldībai nozīmēt Kārsavas
U 7.4.2/ Nodrošināt kapsētu kapu apsaimniekotāju
apsaimniekošanu
(piemēram,
Kārsavā) un paplašināšanu

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros

Uzlabota satiksmes
drošība(atjaunots tilts
pār Rītupi Bļašos,
atjaunotas ceļazīmes
un izveidota gājēju
pāreja pēc
nepieciešamības)
Sakārtota
ūdenssaimniecības
sistēma :pabeigti
ūdenssaimniecības
darbi Malnavas ciemā;
Pārbūvētas
atdzelžošanas iekārtas
II Mežvidos, Goliševas
ciema ūdensvada
sakārtošana, Salnavas
ūdenstorņa tīŗīšana
Sakārtota tehniskā
dokumentācija un
izbūvētas attīrīšanas
iekārtas Malnavas
ciemā
Nodrošināta kapu
apsaimniekošana(turpi
nāt veco koku
izgriešanu visos
novada kapos)

45.

U 7.5.1/ Nodrošināt glābšanas un
ugunsdzēsības dienesta pieejamību
ūdens rezervuāriem

Nodrošināt glābšanas un
Pašvaldība
ugunsdzēsības dienesta
VUGD
pieejamību ūdens rezervuāriem

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Nodrošināta glābšanas
un ugunsdzēsības
dienesta pieejamību
ūdens
rezervuāriem(iztīrīts
un pārbūvēts 1
pašvaldības dīķis
Malnavā)

46.

U 8.2.1/ Nodrošināt pieejamību
iedzīvotājiem pie publiski
pieejamiem rekreācijas objektiem,
rekreācijas objektu sakārtošana
(piem., pie peldvietām
ūdenstilpnēs)
U 8.2.4/ Turpināt organizēt
ikgadējo sakoptākās sētas konkursu

Nodrošināt pieejamību
iedzīvotājiem pie publiski
pieejamiem rekreācijas
objektiem, rekreācijas objektu
sakārtošana (piem., pie
peldvietām ūdenstilpnēs)
Konkursa organizēšana

Pašvaldība
Nekustamo
īpašumu
privātīpašnieki
iedzīvotāji

2016

Labiekārtota pilsētas
dīķa teritorija,Šņitkas
upes teritorija.

Pašvaldība
Nekustamo
īpašumu
privātīpašnieki
iedzīvotāji

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi
ES teritoriālās
sadarbības
programmas
Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaris

Pašvaldības budžets,

Aktualizēta Kārsavas
pirmskolas II
Tehniskā
dokumentācija
Informācijas
aktivitātes

Vide

47.

1Konkurss organizēts

Energoefektivitāte
Energoefektivitāte aktivitātes

48.
U 8.3.1/ Paaugstināt pašvaldības un
iestāžu ēku energoefektivitāti
49.

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,
2016
pašvaldības
pakļautības
iestādes
Pašvaldība
2016
Namu
apsaimniekoša
nas uzņēmums
Iedzīvotāji

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
Piesaistot atbalstu
nepieciešami papildus
līdzekļi
Life+

50.
U 8.3.4/ Uzbūvēt divas katlu mājas
51.

Vienas katlu mājas būvniecība
Kārsavā Skolas mikrorajona
teritorijā

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Izstrādāts tehniskais
projekts Katlu mājas
būvniecībai Kārsavā

Centralizētās siltumapgādes
sistēmas (trases) modernizācija

Pašvaldība

2016

Pašvaldības budžets,
nepieciešami papildus
līdzekļi

Izbūvēta siltumtrase
no katlu mājas Kļavu
ielā līdz Teātra ielai;
Uzlabot siltumtrases
Skolas mikrorajona
teritorijā.

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
Piesaistot atbalstu
nepieciešami papildus
ES Teritoriālās
sadarbības
programmas
Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
Piesaistot atbalstu
nepieciešami papildus
ES Teritoriālās
sadarbības
programmas

Informācija
nodrošināta tūristiem
un iedzīvotājiem

U 8.3.5/ Modernizēt centralizētās
siltumapgādes sistēmas (trases)

Kultūrēsturiskais
mantojums
52.

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

2016

53.

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

2016

Informācija
nodrošināta tūristiem
un iedzīvotājiem

54.

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

2016

Pašvaldības budžets
esošo līdzekļu ietvaros
Piesaistot atbalstu
nepieciešami papildus
ES Teritoriālās
sadarbības
programmas

Informācija
nodrošināta tūristiem
un iedzīvotājiem
iespiedmateriālos,
interneta vietnē un
sociālajos tīklos.

