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IEVADS
Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (turpmāk
tekstā – Stratēģija) tiek izstrādāta saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības 2012. gada 28.
novembra lēmumu Nr.14,§15. Ar šo lēmumu apstiprināts Stratēģijas izstrādes darba
uzdevums. Par Stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināta Kārsavas novada domes
priekšsēdētāja Ināra Silicka.
Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam ir ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurā definēta novada specializācija un vīzija, noteikti
novada attīstības mērķi, prioritātes un galvenie rīcības virzieni, lai nodrošinātu novada
teritorijas stabilu, ilgtspējīgu attīstību, sekmētu ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti,
saglabājot Kārsavas novada identitāti un vērtības.
Stratēģijas izstrāde pamatojas uz dažādu līmeņu plānošanas dokumentu analīzi,
teritorijas izpēti. Darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas faktiski bija uzsākts jau
pirms domes lēmuma pieņemšanas, kad Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 20122024 un Attīstības programmas 2012-2018 izstrādes ietvaros tika organizētas tikšanās ar
iedzīvotājiem, veikta iedzīvotāju aptauja, rīkotas darba grupu sanāksmes, kurās tika
diskutēts par novada tēlu, prioritātēm, identitāti un vērtībām.
Gan Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Paskaidrojuma
rakstā, gan Attīstības programmā 2012.-2018.gadam dots detalizēts un vispusīgs
pašreizējās situācijas raksturojums, uz ko balstās Stratēģijā dotais novada attīstības
izvērtējums, SVID analīze, iezīmēti procesi, tendences un iespējamie attīstības scenāriji.
Tādējādi Stratēģijas izstrāde ir notikusi ciešā saistībā ar Teritorijas plānojuma un Attīstības
programmas izstrādi. Atsevišķie dati, kas raksturo pašreizējo situāciju ir aktualizēti un
iekļauti Stratēģijas esošās situācijas kopsavilkumā.
Šie trīs dokumenti ir cieši saistīti, papildinot viens otru, veido pamatu novada
attīstībai, līdz ar to var apgalvot, ka Stratēģijas izstrādē izmantota integrēta plānošanas
metode.
Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā VARAM “Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam sadarbībā ar
pašvaldību izstrādā uzņēmums SIA „LMR project”.
Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam apstiprināta ar
Kārsavas novada pašvaldības 2013. gada 28.novembra lēmumu (prot. Nr.14, 15.§.).
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Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansētā projekta ID Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/066/037 “Kārsavas
novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Stratēģijā izmantotie termini
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, vēlamā situācija Kārsavas novadā 2030.
gadā.
Stratēģiskie mērķi – tiek noteikti pamatojoties uz vīziju un veicina tās sasniegšanu.
Stratēģiskie mērķi ir pamats prioritāšu noteikšanai un nākotnē veicamo darbību
identificēšanai. Lai izvērtētu stratēģisko mērķu sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, tiek
izmantoti teritorijas attīstības rādītāji.
Ilgtermiņa prioritātes – tiek izvirzītas, lai veicinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Ekonomiskā specializācija – raksturo teritorijas ilgtermiņa ekonomisko attīstību, kas
atspoguļo novada ekonomiskās attīstības pamatus un virzienus.
Telpiskās attīstības perspektīvā tiek noteiktas teritorijas attīstības vadlīnijas, kā arī
noteiktas un grafiski attēlotas pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, kurā ietverti
svarīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
Vadlīnijas Kārsavas novada turpmākajai attīstībai un plānošanai sagatavotas balstoties
uz Latgales plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām un Kārsavas novada teritorijas
attīstības plānošana dokumentu izstrādes ietvaros organizētajām darba grupām. Vadlīnijas
ievērojamas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, attīstības
programmu, lokālplānojumus, detālplānojumus vai jebkuru citu plānošanas dokumentu.
Kārsavas novada turpmākā teritorijas attīstības plānošana ir novada attīstības stratēģijas
realizācijas instruments. Šādu teritorijas attīstības plānošanas vadlīniju ievērošana novada
turpmākajā attīstības plānošanas procesā padara novada teritorijas plānošanu par
pietiekami dinamisku, skaidru un visiem saprotamu procesu, kas veicinātu novada
attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam un tā
viesim.
Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie
stratēģiskie mērķi. Stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie
indikatori un to plānotais ilgtermiņa attīstības virziens 2030.gadā. Katru gadu novadā
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jāveic monitorings, savācot datus par stratēģisko mērķu sasniegšanu, jāaktualizē un
jāizvērtē rādītāji un to dinamika stratēģijas realizēšanas laikā.
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1.ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS
1.1.Kārsavas novada portrets 2013.gadā
Kārsavas novads ir pierobežas novads, kas atrodas Latvijas austrumos, tas ietilpst Latgales
plānošanas reģionā.

1.1.attēls. Kārsavas novada atrašanas vieta Latvijas kartē

Pamatinformācija
Novada izveidošana
Ģeogrāfiskais
novietojums

Platība
Apdzīvotas vietas
Apdzīvojums
Teritorijas attīstības
indekss

Kaimiņi

Pašvaldības pārvalde

Novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Kārsavas
pilsētai un Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un
Goliševas pagastiem
Atrodas Latvijas austrumu daļā, Latgales plānošanas reģionā
Kārsavas novads atrodas nacionālās nozīmes centra Rēzeknes pilsētas un reģionālās nozīmes - Ludzas pilsētas
ietekmju zonās. Kārsavas pilsēta ir noteikta kā novada
nozīmes attīstības centrs. (skat. 1.2.attēlu)
627 km2
Administratīvais centrs – Kārsavas pilsēta, lielākie ciemi –
Malnava, Goliševa, Mērdzene, Salnava, Mežvidi
35 % no novada iedzīvotājiem dzīvo pilsētā, pārējie 65% lauku teritorijā
Pēc MK 25.05.2010. noteikumiem Nr. 482 „Noteikumi par
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā
vērtībām” Kārsavas novada attīstības indekss ir negatīvs
(-1,789). Kārsavas novads ieņem vietu desmit visvājāk attīstīto
pašvaldību sarakstā.
Robežojas ar Baltinavas novadu, Balvu novada Tilžas un
Krišjāņu pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu, Ilzeskalna un
Bērzgales pagastiem un Ciblas novada Zvirgzdenes,
Pušmucovas un Blontu pagastiem, kā arī ar Krievijas
Federāciju
Administrācija atrodas Kārsavā, katrā pagastā darbojas
pagastu pārvalde
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Zeme

Gandrīz pusi platības aizņem lauksiamniecības zeme, trešdaļu
– mežs.(skat. 1.3.attēlu)
Derīgie izrakteņi
Kārsavas novadā ir konstatētas – smilts, smilts – grants,
saldūdens kaļķa, kūdras un dolomīta iegulas. Atradnēm ir
svarīga loma tautsaimnieciskajā attīstībā. Neviena no Kārsavas
novada teritorijā ietilpstošajām atradnēm nav valsts nozīmes.
Būtiskākās no derīgo izrakteņu atradnēm ir smilts, smiltsgrants atradnes un dolomīta atradnes
Ūdenstilpnes
1,5 % Kārsavas novada teritorijas aizņem virszemes ūdeņi.
Kārsavas novadā ir salīdzinoši maz ezeru. Lielākais - Numernes
ezers - atrodas Salnavas pagastā. Lielākā novada upe – Rītupešķērso Mērdzenes, Malnavas, Salnavas un Mežvidu pagastus.
Īpaši aizsargājamās dabas Kārsavas novadā ir divas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas –
teritorijas
dabas liegums „Kreiču purvs” un dabas parks „Numernes
valnis”- NATURA 2000 teritorijas.

1.2.attēls. Kārsavas novada atrašanas vieta Latgales reģionā
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41%

pārējās zemes

1.3.attēls Zemes bilance pēc lietošanas veida uz 01.01.2013.

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits
Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā
Dabiskais pieaugums
Demogrāfiskās slodzes
līmenis
Etniskais sastāvs
Bezdarba līmenis

6034 (01.07.2013.), no tiem 2792 vīrieši, 3242 sievietes;
Kārsavas pilsētā – 2142. Iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir
samazinājies, sk.1.4.att.
3783 jeb 61,6 % (vidēji valstī 65,4%)
-138
624
Latvieši – 75,8%; krievi – 21,2%, poļi, baltkrievi, ukraiņi,
lietuvieši u.c.
24,7%
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1.4.attēls. Iedzīvotājus skaita izmaiņas Kārsavas novadā
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Tautsaimniecība
Galvenās nozares
Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
Lielākie uzņēmumi pēc
apgrozījuma

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde,
mazumtirdzniecība, kā arī derīgo izrakteņu ieguve
282
ZS „Lūsēni”, ZS „Glāžnieki”, ZS „Bērziņi”, SIA „Salenieku
dolomīts”

Inženiertehniskā infrastruktūra
Valsts autoceļi
Novadu šķērso vairāki valsts autoceļi. Galvenais valsts
autoceļš – A13, reģionālie autoceļi – P45, P48, P49, P50 un
vairāk kā 10 vietējie autoceļi. Kopējais valsts autoceļu garums
ir 192,684 km.
Pašvaldības autoceļi
Pašvaldības autoceļu kopējais garums novada teritorijā ir
382,58 km
Sabiedriskais transports
Sabiedriska transporta pakalpojumus Kārsavas novadā
nodrošina SIA „Norma-A”, AS „Nordeka”, SIA „Ludzas ATU”,
SIA „G.L.T”, viens individuālais komersants, kā arī pagastu
pārvalžu autobusi, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus
Ūdenssaimniecība
Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības
apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina
vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks”, pagastu
komunālās saimniecības. Stratēģiski un finansiāli optimālākais
risinājums būtu novadā izveidot vienu ūdenssaimniecības
sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju
Elektroapgāde
Kārsavas novadu šķērso 110 kV elektrolīnijas, novadā atrodas
transformatoru apakšstacija „Kārsava”.
Siltumapgāde
Centralizēta siltumapgāde ir Kārsavas pilsētā un Malnavas
ciemā. Dažām pašvaldības iestādēm novada pilsētā un lauku
teritorijā ir lokālās apkures sistēmas. Pārējiem iedzīvotājiem ir
lokālā apkure.
Atkritumu
Atkritumu apsaimniekošanu visa novada teritorijā veic firma
apsaimniekošana
SIA „ALAAS”. Uzņēmums atkritumus izved gan no
daudzdzīvokļu mājām, gan no privātmājām. Atkritumus
Kārsavas novadā savāc ar konteinermetodi.
Telekomunikācijas.
Kārsavas novadā fiksēto telefonsakaru nodrošinātājs ir SIA
Internets.
„Lattelekom”. Novada teritorijā darbojas četri mobilo
telekomunikāciju tīklu operatori AS „Telekom Baltija”, SIA
„Tele 2”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Bite
Latvija” tomēr ne visu minēto operatoru pakalpojumu
kvalitāte visā pašvaldības teritorijā ir vienlīdz augsta. Mobilo
sakaru tīklu pārklājums nosedz apmēram 95% novada
teritorijas.
Nozīmīgākie interneta pakalpojumu nodrošinātāji novadā ir
SIA „Lattelekom”, AS „Telekom Baltija”, SIA „Tele 2”, SIA
„Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Bite Latvija, SIA „Latnet
serviss” ”, SIA „AeroNET”.
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Izglītība, kultūra
Izglītība
Kultūra
Bibliotēkas

Novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 4
vispārējās mācību izglītības iestādes (skat.1.5.attēlu), 1
profesionālās izglītības iestāde -Malnavas koledža
Kārsavas novadā katrā teritoriālajā vienībā darbojas kultūras
iestāde. Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba
koordinatore un kultūras namu vadītāji
Novadā darbojas 8 bibliotēkas

450
400
350
300

Kārsavas vidusskola

250

Mežvidu pamatskola

200

Mērdzenes pamatskola

150

Salnavas pamatskola

100
50
0

1.5.attēls Skolēnu skaits izglītības iestādēs pa gadiem

1.2.SVID analīze
NOZARES
TEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA

STIPRĀS PUSES
Optimāls ceļu infrastruktūras
izvietojums
Realizēts ūdenssaimniecības
sakārtošanas projekts Kārsavas pilsētā
Novada teritorijā darbojās vairāki
Internet operatori, kas nodrošina
plašāku pārklājumu
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
pakāpeniska sakārtošana ciemos

UZŅĒMĒJDARBĪBA

VĀJĀS PUSES
Trūkst līdzekļu ceļu uzturēšanai
Pašvaldības ēkas nav renovētas, zema
energoefektivitāte
Kārsavas pilsētas siltumapgādes sistēma
ir tehniski nolietota, novecojuši
siltumtīklu, katlu māja; sistēmu
stāvoklis neatbilst vides prasībām
Ciemos nav pietiekams ielu
apgaismojums
Nav pieejams Internets attālākajās
vietās

Slikta ūdens kvalitāte Malnavas un
Goliševas ciemos, ūdenssaimniecības
trašu nolietojums
Apsaimniekota
lauksaimniecības Daudz zemju pieder „dīvānu”
zeme, attīstīti dažādi lauksaimniecības zemniekiem
virzieni, graudkopība, aitkopība
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NOZARES

IZGLĪTĪBA

TŪRISMS

PAŠVALDĪBU PĀRVALDE

KULTŪRA

STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
Darbojas
vairāki
kokapstrādes
uzņēmumi
Siltumnīca Mežvidos, kas ir uzbūvēta, Uzņēmības trūkums uzsākt jaunu
izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas
uzņēmējdarbības veidu
Kvalificētu darbinieku trūkums
Guļbūvju ražotne
Iedzīvotāju skaita samazinājums
Attīstīta amatniecība
Zema pirktspēja, zems iekšējais patēriņš
Attīstīta biškopība
Nedarbojās uzņēmēju padome, nav
uzņēmējdarbības atbalsta centra
Optimāls izglītības iestāžu skaits
Skolēnu skaitam ir tendence
samazināties
Malnava
koledža-profesionālās Atsevišķās skolās ir apvienotās klases,
izglītības iestāde ar labām izglītības kas negatīvi ietekmē mācību kvalitāti.
tradīcijām lauksaimniecības nozarē
Izglītības
iestādēs
nodrošina Novadā deklarētie bērni mācās skolās
darbavietas vietējiem iedzīvotājiem
ārpus novada teritorijas
Sporta skolas filiāle, mūzikas un
mākslas skolas
Darbojās 2 viesu mājas
Atpūtas vietu trūkums pie
ūdenstilpnēm
Ilgstoša un sarežģīta robežpāreja
Malnavas muižas komplekss – kā Muzeja trūkums
tūrisma objekts
Nepiesārņota, maz pārveidota daba
Nav ēdināšanas iespēju
Liels attālums līdz Rīgai un attīstības
centriem
Kultūras mantojuma daudzveidība
Nepietiekama informācijas pieejamība,
novada zema atpazīstamība
Sakrālā tūrisma objekti
Dabas parks „Numernes valnis”
Izveidota vienota centralizēta
Nepietiekams speciālistu skaits (piem.,
pārvalde
vides speciālists, uzņēmējdarbības
konsultants)
Iespēja sazināties un risināt
Novadā sniegtie pakalpojumi
problēmas elektroniski
galvenokārt koncentrēti Kārsavas
pilsētā
Izglītoti, pieredzes bagāti darbinieki
Daudzi pakalpojumi atrodas Rēzeknē,
Ludzā, kas apgrūtina iedzīvotāju iespēju
tos iegūt pietiekami ātrā laikā
Optimāla lieluma novads
Ierobežotas budžeta iespējas
Vāja komunikācija starp pašvaldības
pārvaldes iestādēm
Darbojas daudz amatiermākslas
Novecojis tautas namu aprīkojums un
kolektīvu
kolektīvu tērpi
Vairākos pagastos darbojas kultūras
Nav jauniešiem aktuālu kolektīvu
nami
Aktīvi kultūras namu vadītāji
Skatītāju trūkums un pasivitāte
Izveidojušās novada tradīcijas
Trūkst saistoša un interesanta kultūras
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NOZARES
JAUNATNES POLITIKA.
SPORTS

STIPRĀS PUSES
Bibliotēkas ir katrā pagastā un tur ir
pieejams bezmaksas internets
Jauniešu biedrība „Pūga” darbojas
aktīvi
Darbojas Kārsavas novada jauniešu
konsultatīvā padome
Jaunatnes lietu speciālists
Sociālajos tīklos - "Draugiem.lv"
izveidota lapa Kārsavas novada
jaunieši, informācijas apmaiņu
nodrošina jaunieši

NOZARES
TEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA

UZŅĒMĒJDARBĪBA

IZGLĪTĪBA

TŪRISMS

PAŠVALDĪBU PĀRVALDE

IESPĒJAS
Pašvaldības atbalsts māju siltināšanas
projektos
Ielu apgaismojuma nomaiņa uz
energoefektīvu
Katlumājas un koģenerācijas stacijas
būvniecība Kārsavā
ES fondu piesaiste ūdenssaimniecības
un siltumapgādes pakāpeniska un
plānveida sakārtošanai
Lauksaimniecības kooperatīvu
veidošana
Pašvaldības piedāvājuma izveide
potenciālajiem investoriem (iekļaujot
neizmantotās ēkas un zemes)
Līdzvērtīgas subsīdijas, salīdzinot ar
citām ES valstīm
Iespēja attīstīt mājražošanu
Skolēnu piesaiste no citiem novadiem,
Malnavas koledžā – no citām valstīm
Malnavas koledža – reģiona nozīmes
lauksaimniecības izglītības centrs ar
sadarbības iespējām ar augstskolām,
darba devējiem un atbalsta iesaistes
iespējām
Estrādes mikrorajona sakārtošana
Tūrisma taku izveide
Dabas tūrisma attīstība
Pilna servisa izveide tūristu piesaistei
ES līdzekļu piesaiste attīstības
projektu realizācijai
Medību tūrisms
Novada atpazīstamības veicināšana,

VĀJĀS PUSES
piedāvājuma
Jauniešu skaita samazinājums
Jauniešu kūtrums un neaktivitāte
Sporta infrastruktūras un pedagogu
trūkums
Novecojusi sporta infrastruktūra
Nav pietiekami daudzveidīgs ārpus
skolas laiku pavadīšanas iespēju klāsts
DRAUDI
Elektroenerģijas, apkures tarifa kāpums
Līdzekļu neobjektīva sadale dažādiem
infrastruktūras projektiem

Mazo piemājas saimniecību izzušana
Zemju izpārdošana ārzemniekiem, kas
tās neapsaimnieko, bet audzē mežu
Mazā pirktspēja
Lielo uzņēmumu attīstība mazina mazo
uzņēmumu izveidi un attīstību
Valsts likumdošanas biežā mainība
Mazo lauku skolu slēgšana
Iedzīvotāju degradācija
Jauniešu aizbraukšana

Tūristu trūkums
Sliktais lauku ceļu stāvoklis
Tradīciju zudums

Samazinās iedzīvotāju skaits
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NOZARES

IESPĒJAS
izmantojot jaunākās tehnoloģijas
Speciālistu apmācības
Kvalificētu speciālistu piesaistīšana
Novada iedzīvotāju iesaistīšana
pašvaldības lēmumu pieņemšanas
procesā

DRAUDI
Otrā līmeņa pašvaldību izveidošanās
Neizglītotu iedzīvotāju lētticība
Pārvaldes un pašvaldības iestāžu
darbinieku novecošanās

KULTŪRA

Iesaistīšanās projektos un kapacitātes Kultūras darba apsīkums sakarā ar
celšana
iedzīvotāju skaita samazināšanās
Jauniešu iesaistīšana kultūras dzīvē
Atpazīstamības veicināšana un stipru
Iedzīvotāju intereses zudums par
kolektīvu izveide
kultūru un literatūru
Kultūras pasākumu kvalitātes
uzlabošana
Vienota novada kvalitatīvu kolektīvu
izveide
JAUNATNES POLITIKA. Veicināt jauniešos dzimtā novada
Jauniešu nevēlēšanās veidot karjeru un
SPORTS
sajūtu un patriotismu
ģimeni novadā
ES līdzekļu piesaiste sporta
infrastruktūras attīstībai
Jaunas sporta halles celtniecība
Vāja jauniešu interese par novadā
notiekošo
Jauniešu apmācības un iesaiste
pārvaldes un izglītības jautājumu
risināšanā
Sadarbība ar citu novadu jauniešu
struktūrām un biedrībām, pieredzes
izpēte un labas prakses pārņemšana
Avots: Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa

