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PĀRVALDE 

 

 

 

 

 
1. attēls 

 

KĀRSAVAS novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaľā ar likumu 

„Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un  domes pieľemtajiem 

lēmumiem.  

          Veidojot Kārsavas novada pārvaldes struktūru un organizējot darbību, ir ievēroti šādi 

principi:  

          Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret 

privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus 

noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un 

tiesiskās intereses. .  

         Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.  

         Pašvaldība ir publiska, atvasināta valsts iestāde. 
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2. attēls 

 

  

            Kopš 2009. gada 1.jūlija, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu, darbojas izveidotais Kārsavas novads, kurā ietilpst Kārsavas pilsēta, Goliševas pagasts, 

Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts. 

           Pēc statistikas ziľām 2012.gadā  deklarēti 6660 iedzīvotāji. Piedzimuši 27 cilvēki, miruši 149 

cilvēki. 

Kārsavas novada izveidē un tālākā attīstībā ievēroti  galvenie sekmīgas attīstības principi: 

1) novadā ir viens izteikts attīstības centrs Kārsava, kas veicina apkārtējo teritoriju attīstību; 

2) katram pagastam turpinās attīstīties sava vienreizējā, vēsturiski nostabilizējusies 

oriģinālā kultūrvide, savas ekonomiskās attīstības prioritātes; 

3) finansiālais atbalsts tiek piešķirts katram pagastam, proporcionāli iedzīvotāju skaitam un 

attīstības vajadzībām. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, 

kas pieľem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.   
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Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Kārsavas novada dome, kuru veido 15 ievēlēti 

deputāti:  
1. Ināra Silicka (ZZS)  

2. Pēteris Laganovskis (LPP/LC)  

3. Silvija Jaundzema ( LPP/LC) 

4. Edgars Puksts ( LPP/LC)  

5. Arvīds Urtāns ( PS)  

6. Anita Vorkale (PS)  

7. Tālis Mūrnieks (PS) 

8. Inese Nagle (PS) 

9. Aleksandrs Šarkovskis ( ZZS)  

10. Antoľina Babāne (ZZS)  

11. Juris Poikāns ( ZZS)  

12. Andrejs Ivanovs ( SC) 

13. Juris Ločmelis (SC)  

14.  Aivars Lipskis (SC) 

15. Sandra Palma ( JL)  

 

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst.14.00 
 

 Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas:  
Finanšu komiteja , Izglītības, kultūras,sporta un jaunatnes  lietu  komiteja ,   

Sociālā un veselības  jautājumu komiteja , Attīstības komiteja.   

 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

 vēlēšanu komisiju 

 administratīvo komisiju 

 administratīvo aktu strīdu komisiju 

 iepirkumu komisiju 

 zemes komisiju 

 pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 

 jaunatnes lietu komisiju. 

 pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju. 
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                              Iestādes un struktūrvienības 

 
 
 Domes pieľemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”; 

 Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola; 

 Kārsavas, Malnavas, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestādes; 

 Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru 

bibliotēka, Mežvidu pagasta bibliotēka, Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, 

Mērdzenes pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka; 

 Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas, Mežvidu, Salnavas kultūras nami; 

 bāriľtiesa; 

 sociālais dienests; 

 Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

 Kārsavas novada autoceļu dienests; 

 Malnavas feldšeru vecmāšu punkts, Salnavas feldšeru vecmāšu punkts, Goliševas 

feldšeru vecmāšu punkts, Mežvidu feldšeru vecmāšu punkts, Mērdzenes ambulance; 

 Pansionāts „Mūsmājas.” 
 

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” nodrošina domes pieľemto lēmumu izpildi, kā arī 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 attīstības nodaļa; 

 dzimtsarakstu nodaļa; 

 finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 kanceleja, jurists; 

 saimnieciskā nodaļa; 

 Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes. 

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.  

 

   Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „ Kārsavas namsaimnieks”; 

 SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. 

 SIA „ Kārsavas  slimnīca”  

 

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

 ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

 .”Eiroreģions Pleskava – Livonija” 

 ”Ludzas rajona partnerība”; 

 ”Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 ”Pilsētu savienība”; 

 biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”. 

