Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas
uzraudzības ziņojums par 2015.gadu
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments,
kurā definēta Kārsavas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā
arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.
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.
2015.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:
1) Skatītāju krēslu iegāde Kārsavas kultūras namu vajadzībām (ELFLA),Nr.14-01LL33-L413201-000006. Projekta realizācijas laiks 01.12.2014.-01.06.2015. Kopējas
projekta izmaksas EUR 8466,98, t.sk.publiskais finansējums EUR 6297,75, pašvaldības
finansējums EUR 2169,23. Projekta ietvaros tika iegādāti skatītāju krēsli 2 Tautas
namiem-225 gabali Mežvidu Tautas namam un 225 gabali Salnavas Tautas namam.
2) Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim „Austra”
(ELFLA),Nr.14-01-LL33-L413201-000005. Projekta realizācijas laiks 01.12.2014.01.06.2015. Kopējas projekta izmaksas EUR 3575,00, t.sk.publiskais finansējums EUR
2614,14, pašvaldības finansējums EUR 960,43. Projekta ietvaros tika uzšūti tērpi kora
dalīniekiem-30 koncerttērpi
3) Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne”izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Salnavas pagastā (ELFLA), Nr.14-01-LL33-L413101-000002. Projekta realizācijas
laiks 01.12.2014.-01.06.2015. Kopējas projekta izmaksas EUR 5400,00, t.sk.publiskais
finansējums EUR 4016,51. Pašvaldības finansējums EUR1383,49. Projekta ietvaros
iegādāta sadzīves tehnika-(veļas mazgājamā automātiskā mašīna, elektriskā plīts ar
cepeškrāsni,
tvaika
nosūcējs,veļas
žāvētājs,
elektriskā
tējkanna,
katlu
komplekts,ledusskapis,trauku mazgājamā mašīna, elektriskais boilers) un mēbeļu
komplekts (bērnu gultiņa 4 gab.,skapīši 8 gab., bērnu komplekts (galds + krēsls) 8
gab.,virtuves mēbeļu iekārta 1 komplekts, ēdamgalds 1 gab.,krēsli 4 gab.
4) 4.
Publisko
interneta
pieejas
punktu
attīstība
Kārsavas
novadā
(ERAF),Nr.3DP/3.2.2.2.0/IPIA/VRAA/058/036. Projekta realizācijas laiks 20.10.2014.30.06.2015. Kopējas projekta izmaksas EUR 28996,08 , t.sk.publiskais finansējums EUR
11450,27, pašvaldības finansējums EUR 6095,53. Projekta ietvaros tika izveidoti 20
brīvās piekļuves Wi-Fi punkti visos novada pagastos un 2 publiskie interneta pieejas

punkti, kur katrā uzstādīti 2 datorkomplekti ar atbilstošu datorprogrammatūru un 1
daudzfunkcionālā iekārta.
5) 2015. gadā tika turpināts iepriekšējā gada beigās uzsāktais Norvēģu finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programmas projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. Kārsavas novada pašvaldība piedalās 3 jomās: T2
Sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla darbā ;T3
Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas darbā; T4 „Pašvaldību
izglītības un kultūras tīkla darbā.
6) Kārsavas vidusskola piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas skolu partnerības daudzpusējais projekts “Enterprising Youth in
Europe Without Boundaries” . Programmas finansējums EUR 21 000,00 EUR.
7) Mežvidu pamatskola realizēja ,,Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi, ko atbalstīja
Vītolu fonds EUR.400.00 apmērā un Comeniuss projektu ,, People Events Around
Countries of Europe'', ko finansēja ES. Projekta kopsumma EUR 21 000,00 .
Tika organizēts jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss Step Up 2015, kur tika atbalstīti divi
jaunie uzņēmēji par kopējo summu EUR 3953.
Izstrādāta tehniskā dokumentācija vairākiem pašvaldības objektiem:
1)

2)

3)

4)

5)

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku
drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un
dzīves kvalitātes celšanos, „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”projektu konkursā, tika
izstrādāts Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki-Griudinīši-Strodi
posma (0.00-0.35km) pārbūve”. Kopējā vērtība sastāda EUR 4404.40 , t. Sk. PVN 21%.
Darbus veica SIA XDRAFTS.
Tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana divu attīrīšanas iekārtu teritorijām Malnavas
ciemā, lai 2016. gadā turpinātu darbu pie būvprojektu izstrādes un objektu būvniecības.
Darbus veica SIA „Latgales īpašumi”par summu EUR 650,00 .
Tika izstrādāts Būvprojekts „Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve” . Projektēšanu
veica SIA „Rēzeknes nams”par summu EUR 5445,00, kā arī tika noslēgts līgums par
projekta ekspertīzi ar AS Komunālprojekts EUR 1234,00.
Noslēgts līgums SIA „Ceļdaris „ par Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvi par summu
EUR 554847,93 (t.sk. PVN), autoruzraudzība- EUR 2057,00, būvuzraudzība-ar SIA
„VJM BŪVE” par EUR 4791,60. Darbi tika uzsākti 2015. gada rudenī un jāpabeidz līdz
2016. gada 25 augustam.
Izstrādāta tehniskā dokumentācija siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā, ko veica
SIA” Siltumtehserviss” par EUR 3690,50 , projekta ekspertīzi veica SIA „ITBB „ par
summu 363,00. Būvdarbus plānots veikt 2016. gadā.

Pamatojoties uz ilgtermiņa plāniem un Attīstības programmu:

1) Veikta Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana , darbus veica SIA „Acuk”par
summu EUR 38425,84. Būvniecības ieceres būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
ēkai Vienības ielā 64 Kārsavā, pārbūvei izstrādāja SIA” BM projekts” par summu EUR
11555,50, būvprojekta ekspertīzi veica SIA” Rēzeknes nams „ par summu EUR 1815,00.
2) Veikti nelieli remontdarbi Biedrības „Gvelzis” ēkā par summu EUR 15499,54nomainīts jumts un logi.
Visi realizētie projekti un darbi ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