1.3.Kārsavas novads augstāka līmeņa plānošanas dokumentos
Izstrādājot Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir ņemts vērā
hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija”, Latgales stratēģija 2030.gadam un Latgales plānošanas reģiona
teritorijas plānojuma 2006. – 2026.gadam.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam nosaka tālākās attīstības
perspektīvu Latvijas reģioniem un valstij kopumā. Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija
(LIAS) jeb Latvija 2030 ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas
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dokuments, kas ietver valsts ilgtspējīgās attīstības vadlīnijas un telpisko perspektīvu. Tajā
izvirzīti valsts ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kas
īstenojamā realizējot pakārtotās nozaru un teritoriju attīstības politikas. Dokuments
2010.gadā apstiprināts Saeimā.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos
uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda
veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot
arvien jaunās iespējās. Stratēģijā noteiktas galvenās Latvijas ilgtermiņa attīstības
prioritātes:
1) Ieguldījumi cilvēkkapitālā;
2) Paradigmas maiņa izglītībā;
3) Inovatīva un efektīva ekonomika;
4) Daba kā nākotnes kapitāls;
5) Telpiskās attīstības perspektīva – sasniedzamība, apdzīvojums, interešu telpas;
6) Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība;
7) Kultūras telpas attīstība.
Šīs prioritātes ir savstarpēji atkarīgas un balstītas starpnozaru pieejā.(skat.1.5.attēlu)

1.5.attēls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātes
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Kārsavas novada attīstības programmā noteiktie stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa
attīstības prioritātes ir cieši saistītas ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030.gadam noteiktām ilgtermiņa attīstības prioritātēm.
1.1.tabula
Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas mērķu un prioritāšu atbilstība Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm
LIAS 2030 prioritātes
Ieguldījumi cilvēkkapitālā
Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika
Daba kā nākotnes kapitāls

Telpiskās attīstības
perspektīva

Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība
Kultūras telpas attīstība

Kārsavas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
SM2 - Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi
IP2 - Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes uzlabošana
SM1 - Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte
IP1 - Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstību
SM3 - Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi
apsaimniekota vide
IP3 - Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides
attīstība
SM1 - Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte
SM3 - Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi
apsaimniekota vide
IP1 - Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstību
IP3 - Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides
attīstība
SM3 - Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi
apsaimniekota vide
IP3 - Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides
attīstība
SM2 - Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi
IP2 - Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes uzlabošana

Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā iekļauta Telpiskās attīstības perspektīva,
kurā iezīmēts integrēts skatījums valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, lai
Latvijas galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu izmantotas visefektīvākā veidā.
Šajā dokumentā nospraustas vadlīnijas turpmākai attīstības plānošanai un sekmēšanai
visos līmeņos.
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1.6.attēls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam telpiskā struktūra

Saskaņā ar LIAS Telpiskās attīstības perspektīvu, Kārsavas novads ietilpst vienā no
mērķauditorijām, kas aptver visu valstī – „Lauku attīstības telpa”, kā arī atrodas nacionālo
interešu telpā „Austrumu pierobeža”. (skat.1.6.attēlu). Kārsavas novadu šķērso
starptautiskas nozīmes transporta koridori, kas ir arī ES Transeiropas transporta koridori A13/E262 un Pēterburgas-Varšavas dzelzceļa līnija.

Latgales stratēģija 2030.gadam
Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokuments. Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis 2030.gadam, saskaņā ar
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 - jāpanāk straujāku reģiona ekonomisko
attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un
padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm.

16

Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni
jeb ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars
finansējuma piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Savienojumi.
Zemāk tabulā parādīts Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ilgtermiņa
prioritāšu un Latgales stratēģijas ilgtermiņa prioritāšu saistība.
1.2.tabula
Kārsavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritāšu atbilstība Latgales
stratēģijas prioritātēm
Latgales stratēģija līdz
2030.gadam
Prasmes
Efektīvi uzņēmumi
Gudra pārvaldība
Savienojumi

Kārsavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IP1 - Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību
IP2 - Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes
uzlabošana
IP3 - Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un
ilgtspējīgas vides attīstība

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir apstiprināts
2007. gada 3.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. 2009.gada 11.
decembrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja (atstāja spēkā)
Rēzeknes rajona teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam kā Latgales plānošanas reģiona
teritorijas plānojuma pielikumu. Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir ņemti
vērā Latgales reģiona teritorijas plānojuma II daļā „Telpiskās attīstības perspektīva”
noteiktā reģiona vēlamā struktūra, kas nosaka:
Novada nozīmes centrs ir Kārsava kopā ar Malnavu. Novada nozīmes centrā arī
turpmāk jānodrošina iespēja iegūt vidējo izglītību, saglabājot esošās specializētas skolas
(mūzikas un mākslas), vidējās profesionālās mācību iestādes, primāros veselības aprūpes
pakalpojumus un aptiekas, jāattīsta daudzveidīgi kultūras, sadzīves un finanšu
pakalpojumi.
Kārsavas pilsēta kopā ar Krāslavu, Dagdu, Ludzu, Viļaku un Balviem veido austrumu
pilsētu tīklu, ko sasaista „Austrumu stīga” – perspektīvais nacionālas nozīmes transporta
koridors. Šo pilsētu loma un funkcijas saistītas ar divām telpiskajām pamatkoncepcijām:
pierobežas vārtu lomu un tūrisma attīstību. Teritorijas plānojuma mērķis ir pastiprināt
saites ziemeļu-dienvidu virzienā, veicināt austrumu pierobežas un Ezerzemes attīstību.
Kārsavas novada būtu jāveido plašas transporta infrastruktūras, loģistikas un tranzīta
apkalpes zonas pie robežkontroles punkta Grebņevā gar autoceļu A13, izvietojot šajās
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teritorijās kombinētos transporta terminālus, veidojot kravu sadales un loģistikas centrus,
kas ļautu organizēt tranzīta kravu plūsmu.
Ražošanas un derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas būtu jālokalizē starp Degļovu,
Pušmucovu un Mežvidiem ap Degļovas dolomīta atradni un vairākām kūdras atradnēm.
Izstrādājot Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju, tika ņemti arī pārējie
stratēģiskie uzstādījumi un vadlīnijas.
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2.KĀRSAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA (2030.GADS)
Kārsavas novads ir ekonomiski aktīvs centrs Latvijas austrumu pierobežā ar
attīstītu uzņēmējdarbību, ar modernu, videi draudzīgu un zaļu dzīves vidi, kuru
par savu dzīves vietu izvēlas dažādu vecumu un sociālo grupu pārstāvoši
iedzīvotāji
Novadā ekonomiskajā attīstībā būtiska loma ir lauksaimniecībai, izmantojot
novada priekšrocības gan zemes reljefa, gan pieejamo izglītības un citu resursu ziņā,
tranzīta loģistika, ņemot vērā, tranzīta apkalpošanu pakalpojumu nepieciešamību Eiropas
Savienības ārējās robežas tuvumā, kā arī radīti priekšnosacījumi kopumā mazu uzņēmumu
veidošanā un stimulēta atsevišķu lielu uzņēmumu attīstība. Teritorijas pārticība balstās
tradicionālajā lauksaimniecībā, dabas resursu (koksnes, derīgo izrakteņu) izmantošanā un
pārstrādē, produkcijā ar augstu pievienoto vērtību, kā arī tūrisma (jo īpaši ekotūrisma un
dabas tūrisma) jomā.
Kārsavas novadā ir attīstīta izglītības, sociālā un kultūras infrastruktūra ar sociāli
pievilcīgu un komfortablu dzīves vidi Kārsavas novada iedzīvotājiem. Novada iedzīvotāji
grib un var dzīvot šeit, jo ir pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi, t.sk., kvalitatīva
izglītība, nodrošināta tīra dabiskā vide, sakārtota sociālā un tehniskā infrastruktūra.
Novadā iedzīvotāji var strādāt, jo attīstās uzņēmējdarbība, ir darba vietas, spēcīgas saiknes
ar reģionālo centru un laba tā sasniedzamība. Novada attīstības vīzija ir vērsta uz to, lai ne
tikai nepazaudētu, bet vēl vairāk attīstītu novada resursus, kas palīdzēs novadu veidot par
ilgtspējīgi un harmoniski attīstītu Latvijas teritoriju – pilsēta, sakoptas lauku teritorijas,
ražojošie lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumi, zinoši un ekonomiski aktīvi cilvēki,
kuri izvēlas dzīvot un strādāt Kārsavas novadā, jo šeit ir pievilcīga un droša dzīves vide.
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3.KĀRSAVAS NOVADA SPECIALIZĀCIJA
Specializācija ir noteikta, ņemot vērā Kārsavas novada pašreizējās stiprās puses un
iespējas, esošos resursus, un iezīmē nozares, kas varētu veiksmīgi attīstīties nākotnē.
Kārsavas novada pašvaldība atbalstīs šīs nozares, veicinot nepieciešamās infrastruktūras
saglabāšanu un attīstību.
Pašvaldības tradicionālais uzņēmējdarbības virziens ir lauksaimniecība. Zemes
reljefs ar izteiktiem zemes līdzenumiem Kārsavas novadā ir pateicīgs lauksaimniecības
attīstībai, sakoptas lauku ainavas ir novada vizītkarte. Izteiktu pašvaldības specializāciju
norāda arī tas, ka pastāv liels dalībnieku skaits šajā nozarē, aplūkojot uzņēmumus ar
lielāko apgrozījumu Kārsavas novadā, saraksta līderi ir lauksaimniecības uzņēmumi ZS
„Lūsēni”, ZS „Bērziņi” un ZS „Glāžnieki” un citi.
Otrs nozīmīgs pašvaldības resurss ir meži - tie aizņem vairāk kā trešdaļu novada
teritorijas un kalpo par neatņemamo novadu kultūrainavas sastāvdaļu. Mežiem ir liela
nozīme novada ekonomikā kā rekreācijas, koksnes un citu resursu avotam. Novadā
attīstās kokapstrāde. Lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un nodrošinātu produkcijas
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, jāsekmē tehnoloģisko modernizāciju un uzņēmēju
sadarbību tālākās pārstrādes attīstībā un tirgus apguvē.
Kārsavas novadā ir perspektīvas un plašas atjaunojamo energoresursu
izmantošanas iespējas. Viens no nozīmīgākajiem un visvairāk izmantotajiem vietējiem
atjaunojamās enerģijas avotiem ir koksne, jo novadā ir ne tikai liels neizmantoto
mežizstrādes un meža kopšanas koksnes atlikumu apjoms, bet arī visi nepieciešamie
apstākļi ātraudzīgo kārklu, alkšņu, apšu un citu tamlīdzīgu koku sugu audzēšanai.
Ātraudzīgo koku plantāciju izveide un apsaimniekošana ekonomiski izdevīga pašreiz ir
uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar mežizstrādi vai lauksamniecību, jo šajās nozarēs
pielietojamā tehnika ir analoģiska plantāciju apsaimniekošanā izmantojamajai. „Vietējās
biomasas izmantošana videi draudzīga kurināmā ražošanai Kārsavā” ir šajā jomā SIA
„Ekobriketes” realizēts projekts, kas nodrošina koksnes granulu un brikešu ražošanu.
Atjaunojamās enerģijas ražošanai jānotiek balstoties uz ilgtspējības principiem, tā nekādā
veidā nedrīkst pasliktināt bioloģisko daudzveidību un vides kvalitāti novadā.
Ņemot vērā novada atrašanos pie Eiropas nozīmes autoceļa, kam ir liela nozīme
starptautiskās tranzīta plūsmas nodrošināšanā, kā arī robežas pārejas punkta esamībai
novadā, būtu perspektīvi attīstīt ar loģistiku un tranzītu saistītus pakalpojumus, piemēram,
muitas noliktavas un pārkraušanas zonas. Būtiska loma ir pašvaldības iesaistei
uzņēmējdarbības veicināšanā, piemēram, investīciju piedāvājuma apkopojums par
pieejamajiem resursiem novadā. Tāpat perspektīvi attīstīt pakalpojumus, kas saistīti ar
tranzīta autotransporta vadītāju apkalpošanu –veidojot naktsmītnes, ēstuves, drošus
automašīnu stāvlaukumus ar visu nepieciešamo infrastruktūru.
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Kā būtisks iekšējais resurss novadā ir Malnavas koledža, kas sagatavo
lauksaimniecības, transporta, finanšu un uzskaites nozaru profesionālās un 1.līmeņa
augstākās izglītības speciālistus. Tas ir nozīmīgs faktors pašvaldības specializācijas
veidošanā iepriekš minētajās lauksaimniecības un tranzīta jomās. Bez tam, ņemot vērā
profesionālās izglītības iestādes pieejamību Kārsavas novadā, kas sagatavo autoservisa un
auto mehānikas speciālistus, būtu perspektīvi piesaistīt uzņēmumu, kas darbojas
mašīnbūves jomā.
Attīstoties komunikāciju tehnoloģijām, rodas aizvien labākas iespējas veikt darbu
un iegūt izglītību attālināti. Skaista daba, augsta vides kvalitāte un pieejamie pakalpojumi
padarīs novadu par pievilcīgu dzīves vietu. Novads spēs piedāvāt dzīvošanai gan
daudzdzīvokļu namus ar kvalitatīvu komunālo infrastruktūru, gan labi sasniedzamas,
ainaviskās viensētas.
Kārsavas novads Latgales mērogā
Tradicionālā lauksaimniecība;
Kokapstrāde;
Malnavas koledža;
Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde produkcijā
ar augstu pievienoto vērtību;
Bioloģisko produktu ražošana un mājražošana;
Lauku tūrisms.