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas 

pagasta pārvaldes, kuras ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 

 Goliševas pagasta pārvalde; 

 Mērdzenes pagasta pārvalde; 

 Salnavas pagasta pārvalde; 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 7 

 Mežvidu pagasta pārvalde; 

 Malnavas pagasta pārvalde. 

 

 

 

 

2012.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi 

 
Kārsavas novada pašvaldības budžets 2012.gadam ir izstrādāts, ievērojot likumos “Par 

pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Par valsts budžetu 2012.gadam” kā arī 

Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības.  

2012.gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības autonomo funkciju  īstenošanas 

nodrošināšana un finanšu resursu piešķiršana iesāktajiem un perspektīvā plānotajiem projektiem, 

kas vērsti uz resursu ietaupījumu, novada teritorijas attīstību un  infrastruktūras sakārtošanu.  

Novada budžetu būtiski ietekmēja Krājbankas krahs, kur tika iesaldēti pašvaldības līdzekļi 

Ls745407 apmērā. Glabātās rezerves Krājbankā bija paredzēts iztērēt 2012.gadā novada 

 attīstībai, ES projektu realizēšanai, ēku kapitāliem remontiem, pamatkapitāla veidošanai,  

materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai. Zaudēto līdzekļu rezultātā 2012.gada budžets veidots ar 

pamatbudžeta deficītu (- 691230LVL ) un speciālā budžeta deficītu (-54172LVL). Deficīta 

segumam plānots atgūt līdzekļus Krājbankas reorganizēšanas gaitā. Kārsavas novada pašvaldības 

budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Tomēr daļējiiecerētos pasākumus  ļāva realizēt Valsts budžeta grozījumu rezultātā saľemtā 

palīdzība no Valsts kases. 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieľēmumi ir novirzīti pašvaldības funkciju 

 izpildes nodrošināšanai – izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu, sporta un kultūras  

pasākumu, komunālo dienestu, pārvalžu finansēšanai un uzturēšanai, pabalstiem  

maznodrošinātiem iedzīvotājiem, infrastruktūras attīstības projektu līdzfinansējumam.  

 

Kārsavas novada 2012.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 

 izglītība, tai atvēlēti 34,1% līdzekļu 

 

Kārsavas novadā ļoti sekmīgi attīstās  Malnavas koledža, kura sniedz augstākās izglītības 

pirmās pakāpes izglītību,Kārsavas vidusskola, Mērdzenes, Mežvidu un Salnavas pamatskolas. 

2012. gadā Kārsavas . Ar šo gadu skolai ir mūzikas grupa Mērdzenē,  mākslas grupa Mežvidos un 

deju grupa Salnavā. 

  

 Ekonomiskai darbībai – 25,9 % 
 

      2012. gadā Kārsavas novada attīstību būtiski virzīja Eiropas Savienības fondu finansētie 

projekti: 

 tranzītielas Vienības ielas Kārsavā rekonstrukcija,  

 Kārsavas vidusskolas sporta halles renovācija, 

 Mežvidu ciema divu  ielu rekonstrukcija  730 m garumā, 

 Latgales, Stacijas, Dzirnavu,Teātra  ielu rekonstrukcija  Kārsavā  2,14 km garumā  ,  

 izveidoti  bērnu rotaļu laukumi Salnavā, Malnavā, Mērdzenē, 

 veikta Mežvidu bērnudārza 1. stāva renovācija un nomainīts jumts. 
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Piešķirtie līdzekļi, veicot grozījumus valsts budžetā,  ļāva realizēt  Kārsavas vidusskolas 

internāta ēkas remontu.  

      Visos pagastos ir nolietojušās komunālo saimniecību iekārtas, tāpēc katru gadu ar pašvaldības 

finansējumu tās daļēji  tiek atjaunotas, piemēram,  atdzelžošanas stacija Goliševā, ūdensvadu un 

kanalizācijas trases Kārsavā. Ar iesaistīšanos „mazajos” projektos tika iegādāti tautu tērpi 

kolektīviem, sporta inventārs, veidota daudzveidīgāka, sakoptāka un interesantāka dzīvesvide. Te 

īpaši jāuzteic Salnavas NVO aktivitātes, Kārsavas seniori un aktīvā jauniešu biedrība „Pūga”.   

