Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas
uzraudzības ziņojums par 2014.gadu
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments,
kurā definēta Kārsavas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā
arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.
Kārsavas attīstības programmā ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi un tiem atbilstošas 3 ilgtermiņa
attīstības prioritātes. Izrietoši no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un
tām atbilstošie sasniedzamie rādītāji, kā arī konkrēti rīcības virzieni, kas būtu veicami prioritāšu
ietvaros. Atbilstoši rīcības virzieniem ir izstrādāts Rīcības plāns, pamatā plānojot Kārsavas
novada attīstībai veicamos uzdevumus turpmākajiem 3 gadiem. Ņemot vērā mainīgo
ekonomisko situāciju Rīcības plāns nepieciešamības gadījumā ir jāaktualizē.
Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības
progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
2014.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:
1.Latvijas-Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības
tīkla veidošana, izmantojot radošo literiāri-māksliniecisko potenciālu (EST-LAT-RUS FORGET
A HYRRY), Nr. ESTLATRUS/1.2/ELRI-109/2011/19. Projekts uzsākts 2013. gadā 8. maijā un
pabeigts 2014. gada 31. decembrī. Kopējās projekta izmaksas 108680,54 EUR , t. sk. 55122,50
EUR ES līdzfinansējums, 3225,54 EUR VARAM finansējums, 50334,50 EUR pašvaldības
līdzfinansējums.
2."Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas - Krievijas
starptautiskas nozīmes transporta koridoros(EST-LAT-RUS) , Nr.ESTLATRUS /1.2/ELRI109/2011/19. Realizācijas laiks 2012 g. 2 .aprīlis-2014. gada 30 . septembris.
Kopējās izmaksas 58631,53 EUR , t.sk. 45574,20 EUR ES līdzfinansējums, 2531,90 EUR
VARAM finansējums, 10525,43 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā”.,
Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/025. Projekts realizēts no 2013. gada jūlija līdz
2014. gada7. novemrim. Projekta kopējās izmaksas 484 411 EUR , t. sk. ERAF 340 900.24 ,
pašvaldības finansējums 60 158.87 EUR.
4. „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”, Projekta
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095. Projekts realizēts no 2013. gada jūlija līdz 2014.
gada7. novembrim. Projekta kopējās izmaksas 419 370.15 EUR, t. sk. ERAF 291118.44,
pašvaldības finansējums 51373.84 EUR
5. „Bērnu atpūtas zonas izveide Mežvidu ciemā”.Nr.13-01-LL33-L413201-000026. Projekts
realizēts 2014. gadā. Kopējās izmaksas 14 162,49 EUR, t. sk. ELFLA finansējums 8964,09
EUR, pašvaldības 5198,40 EUR.

6. Pašvaldības projekts ”Kārsavas kultūrvēsturiskā centra labiekārtošana”, Nr.13-01-LL33L413201-000019 . Projekts realizēts 2014. gadā. Kopējās izmaksas 12571,26 EUR, t. sk. ELFLA
finansējums 8960,10 EUR, pašvaldības 3611,16 EUR.
7. „Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmernes ezerā”.LAD finansējums 742 EUR.
Projekts realizēts 2014. Gadā.
8. 2014. gadā uzsākts projekts” Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis””, Nr. KPFI-15.3/62. Realizācijas laiks 2014.
gada 30. jūnijs-2015. gada 31. janvāris. Projekta kopējās izmaksas 267 591,35 EUR, t. sk. KPFI85 747,52 EUR un pašvaldības finansējums 181 843,83 EUR.
Realizēti vairāki projekti izglītības iestādēs. Mežvidu pamatskola realizēja 3 projektus :
1) Mācību ekskursiju projekts ,,Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi''. Projekts realizēts ar Vītolu fonda
atbalstu-400 EUR;
2) Nometne „Dzīvo zaļi!”. Realizēta ar LVAF atbalstu 75%-1500 EUR un pašvaldības finansējums 500
EUR;
3) Comenius skolu daudzpusējā sadarbības projekts ,,Cilvēku dzīve Eiropas valstīs.''Projekts iesākts jau
2013. gadā, bet tiks pabeigts 2015. gadā.
Salnavas pamatskola realizējusi divus projektus:
1) Dienas nometne Kārsavas novada bērniem „Pa meža vecīša taciņām” ar LVAF atbalstu 2750 EUR
apmērā un pašvaldības finanasējumu-950 EUR.
2) Kā projekta partneri piedalās projektā „Mācāmies būt sava amata meistariem”( projekta Nr.
2013.EEZ/PP/1/MIC/015/037). Projekta realizācijas laiks 01.08.2014.-31.07.2015. Projekta
finansējums piešķirts no Sabiedrības integrācijas fonda . Kā projekta partneriem piešķirtais
finansējums 1379,34 EUR
Kārsavas vidusskola realizēja projektu -Nometne „Kārsavas jaunie vides pētnieki 2014” , kuru
finansēja LVAF-75%, t.i. 1875,00 EUR pašvaldības finansējums 25%-625 EUR.

2014. gadā veikti Teritorijas plānojuma grozījumi Salnavas un Malnavas pagastu teritorijām.
2014. gada nogalē tika aktualizēts Investīciju plāns 2015.-2018. gadam, tika iekļauti vairāki
plānotie projekti, kas tiks īstenoti laika periodā no 2015. gada-2018. gadam, kā arī tika izgatavota
shēma ar degradētajām teritorijā projekta „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.”
Ar pašvaldības līdzfinansējumu projektus ir realizējušas biedrības:
 Biedrība „Saskaņa un atbalsts” projekts „Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošanai Kārsavas novadā”, Nr.13-01-LL33-L413202-000012. Kopējās
izmaksas 9737,95 EUR. Sk. ELFLA finansējums 8852,65 EUR, pašvaldības finansējums
885,27EUR.



Biedrība Vides skola „Rītupe” realizēja projektu”Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas
atjaunošana un labiekārtošana Bozovas kapos”, Nr.13-01-LL33-L413201-0000027.
Kopējās izmaksas 9922,48 EUR. Sk. ELFLA finansējums 8930,23 EUR, pašvaldības
finansējums 992,25 EUR.

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