Kārsavas novads
starptautiskajā mērogā
Dabas resursu
izmantošana;
Kokrūpniecība.

Kārsavas novads
Latvijas mērogā

Dabas tūrisms;
Amatniecība;
Loģistika, transports un krāvu
pārvadājumi.

3.1.attēls Kārsavas novada specializācija
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4.STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES
Kārsavas novada attīstībai ir noteikti stratēģiskie mērķi vēlamajām situācijas
pārmaiņām, lai sasniegtu iepriekš nodefinēto vīziju un tālāk noteiktu ilgtermiņa prioritātes
un turpmāk veicamos uzdevumus.
Galvenie stratēģisko mērķu virzieni: ekonomiskā vide, sabiedrība, resursu un vides
pārvaldība.

Stratēģiskie mērķi (SM) un Ilgtermiņa prioritātes
(IP)

SM1/ Daudzveidīga un attīstīta
ekonomiskā aktivitāte

• IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība,
sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības
attīstību

SM2/ Aktīva un sociāli vienota • IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves
kvalitātes uzlabošana
sabiedrība ar pievilcīgu dzīves
vidi
SM3/ Efektīva un mūsdienīga
pārvaldība, kā arī atbildīgi
apsaimniekota vide

• IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras
un ilgtspējīgas vides attīstība

4.1. attēls Kārsvas novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes

Stratēģiskais mērķis SM1
DAUDZVEIDĪGA UN ATTĪSTĪTA EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE
Ilgtermiņa prioritāte IP1: Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstību
SM1 veicina Kārsavas novada uzņēmējdarbības vides attīstību, un novada
ekonomisko specializāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un produkcijas ar pievienoto
vērtību ražošanā un dabas tūrismā. Ekonomiskajai izaugsmei svarīgi pilnībā izmantot
pieejamos resursus un esošo potenciālu, nodrošinot ilgtspējīgu rīcību attiecībā uz
pieejamajiem resursiem - mežu un lauksaimniecībā izmantojamo zemi, derīgajiem
izrakteņiem, cilvēkresursiem, ūdeni, gaisu, kultūrvēsturisko mantojumu. Kārsavas novadā
ir iespējams uzsākt un veiksmīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību. Novada labklājība
nākotnē balstīsies ne tikai uz lielo uzņēmumu darbību, bet arī uz daudzu veiksmīgu mazo
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un vidējo uzņēmumu attīstību, kuros tiks nodrošināts aizvien lielāks skaits labi apmaksātu
darba vietu. Novada dome veicina iedzīvotāju uzņēmību, sniedzot regulāru informāciju
novada mājas lapā un avīzē par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, rīkojot ikgadējo
biznesa ideju konkursu, piedāvājot telpas ar nepieciešamo infrastruktūru. Dome atbalsta
uzņēmējdarbības informācijas sniegšanu ar lauku konsultantu un bibliotēku palīdzību, rīko
uzņēmēju sapulces un pasākumus, sekmē mājražošanas attīstību.
Novada teritorijā nepieciešams veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai
tradicionālajās un īpaši – perspektīvajās jomās – uz zināšanām balstītu uzņēmumu un to
sadarbības tīklu attīstībai. Tam nepieciešama atbilstoša mobilitātes infrastruktūra - lai
sasniegtu darba vietas novadā un ārpus novada. Ražošanas attīstībai īpaši veicināma uz
zināšanām balstītu modernu tehnoloģiju un inovāciju piesaiste - specializētam ražošanas
un pārstrādes biznesam, kas orientēts uz produkciju ar augstu pievienoto vērtību
radīšanu. Konkurētspējīga novada ekonomika ir attīstāma sadarbībā ar tuvējām pilsētām.
Darbavietas jārada uz vietas - veidojot ražošanas un citus biznesa objektus speciālās tam
labiekārtotās teritorijās. Vienlaikus jāizmanto novada teritorijas resursi, nodrošinot
novada teritorijas attīstību aktīvajai atpūtai. Kārsavas novadā var tikt izveidotas tūrisma
takas (gājēju, velo) gar dažādiem ūdens objektiem, kā arī apkārt tiem. Ūdens ir ainaviski
vērtīgs resurss, un neskatoties uz nelielo ūdens resursu pieejamību novadā, tas var tikt
izmantots par pamatu šādu maršrutu veidošanā un attīstībā.
Pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiski sertificētiem un veselīgiem
produktiem. Kārsavas novada vides stāvoklis nodrošina iespēju ražot ekoloģiski tīru
produkciju. Nākotnē tīra un dabiska vide kļūs arvien būtiskāka pilnvērtīgas dzīves
kvalitātes nodrošināšanai.

Stratēģiskais mērķis SM2
AKTĪVA UN SOCIĀLI VIENOTA SABIEDRĪBA AR PIEVILCĪGU DZĪVES VIDI
Igtermiņa prioritāte IP2: Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes uzlabošana
Stratēģiskais mērķis SM2 vērsts gan uz katra cilvēka atsevišķi, gan kopēju
sabiedrības ilgtspēju. Kārsavas novada vērtība ir apmierināti un darbīgi iedzīvotāji.
Aktīvās un sociāli vienotās sabiedrības pamatu veido augstas kvalitātes izglītība.
Mūsdienīga un daudzveidīga izglītība, pieejama katram, atbilstoši vecumam, spējām
un nākotnes karjeras vajadzībām ir labklājības un izaugsmes pamats. Izglītība atraisa
cilvēku radošās un analītiskās spējas. Izglītība ir visefektīvākais resurss ekonomiskai
izaugsmei. Nepieciešams paplašināt arī tālākizglītības iespējas, augsti kvalificēta
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darbaspēka piesaisti darbam novadā. No sociālā viedokļa būtiski ir stiprināt vietējo
identitāti un īpaši atbalstīt radošo aktivitāti, īstenojot saimnieciski efektīvu, sociāli
orientētu pārvaldi un veicinot sabiedrības aktivitātes un līdzdalību. Tradīcijas un
kultūrvēsture, pašdarbības kolektīvi, gadskārtu svētki ir gan Kārsavas novada, gan arī
valsts kultūrvēsturiskais mantojums un nacionālā identitāte. Palielinoties iedzīvotāju
vidējam vecumam, novadā aizvien lielāku nozīmi iegūs veselīgs un harmonisks
dzīvesveids, kas ļaus pilnvērtīgi nodzīvot ilgāku mūžu. Kārsavas novada iedzīvotāji
saņems nepieciešamo atbalstu jebkurā vecumā un situācijā. Iedzīvotājiem
nodrošinātas darbavietas un ienākumi, pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi
pakalpojumi, informācija par aktualitātēm novadā, kas rosina aktīvi iesaistīties
novada attīstības veicināšanā. Šis stratēģiskais mērķis nodrošina novada attīstību
sociālajā plānošanā. Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība ir viens no pamata
nosacījumiem dzīves vietas izvēlei dažādām iedzīvotāju grupām, īpaši jaunajām
ģimenēm. Pašvaldības sniegtie izglītības, veselības aprūpes, sociālie, kultūras, brīvā
laika pavadīšanas u.c. pakalpojumi ir būtiski, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves
kvalitāti. Kārsavas novadā tiks nodrošināta efektīva pārvaldība un novada
iedzīvotājiem tiks nodrošinātas iespējas piedalīties labāko iespējamo lēmumu
pieņemšanā. Novada pārvaldes institūcijas kopīgi ar iedzīvotājiem izstrādās attīstības
plānošanas dokumentus un atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas grupas un nevalstiskās
organizācijas.

Stratēģiskais mērķis SM3
EFEKTĪVA UN MŪSDIENĪGA PĀRVALDĪBA, KĀ ARĪ ATBILDĪGI APSAIMNIEKOTA VIDE
Ilgtermiņa prioritāte IP3: Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas
vides attīstība
Kārsavas novada stiprās puses jāattīsta un jāuzlabo, lai noturētu esošos
iedzīvotājus un piesaistītu jaunus iedzīvotājus, it īpaši ģimenes ar bērniem. Kārsavas
novadam jāorientējas uz cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas un strādā novadā vai ārpus tā.
Tas nozīmē, ka novadā jānodrošina laba sasniedzamība gan novada ietvaros, gan
ārpus novada, kā arī jānodrošina pievilcīgi un pieejami dzīves apstākļi. Svarīgi
nodrošināt atjaunojamo dabas resursu izmantošanu elektroenerģijas un
siltumenerģijas ražošanā. Novada dabas un kultūrvēsturisko vērtību kompleksa
apsaimniekošana un iesaiste tūrisma pakalpojumu attīstībā, kā arī ikdienas
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saimnieciskajā un brīvā laika dzīvē. Novada pārvaldes un iedzīvotāju uzdevums ir
saglabāt un izkopt šo bagāto mantojumu, saglabājot to nākamajām paaudzēm.
Sakoptas, drošas un veselīgas dzīves vides veidošana ietver esošo mājokļu
energoefektivitātes paaugstināšanu un apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu
pašvaldības sistēmā.
Būtiski ir saglabāt lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes produktivitāti,
uzturot līdzsvaru starp mežu un lauku zemju īpatsvaru. Novada ilgtspējīga attīstība ir
iespējama labi organizētā, resursus taupošā, atjaunojamo enerģijas resursu
izmantošanā, izveidojot kvalitatīvu ceļu, sakaru un informācijas tehnoloģiju, enerģijas
un vides infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu un pievilcīgu lauku vides un ūdeņiem
piegulošās ainavas attīstību, īstenojot ūdens teritoriju integrētu apsaimniekošanu
vietējā un reģionālā ikdienas dzīves telpā.
Transporta, kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras kvalitāte, būvju un
publiskās telpas kvalitāte, kā arī vides kvalitāte ir nozīmīgākie pievilcīgas dzīves
kritēriji. Kārsavas novadā tiks nodrošināta racionālu un efektīvu energoapgādes un
komunālās saimniecības sistēmu attīstība. Pievilcīga dzīves telpa nodrošina
iedzīvotājiem komfortablu vidi, kurā strādāt, mācīties un pilnveidoties. Ērta
sasniedzamība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai Kārsavas
novada attīstībai atbilstoši izvēlētajai novada specializācijai. Novadā tiks veicināta
transporta infrastruktūras attīstība un tās uzturēšana atbilstoši novada iedzīvotāju un
uzņēmēju interesēm un vajadzībām, kā arī tiks nodrošināta sabiedriskā transporta
pieejamība novada apdzīvotajās vietās.
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5.TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Kārsavas novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva nosaka novada teritorijas
telpiskās attīstības galvenos virzienus. Kārsavas novada telpiskās attīstības perspektīva ir
veidota, lai nodrošinātu visas pašvaldības teritorijas līdzsvarotu attīstību - kvalitatīvu dzīves un
darba vidi iedzīvotājiem ar daudzveidīgām saimniekošanas iespējām, saglabājot novada
unikālās vērtības un identitāti. Novada telpiskās attīstības perspektīva nosaka telpiskās
attīstības ietvaru un konceptuāli parāda galvenos telpiskās struktūras komponentu attīstības
virzienus.
Lai veidotu telpisku ietvaru, kas sekmē Kārsavas novada ilgtermiņa un ilgtspējīgu
attīstību, kā galvenie Kārsavas novada vēlamās telpiskās uzbūves virzieni tiek izvirzīti:
•
•
•

apdzīvojuma struktūras attīstība un plānošana - saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem,
nodarbinātību un darba vietām, pakalpojumiem;
transporta, satiksmes un inženiertīklu infrastruktūras attīstība un plānošana;
lauku teritoriju attīstība un plānošana - ietverot lauksaimniecības zemju un mežu
teritorijas, dabas vērtības, ainavas, rekreācijas objektus, kultūrvēsturisko vidi.
Apdzīvojuma
struktūras un
pakalpojumu
attīstība un
plānošana

Ceļu un
infrastruktūras attīstība
un plānošana

Lauku
teritoriju
attīstība un
plānošana

Šīs komponentes ir savstarpēji cieši sasaistītas un atrodas mijiedarbībā - procesi ikvienā
no tām izraisa sekas citās jomās. Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas instruments ir
Kārsavas novada teritorijas plānojums.

5.1.Apdzīvojuma struktūra un pakalpojumi
Kārsavas novada struktūru veido blīvās apbūves teritorijas: Kārsavas pilsēta un ciemi
(Goliševa, Malnava, Mežvidi, Mērdzene, Salnava), vēsturiskie ciemi, lauku ciemi – apdzīvotās
vietas, viensētu grupas un atsevišķās viensētas.
Pašvaldība virzīs savu politiku uz pastāvīgo iedzīvotāju piesasisti teritorijai, pievilcīgas un
kvalitatīvas dzīves vides un aktivitāšu nodrošināšanu, kas veicinās arī tūristu un teritorijas
apmeklētāju skaita palielināšanos un veiks finanšu un cita veida resursu ieguldījumus atbilstoši
šiem politikas uzstādījumiem.
Kārsavas novada telpiskajā perspektīvā apdzīvotās vietas ir definētas sekojoši:
 Kārsavas pilsēta – novada nozīmes attīstības centrs;
 Goliševa, Malnava, Mežvidi, Mērdzene, Salnava – vietējās nozīmes attīstības centrs;
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 Bozova, Otrie Mežvidi, Pudinava, Ruskulova, Lemešova, Nesteri, Korecki, Soldoni – lauku
ciems – kopienu centrs;
 Viensētu grupas, viensētas.

5.1.attēls. Kārsavas novada apdzīvojuma struktūra

Izvērtējot Kārsavas novada apdzīvojuma centru potenciālu un attīstības iespējas,
redzams, ka būtiskāko lomu spēlē to sasniedzamība un izvietojums. Tādējādi Kārsava, kas
atrodas pie valsts galvenā autoceļa A13 un Mērdzene, kas atrodas pie valsts reģionālā autoceļa
P49, ar labu sabiedriskā transporta nodrošinājumu ir visizdevīgākajā pozīcijā. Mežvidi atrodas
nedaudz attālināti no valsts galvenā autoceļa A13, tomēr to kompensē nelielais attālums un
sabiedriskā transporta pieejamība. Malnava atrodas pie valsts reģionālā autoceļa ar nelielu
kustības intensitāti, bet to kompensē Kārsavas pilsētas tuvums. Tikpat nozīmīgs faktors ir šo
vietu pievilcība, kultūrvēsturiskais mantojums un tur pieejamie pakalpojumi. Daudz
neizdevīgākā situācijā ir Goliševa un Salnava, gan no sasniedzamības, gan pakalpojumu
pieejamības viedokļa. Telpiskās attīstības perspektīvas mērķis ir radīt priekšnoteikumus visu
ciemu pilnvērtīgai attīstībai, lai tie no apdzīvojuma centriem kļūtu par konkurētspējīgiem
attīstības centriem. Lai netiktu dublētas funkcijas un esošie resursi būtu izmantoti racionālā
veidā, ir svarīgi atrast katram centram visoptimālāko specializāciju. Taču vispirms ir
nepieciešams attīstīt trīs galvenās funkcijas, kas nepieciešamas apdzīvotās vietas pilnvērtīgai
pastāvēšanai - mājoklis, darbs un publiskā dzīve.
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Nākotnē visos Kārsavas novada pagastu centros tiks nodrošināti nepieciešamie
pakalpojumi, atbilstoši Latgales reģiona plānojumā noteiktajiem, taču katram ciemam būs arī
sava specializācija un prioritārie attīstības virzieni.
KRITĒRIJI NOVADA NOZĪMES APDZĪVOJUMA CENTRA LĪMENIM
Stratēģija novada nozīmes apdzīvojuma centram Kārsavas pilsētai nosaka šādu minimāli
pieejamo/plānoto pakalpojumu klāstu:
- vietējās pašvaldības administratīvie pakalpojumi;
- vispārējās vidējās izglītības iestāde ar sporta bāzi;
- pirmsskolas izglītības iestāde;
- interešu izglītības ieguves iespēja (mūzikas, mākslas vai sporta skola);
- sociālās aprūpes un pakalpojumu iestāde;
- veselības aprūpes iestādes - primārās veselības aprūpes iestāde, sekundārā veselības aprūpes
iestāde;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atbalsta vieta;
- ielu apgaismojums;
- publiskas tirdzniecības vietas;
- VUGD postenis;
- policijas iecirknis;
- finanšu pakalpojumi (piemēram, bankas filiāle, bankomāts, apdrošināšanas kompānija u.tml.);
- naktsmītnes (viesnīca, motelis u.tml.);
- sabiedriskās ēdināšanas iestāde;
- tūrisma informācijas centrs (TIC);
- tautas nams;
- centralizētā ūdensapgāde un kanalizācijas savākšanas sistēma;
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi (fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta
pakalpojumi);
- mājoklis;
- publiskās ārtelpas teritorijas;
- rūpniecības attīstības teritorijas;
- atkritumu savākšana.
KRITĒRIJI VIETĒJAS NOZĪMES APDZĪVOJUMA CENTRA LĪMENIM
Stratēģija vietējas nozīmes centriem nosaka šādu minimāli pieejamo/plānoto
pakalpojumu klāstu:
- vietējās pašvaldības administratīvie pakalpojumi;
- pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa pie vispārējās izglītības iestādes (sākumskola,
pamatskola);
- vispārējās izglītības iestāde vai nodrošināts transports bērnu nogādāšanai uz tuvāko skolu;
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- bibliotēka;
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi (fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta
pakalpojumi);
- mazumtirdzniecības objekts pirmās nepieciešamības pārtikas un rūpniecības preču iegādei;
- ģimenes ārsta prakse vieta;
- pasta pakalpojumi;
- centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodrošinājums;
- melnā seguma ceļi līdz novada nozīmes centriem vai valsts reģionālas nozīmes autoceļiem;
- publiski pieejamas atpūtas vietas/objekti (parks, estrāde u.c. vietas);
- sabiedriskais transports ar pieturvietām;
- teritorijas, kas paredzētas ražošanas objektu attīstībai;
- mājoklis;
- atkritumu savākšana.
KRITĒRIJI LAUKU CIEMA APDZĪVOJUMA LĪMENIM
Stratēģija lauku ciemu apdzīvojuma līmenim nosaka šādu minimāli pieejamo/plānoto
pakalpojumu klāstu:
- sabiedriskā transporta nodrošinājums izglītības iestāžu un darbavietu sasniegšanai;
- pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādes vieta;
-kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi (fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta
pakalpojumi);
- pietiekama elektroenerģijas apgādes jauda;
- mājoklis.
KRITĒRIJI VIENSĒTU APDZĪVOJUMA LĪMENIM
- sabiedriskā transporta nodrošinājums izglītības iestāžu un darbavietu sasniegšanai;
- kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi (fiksētie un/vai mobilā telefona sakari, interneta
pakalpojumi);
- atkritumu apsaimniekošana;
- elektroapgāde.
VADLĪNIJAS apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai, prioritārie pasākumi
Kārsavas pilsēta
•
•

Esošo pakalpojumu pieejamības nostiprināšana un pilnveidošana – atbilstoši novada
nozīmes attīstības un pakalpojumu centra attīstībai.
Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana (labiekārtojums gājēju un velosipēdistu
ērtībām, apstādījumu sistēmas pilnveidošana, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumu
ierīkošna, satiksmes drošibas uzlabojumi).
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•
•
•

•
•
•
•

Centralizētās siltumapgādes sistēmas sakārtošana.
Daudzdzīvokļu māju renovācija, siltumapgādes pakalpojumu uzlabošana.
Izstāžu zāles, tūrisma informācijas centra, amatu nama, izveide Vienības ielā 64 un
apkārtējas teritorijas labiekārtošana, estrādes būvniecība Šņitkas krastā ar mērķi radīt
pievilcīgu dzīves vidi iedzīvotājiem un gala galamēķi tūristiem.
Telpu nodrošināšana mazo uzņēmumu atbalstam (uzņēmējdarbības inkubators).
Šņitkai pieguļošās teritorijas attīstība, izveidojot gājēju ielu, ierīkojot atpūtas vietas
Kārsavas pilsētā.
Bijušās Mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija, izvietojot tajā Sociālo dienestu
un attīstot jaunus sociālus pakalpojumus.
Kārsavas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija, multifunkcionālās sporta zāles
būvniecība.

Goliševa, Malnava, Mežvidi, Mērdzene, Salnava
•

•
•

•

•

Ņemot vērā iedzīvotāju koncentrēšanās, apdzīvoto vietu struktūrā šie ciemi ir attīstmi kā
vietējas nozīmes attīstības un pakalpojuma centri, saglabājot un pilnveidojot esošos
pakalpojumus.
Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas turpmākā sakārtošana.
Papildus esošajiem pakalpojumiem Malnavas ciemā Malnavas koledžas teritorijā
(bijušajā Malnavas muižas kompleksa teritorijā) ir attīstams nozīmīgs tūrisma objekts ar
viesu māju, kafeinīcu. Ir jāveic Malnavas parka sakārtošana un muižas palīgēku
rekonstrukcija ar mēŗķi iekļaut tos reģionālās un nacionālās nozīmes tūrisma maršrutos.
Uzturams un pilnveidojams publiskās ārtelpas labiekārtojums: apgaismojums, bērnu
rotaļu laukumi, autobusa pieturvietas. Priorotāri jārisina jautājumi par
neapsaimniekotajiem, vizuāli nepievilcīgajiem nekustamajiem īpašumiem ciemu
teriorijās.
Mežvidos teritorija ap skolas dīki būtu attīstāma kā novada nozīmes aktīvās atpūtas zona
visām vecuma grupām.

Lauku ciemi
•

•

Lauku ciemiem būs vietējās ekonomiskās attīstības atbalsta centra loma. Tie attīstīsies
kā papildus centri ar ierobežotu funkciju skaitu (galvenokārt mājokļi, piemājas
saimniecības) un apkārtējo lauku teritoriju atbalsta punkti.
Mazākās apdzīvotajās vietās jāattīsta kopienas centri – vietas, kur ciema iedzīvotāji
pulcējas sociālām aktivitātēm un iegūst informāciju, šādi apvienojot tautas namu,
bibliotēku un daļēji pildot arī muzeja, uzņēmējdarbības atbalsta centra un pārvaldības
funkcijas. Kopienas centru funkcijas katrā no ciemiem var tikt noteiktas atbilstoši
iedzīvotāju vēlmēm un nepieciešamībām, izmantojot pašvaldībai piederošas telpas.
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5.2.Ceļu un inženiertehniskā infrastruktūra
Ceļu infrastruktūra
Kvalitatīva tehniskā infrastruktūra ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Kārsavas
novada sekmīgai attīstībai. Tā ir cieši saistīta ar iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, teritorijas
sasniedzamību un uzņēmējdarbības attīstību un nosaka novada konkurētspēju. Transporta
infrastruktūra vistiešākā veidā ietekmē novada apdzīvojuma izvietojuma attīstību. Laba
apdzīvoto vietu sasniedzamība ir visbūtiskākais priekšnosacījums daudzveidīgu funkcionālo
saikņu attīstībai gan novada teritorijā, gan reģiona kontekstā. Labas satiksmes iespējas veicinās
uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas un darījumu jomās, tādējādi sekmējot darba vietu
skaita pieaugumu un dažādošanos.

5.2.attēls Kārsavas novada ceļu tīkls (2030.gads)
Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz autoceļu attīstību, kas
nodrošinātu efektīvāku satiksmi starp visiem novada pagastu centriem, kā arī labākas saites ar
kaimiņu novadu attīstības centriem. Novada ārējo sasniedzamību arī nākotnē nodrošinās valsts
galvenais autoceļš A13 Krievijas robeža-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža, četri valsts
reģionālie autoceļi – P45, P48, P49, P50.
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Saskaņā ar Latgales reģiona teritorijas plānojumu, Kārsavas novada teritorijā iekļaujas
autoceļu projekts „Austrumu stīga”. Projekts „Austrumu stīga” jau pašlaik tiek īstenots 256 km
garumā maršrutā: Viļakas novada robeža – Kuprava – Viļaka – Baltinava – Kārsava – Ludza –
Pilda – Ezernieki – Svariņi – Porečje – Neikšāni – Asūne – Robežnieki - Skuķi – Indra – Krāslava –
Kaplava – Saliena - Daugavpils novada robeža. Autoceļam ir svarīga nozīme apdzīvoto vietu
(īpaši pierobežā), muitas un robežpārejas punktu un starptautisko autoceļu sasaistē. Autoceļu
projektu „Austruma stīga” paredzēts attīstīt kā starpreģionālas nozīmes autoceļu, lai
perspektīvā veicinātu Latgales reģiona austrumu pierobežas attīstību un stiprinātu saites ar
Vidzemes reģiona pilsētām Alūksni un Gulbeni.
Attīstības centru sasniedzamības nodrošināšanai nepieciešams:
• atsevišķu asfalta un grants ceļu seguma kvalitātes būtiska uzlabošana;
• asfaltēto ceļu īpatsvara palielināšanos.

•
•
•
•
•

Prioritārie pasākumi:
Valsts ceļa Kārsava-Goliševa (P 50) posma pirms Goliševas ciema asfaltēšana;
Valsts ceļa Mērdzene – Goliševa (V 505) rekonstrukcija;
Valsts ceļa Livzinieki – Krievu Stiglova (V530) rekonstrukcija;
Valsts ceļa V 503 Ludza – Stiglava – Kārsava ceļa rekonstrukcija;
Satiksmes drošības uzlabošana Mērdzenes ciemā.

Veloceliņu tīkls
Veloceliņu tīkls jāattīsta iedzīvotāju ikdienas mobilitātes vajadzībām un tūrisma
attīstībai. Velomaršrutu tīkls (velonovietnes, marķētas velotakas, atpūtas vietas) izveidojams
visa novada teritorijā, savienojot apdzīvotās vietas un nozīmīgus apskates objektus.
Veicot autoceļu rekonstrukciju vēlams vienlaicīgi ieplānot veloceliņu izbūvi un
apdzīvotajās vietās – gar autoceļiem ieplānot gājēju ietvju un apgaismojumu izbūvi.
Prioritārie pasākumi:
• Veloceliņa izveide Telegrāfa ielā, Kārsavas pilsētā
Sabiedriskais transports un komunikācijas
Būtiska loma Kārsavas novada attīstībā ir nodrošinājumam ar sabiedrisko transportu,
kas ļauj iedzīvotājiem sasniegt gan novada pagastu centrus, gan tuvākās pilsētas: Ludzu un
Rēzekni, iespējami izdevīgākos laikos. Ir jānodrošina visu pagastu centru un novada centra
pieejamība ar sabiedrisko transportu, izplānojot autobusu maršrutus, lai tie aptvertu arī
attālākās novada teritorijas. Kvalitatīvam sabiedriskajam transportam jāpaaugstina iedzīvotāju
mobilitāte, pēc iespējas īsākā laikā nodrošinot savas dzīves un darbavietu sasniedzamību
novada teritorijā, gan ārpus novada teritorijas.
Nākotnē jāatbalsta mazās aviācijas attīstība, paredzot racionālu izmantojumu esošajam
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lidlaukam pie Malnavas ciema. Tas paaugstinātu novada konkurētspēju, veicinot tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstību.
Mūsdienās bez kvalitatīviem sakariem nav iedomājama sekmīga uzņēmējdarbība,
pilnvērtīgi dzīves apstākļi. Tādēļ ne mazāk svarīgs faktors ir labas komunikāciju iespējas –
telefona sakari, interneta pieejamība, radio un TV programmu uztveramība.
•
•

Prioritārie pasākumi:
Interneta pakalpojumu nodrošinājums visā novada teritorijā;
Nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu skaitu: gan novada iekšienē, gan ar
apkārtējiem novadiem un reģioniem.

Inženiertehniskā infrastruktūra
Visa novada teritorijā jānodrošina energoapgādes jaudu pietiekamība, kvalitatīvu mobilo sakaru
un platjoslas interneta pieejamība. Jānodrošina valstī noteiktajam kvalitātes normām un vides
aizsardzības prasībām atbilstošu centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un
novadīšanas sistēmu izveidi apdzīvotājās vietās. Plānojot tehnisko infrastruktūru, jāizvēlas
risinājumi ar vismazāko risku gan videi, gan iedzīvotājiem.
Prioritārie pasākumi:
• Modernas katlumājas būvniecība Kārsavas pilsētā.
• Ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu turpināšana
Pudinavas, Mežvidu un Otro Mežvidu un Korecku ciemos.

Malnavas,

Mērdzenes,

5.3.Lauku telpa
Lauku telpa, kas ietver lauksaimniecības un mežu teritorijas, ūdeņus, ekonomisko
aktivitāšu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vietas tūrismam un rekreācijai. Tieši
lauku telpas vērtības nosaka Kārsavas novada īpašo identitāti. Daudzveidīgo lauku teritoriju un
kvalitatīvas vides nodrošināšanas mērķis ir lauku teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības
veicināšana. Lauku apvidu aktivizēšanai jānotiek, maksimāli izmantojot pieejamos resursus,
teritoriju atšķirīgo izmantošanu, saglabājot tradicionālās nozares, orientējot tās uz specializāciju
un saistītu nozaru attīstību.
Tiek atbalstīta daudzveidīga lauku izmantošana un apbūve, lai dažādotu
lauksaimniecisko darbību - viensētu tipa apbūve, tūrisma, rekreācijas un citu komercobjektu
apbūve, dīķsaimniecību izveide, derīgo izrakteņu ieguve u.c., cik tālu tas nav pretrunā ar
augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un nepasliktina blakusesošo nekustamo īpašumu
izmantošanas iespējas. Ar ražošanu saistītai saimnieciskai darbībai ārpus apdzīvotajām vietām
primāri izmantojamas līdzšinējā laikā izmantotās (t.sk. degradētās) teritorijas, tās atbilstoši
sakārtojot, rekonstruējot un intensificējot to izmantošanu.
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Īpaši stiprināmi tie lauku telpas elementi, kas svarīgi novada ilgtspējīgai attīstībai. Lai
saglabātu lauku telpas esošās kvalitātes, veicinātu ekonomisko attīstību un paaugstinātu
iedzīvotāju dzīves līmeni, ņemot vērā pieejamos resursus, teritorijas līdzšinējās izmantošanas
un attīstības īpatnības un perspektīvo ekonomisko darbību, ilgtspējīgas attīstības stratēģija
izdala šādus būtiskus novada lauku telpas elementus:
 Lauksaimniecības attīstības teritorijas;
 Mežsaimniecībai nozīmīgas teritorijas;
 Ražošanas teritorijas, derīgo izrakteņu ieguves teritorijas;
 Tūrisma /rekreācijas, kultūrvēsturiskie objekti, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 Pierobeža.
Lauksaimniecības attīstības teritorijas
Lauksaimniecības attīstība tiek atbalstīta visā novada teritorijā, bet ilgtspējīgas attīstības
stratēģija īpaši akcentē lauksaimniecības attīstības teritorijas, kurās ir potenciāls un
priekšrocības konkurētspējīgai lauksaimniecībai un lauksaimniecība noteikta kā prioritāte,
saglabājot, attīstot un atbalstot.

5.3.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju areāli Kārsavas novadā
VADLĪNIJAS lauksaimniecībā izmantojamo zemju attīstībai un plānošanai
• Ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādi saistītās rūpnieciskās aktivitātes koncentrēt
ražošanas zonās pie apdzīvotām vietām.
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•
•
•
•
•
•
•

Saglabāt novada lauksaimnieciskās ražošanas resursus, nosakot novada nozīmes
lauksaimniecības zemes;
Publiskā infrastruktūra jāplāno un jāattīsta tā, lai veicinātu videi draudzīgas un
konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstību.
Sekmēt lauksaimniecības uzņēmumu attīstību, izmantojot konkurētspējīgas, videi
draudzīgas un modernas saimniekošanas metodes;
Vietās ar augstu ainavisko un ekoloģisko vērtību veicināt bioloģiskās lauksaimniecības
attīstību;
Noteikt iespējas teritorijas apmežošanai mazvērtīgajās lauksaimniecības zemes;
Ierobežot
iespējas
meliorētajās
teritorijās
zemes
transformācijai
par
nelauksaimnieciskas izmantošanas zemēm;
Pastiprināt prasības meliorācijas sistēmu saglabāšanai, uzturēšanai kartībā un pareizai
izmantošanai.

Mežsaimniecībai nozīmīgas teritorijas
Mežsaimniecības teritoriju izmantošanas mērķis ir ilgtspējīga mežsaimniecība un mežu
apsaimniekošana, sabalansējot mežu izmantošanas ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos
aspektus. Lielās mežu platības ir priekšnoteikums, lai novadā varētu attīstīties ne tikai
mežistrāde un mežsaimniecība, bet arī mežrūpniecība un kokapstrāde, kas orientēta uz
produkciju ar augstāku pievienoto vērtību, ražojot ne tikai kokmateriālus, bet arī
būvkonstrukcijas un dažādus gatavus izstrādājumus. Mežsaimniecības teritorijās ir veicināma arī
medību tūrisma un dabas tūrisma attīstība, veidojot atbilstošu infrastruktūru, iekārtojot
mednieku mājas, atpūtas vietas, piebraucamos ceļus utt. Meži tiek apsaimniekoti atbilstoši
vides un dabas aizsardzības prasībām.
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5.4.attēls. Mežu areāli Kārsavas novadā

VADLĪNIJAS mežu attīstībai un plānošanai
• Publiskā infrastruktūra tiek plānota un attīstīta tā, lai veicinātu videi draudzīgas un
konkurētspējīgas mežsaimniecības attīstību;
• Meža zemju transformācija tiek pēc iespējas ierobežota;
• Izstrādātajās platībās mežs tiek atjaunots un kopts;
• Mazvērtīgas lauksaimniecības zemes var tikt apmežotas.
• Nosakot prasības teritorijas plānojumā, jāievēro nosacījumi, lai netiktu pārveidotas
augstvērtīgas tradicionālās mozaīkveida ainavas, netiktu aizsegtas skata panorāmas un
vērtīgie skatupunkti, apmežotas teritorijas ap kultūras pieminekļiem.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ainaviski vērtīgās teritorijas, kultūrvēsturisko objektu
teritorijas
Stratēģija paredz, ka dabas aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir
svarīgi priekšnoteikumi Kārsavas novada attīstībai nākonē.
Stratēģija paredz vairākus novada autoceļu posmus attīstīt un saglabāt kā ainavu ceļus.
Ainavu ceļu mērķis ir saglabāt Latgalei raksturīgās kultūrainavas un veicinātu tūrisma attīstību.
Stratēģija paredz saglabāt ainaviskos ceļus, precizējot ainaviski vērtīgos ceļa posmus un
skatupunktus novada teritorijas plānojumā, kur veicot ceļu rekonstrukcijas darbus, uzlabojot
ceļu seguma kvalitāti, vienlaicīgi ir saglabājams ceļu raksturs, ainava un izteiksmīgums.
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Lai sekmētu tūrisma attīstību Kārsavas novadā, gan ainaviski vērtīgās teritorijas, gan
teritorija gar upes karstiem, gan Natura 2000 aizsargājamās dabas teritorijas Stratēģijā ir
nosakāmās kā tūrisma attīstībai labvēlīgās teritorijas Kārsavas novadā:
•
•
•
•

Rītupes upes ieleja;
Reģionālo ceļu posmi: P48 Kārsava-Salnava un P50 Kārsava-Goliševa;
Malnavas ciema un Salnavas ciema vēsturiskās daļas, Kārsavas pilsētas centrālā daļa;
Numernes ezers ar tuvāko apkārtni - Natura 2000 teritorija, dabas parks „Numernes
valnis”.

5.5.attēls Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ainaviski vērtīgās teritorijas, kultūrvēsturisko objektu
teritorijas

VADLĪNIJAS ainaviski vērtīgo teritoriju, kultūrvēsturisko objektu, īpaši aizsargājamās dabas
teritoriju attīstībai un plānošanai

- Saglabāt vēsturiski izveidoto apbūves struktūru, kas nodrošina pilsētas vides un dabas vides
līdzāspastāvēšanu, saglabājamas lauku apbūves iezīmes.
- Jāaizsargā novada kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli saglabājot neapbūvētās,
neskartās dabas teritorijas.
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- Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās,
plānojot ar tūrismu un rekreāciju saistītas darbības, jāņem vērā šo teritoriju normatīvajos aktos,
dabas aizsardzības plānos, uzturēšanās režīma noteikumos iekļautās prasības.
- Visā novada teritorijā tiek atbalstīta arī daudzveidīga tūrisma veidu attīstība – lauku tūrisma
attīstība, amatniecības, zivsaimniecības, aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas un dažādu
pakalpojumu uzņēmumu veidošana.
- Tūrisma attīstības teritorijās ieteicams veidot maza mēroga lauksaimniecības, zivsaimniecības
un amatniecības uzņēmumus, iesaistot tos tūrisma pakalpojumu infrastruktūrā.
- Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jānosaka prasības ainaviski vērtīgo ainavu
aizsardzībai un saglabāšanai, nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatupunktu aizsegšana,
aizbūvējot tās ar ēkām vai būvēm, apstādot ar kokiem vai aizaudzējot ar krūmiem, kā arī reljefa
pārveidošana.
- Nodrošināt atvērtajā telpā publiski pieejamas teritorijas iedzīvotāju rekreācijai, uzlabot vides
un infrastruktūras kvalitāti atpūtas zonās un nodrošināt pieejamību publiskām ūdensmalām.
- Attīstīt un uzlabot tūrisma infrastruktūras objektus (dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras
objekti, naktsmītnes u.tml.).
- Dabas daudzveidība ir viena no novada lielākajām vērtībām. Dabas teritorijas iesaistāmas
novada tēla un zīmola veidošanā un popularizēšanā.
- Dabas teritorijās ir saglabājama to ekoloģiskā, kultūrvēsturiskā estētiskā, rekreatīvā un sociālā
vērtība.
- Ir veicināma dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, kas sekmē novada kopējo attīstību,
resursu ziņā efektīvu un videi draudzīgu ekonomiku.
Derīgo izrakteņu ieguves, ražošanas, loģistikas un transporta pakalpojumu teritorijas
Derīgie izrakteņi Kārsavas novadā ir pamats vietējo uzņēmumu darbībai – izejvielu
ieguvei un eksporta produkcijas ražošanai. Stratēģijā ir noteiktas teritorijas, kur tiek atbalstīta
derīgo izrakteņu ieguve, pārstrāde, būvmateriālu ražošana, kā arī cita veida rūpnieciskā
ražošana, kā arī transporta infrastruktūras , loģistikas un tranzīta apkalpes teritorijas Grebņevā
pie autoceļa A13, ka arī teritorijā ap dzelzceļa staciju Bozovas ciemā un pie dzelzceļa Kārsavas
pilsētā.
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5.6.attēls Derīgo izrakteņu ieguves un loģistikas attīstības teritorijas

VADLĪNIJAS derīgo izrakteņu ieguves, ražošanas, loģistikas un transporta pakalpojumu
teritoriju attīstībai un plānošanai
-Kūdra tiek iegūta izmantošanai lauksaimniecībā, apstrādei un eksportam;
-Dolomīts, smilts un grants tiek iegūts būvmateriālu ražošanai un ceļu būvei;
-Derīgo izrakteņu ieguve notiek, ievērojot ģeoloģiskās īpatnības, vides un dabas aizsardzības
prasības;
-Derīgo izrakteņu ieguve nedrīkst pasliktināt novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti;
-Derīgo izrakteņu ieguve nedrīkst negatīvi ietekmēt tūrisma un lauksaimniecības attīstību,
dabas aizsardzību.

5.4.Starpnovadu un pārrobežu sadarbība
Kārsavas novadam ir jāstiprina saites ar Ludzas, Baltinavas un Rēzeknes novadiem
izglītības, kultūras un sporta, dabas aizsardzības un ilgspējīgās vides apsaimniekošanās jomās.
Kārsavas novada attīstībai ir nepieciešama visa veida pārrobežu sadarbība ar tuvākājām
Latgales reģiona kaimiņvalstīm – Krievijas Republiku, Baltkrievijas Republiku, Lietuvas
Republiku.
Kā viens no prioritārajiem projektiem ir sadarbības veicināšana ar Krieviju ar mērķi uzlabot
Rītupes dabas aizsardzību un apsaimniekošanu, t.sk., uzlabot ūdens kvalitātes un ūdenstūrisma
attīstībai nepieciešamos apstākļus, izveidot jaunus tūrisma produktus.
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6.ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA
6.1.Uzraudzības kārtība
Kārsavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam kalpo par pamatu
teritorijas plānojumam, attīstības programmai, nozaru attīstības programmām,
detālplānojumiem, lokālplānojumiem, tādējādi radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un
integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Kārsavas novada
ilgtspējīgās attīstības
stratēģija 2030. gadam

Kārsavas novada
attīstības programma
2012. – 2018. gadam

Kārsavas novada
teritorijas plānojums
2012. – 2024. gadam

6.1.attēls. Plānošanas dokumentu sasaiste
Teritorijas plānojums, balstoties uz ilgtermiņa stratēģiju, nosaka teritorijas izmantošanu,
savukārt attīstības programma – vidēja termiņa prioritātes, mērķus un rīcības virzienus, kuriem
arī ir izvirzīti rezultātu rādītāji (kvantitatīvi un kvalitatīvi), pēc kuriem novērtēt novada izaugsmi.
Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju ievieš, realizējot Kārsavas novada attīstības programmas,
nozaru attīstības plānošanas dokumentus, teritorijas plānojumu un lokālplānojumus.
Stratēģijas ieviešanas pirmā kārta ir Kārsavas novada attīstības programma 2012.2018.gadam. Kārsavas novada attīstības programmā noteiktie vidēja termiņa mērķi un
rezultatīvie rādītāji ir saskaņoti ar Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem
ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem, lai nodrošinātu to, ka:
•

Attīstības programma ir vērsta uz Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu;

•

Novērtējot Attīstības programmas ieviešanu, vienlaikus tiktu novērtēta arī Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas ieviešana.

Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms katrām pašvaldības vēlēšanām, kā arī pirms
jauna Eiropas Savienības plānošanas perioda – 2020.gadā un 2027.gadā.
Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo Stratēģijas ieviešanas ziņojumu.
Ziņojumā ietver:
•

aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus;

•

vērtējumu par stratēģiskā mērķa un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu;
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•

vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanas progresu;

•

vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu
tendencēm un politiskajām nostādnēm;

•

priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem (ja tas ir nepieciešams).

Attīstības indikatoru rādītājiem izmanto publiski pieejamu informāciju avotus, kā arī
kvalitatīvus pētījumus. Ziņojumā ietver informāciju arī par Kārsavas novada telpiskās attīstības
perspektīvas īstenošanu. Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus var pārskatīt,
veikto saraksta un rezultātu izmaiņu pamatojumu iekļaujot publiskajā gada pārskatā.
Informāciju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvo rādītāju izpildi apkopo Kārsavas
novada pašvaldības administrācija, iekļaujot to novada publiskajā gada pārskatā.
Pašvaldība nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību mājas lapā, organizē
diskusiju sabiedrībā par nepieciešamību veikt izmaiņas novada stratēģiskajos mērķos, vīzijā,
ilgtermiņa prioritātēs un telpiskās attīstības struktūrā.
Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ņem vērā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam un Latgales reģiona stratēģijas 2030.gadam ieviešanas ziņojumus.
Stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu koordinē Kārsavas novada Attīstības
nodaļa.

6.2.Attīstības indikatori
Attīstības indikatori veido vispārīgu priekšstatu par attīstības tendencēm un stratēģisko
mērķu sasniegšanas progresu.
6.1.tab. Kārsavas novada stratēģisko mērķu izpildes rādītāji (ietekmes rādītāji)

Rādītājs un tā
mērvienība

Bāzes situācija

Nākotnes situācija
Vērtība
2020.gadā

Vērtība
2030.gadā

Datu
avots

Gads

Vērtība

01.01.2013.

6034

Stabilizējies
(6 tūkst.)

Paaugstinājies
(6,5 tūkst.)

CSP

Dabiskais pieaugums,
absolūti skaitļi

2012.g.

-138

Apturēta negatīvā
tendence

Pozitīvs

CSP

Migrācijas saldo,
absolūti skaitļi

2012.g.

-8

Apturēta negatīvā
tendence

Pozitīvs

CSP

Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits,
absolūti skaitļi

2011.g.

506
t.sk. 314
pašnodarbin
ātās
personas

Paaugstinājies

Paaugstinājies

CSP

Tirgus sektora

2011.g.

78

Paaugstinājies (88)

Paaugstinājies

CSP

Iedzīvotāju skaits,
absolūti skaitļi
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Rādītājs un tā
mērvienība

Bāzes situācija
Gads

Vērtība

Nākotnes situācija
Vērtība
2020.gadā

ekonomiski aktīvās
statistikas vienības uz
1000 iedzīvotājiem
absolūti skaitļi

Vērtība
2030.gadā

Datu
avots

(98)

Bezdarba līmenis, %

31.12.2012.

23,9

Samazinājies

Samazinājies

NVA

Strādājošo mēneša
vidējā neto darba
samaksa sabiedriskajā
sektorā, LVL

01.01.2011.

248 jeb 68%
no Latvijas
vidējās neto
darba
samaksas

Paaugstinājusies un
nav zemāka kā 80%
no Latvijas vidējās
neto darba samaksas

Paaugstinājusies un
nav zemāka kā 85%
no Latvijas vidējās
neto darba samaksas

CSP

Izmitināšanas
komersanti novadā

2012.g.

2

Paaugstinājies

Paaugstinājies

Pašvaldība

Renovētās dzīvojamās
un sabiedriskās ēkas,
absolūti skaitļi

2012.g.

4

Veikti energoefektivitātes
pasākumi 10%
daudzdzīvokļu
mājokļu, 80% valsts
un pašvaldības ēkām

Veikti energoefektivitātes
pasākumi 30%
daudzdzīvokļu
mājokļiem, 100%
valsts un pašvaldības
ēkām

Pašvaldība

Ik gadu ir jāpapildina datu bāze ar iepriekš minētajiem rādītājiem, lai monitoringa gados
var veikt kvalitatīvu un pamatotu datu izpēti un analīzi.
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