 

 

 Sociālajai aizsardzībai-12,3 % 

 

Te diemžēl jāatzīst, ka ne tikai pierobežas specifika un ražotľu trūkums liek ar katru gadu 

izmaksāt aizvien vairāk un vairāk līdzekļu visāda veida pabalstos, bet arī daudzu iedzīvotāju  

  

 atpūta ,kultūra, sports -8,3% 

 

 

Par novada kultūras dzīvi atbild  kultūras darba koordinatore  un tautas namu vadītāji. 

Kārsavas novadā darbojas 5 tautas nami- Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagastos un 

Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav tautas nama, bet kolektīvi darbojas Malnavas pagasta 

pārvaldes telpās.  

Kultūras namu vadītāji organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu 

darbību; iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs; rūpējas par 

kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. 

 

Kārsavas novadā ir labi attīstīta kultūrvide, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums un 

tradīcijas. Pagastu kultūras nami veic nozīmīgu kultūras, atpūtas un izklaides, svētku un 

kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanas darbu, paver iespējas izkopt talantu un pavadīt brīvo laiku, 

nodarbojoties dažādās interešu grupās. Kārsavas novada kultūras namos darbojas 38 pulciľi ar 500 

dalībniekiem( Kārsavas KN 11 pulciľi- 136 dalībnieki, Goliševas KN 2/22, MērdzenesKN 3/57, 

Mežvidu KN 7/79, Salnavas KN 13/147, Malnavas pagasta pārvaldē 3/50) No visiem 

amatierkolektīviem 17 kolektīvi ar 300 dalībniekiem veiksmīgi startē skatēs un gatavojas piedalīties 

Dziesmu un deju svētkos. 

 

Pašvaldība cenšas nodrošināt visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem, atbilstoši viľu interesēm 

iespēju apmeklēt daudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošinot gan profesionālās 

mākslas pieejamību, gan iespēju attīstīt savas mākslinieciskās dotības, darbojoties amatiermākslas 

kolektīvos. 

 Pašvaldība rūpējas, lai iedzīvotāju ikdienu pēc iespējas biežāk nomainītu svētki un novadā veidotos 

aizvien jaunas tradīcijas. 
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Kārsavas novada amatierkolektīvi kolektīvi

136

22

57

79

147

34

11
2 3 7

13
2

Kārsavas

pilsētas KN

Goliševas

pagasta TN

Mērdzenes

pagasta TN

Mežvidu pagasta

TN

Salnavas

pagasta TN

Malnavas

pagasta

pārvalde

Dalībnieku skaits Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi

 
3. attēls 

 

Dalībnieku skaits 

29%

5%

12%

17%

30%

7%

Kārsavas pilsētas KN

Goliševas pagasta TN

Mērdzenes pagasta TN

Mežvidu pagasta TN

Salnavas pagasta TN

Malnavas pagasta pārvalde

 
4. attēls 
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Kolektīvu žanri (kopā 38) 

24%

21%

8%

16%

13%

8%

5%
5%

Deju kolektīvi - 9

Vokālie ans. - 8

Folkloras kopas - 3

Drāmas kolektīvi - 6

Bērnu kolektīvi - 5

Tautas kapelas - 3 

Vok.instr. grupas un DJ - 2

Mūsdienu dejas - 2

 
5. attēls 

 

 

 

Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi procentuāli

29%

5%

8%

18%

35%

5%

Kārsavas pilsētas KN

Goliševas pagasta TN

Mērdzenes pagasta TN

Mežvidu pagasta TN

Salnavas pagasta TN

Malnavas pagasta pārvalde

 
6. attēls 

 

Novada budžets neļauj patstāvīgi veikt lielus projektus savā novada attīstībai, tāpēc 

nozīmīgu devumu sniedz veiksmīgie starti Eiropas struktūrvienību līdzekļu piesaistē. 

 

1. tabula 

  Kārsavas novada pašvaldība 2012. gadā pabeigusi realizēt vairākus novada attīstībai 

svarīgus projektus, kuri uzsākti 2010. un 2011. gadā. 
 

Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Finansēšana

s avots 

Finansēju

ma 

apjoms 

Projekta 

īstenošanas 

datums 

1. Vienības  ielas rekonstrukcija ES fin. 1338122.1 2012.g. 
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Kārsavas pilsētā Valsts 

Pašvaldības 

5 

70840.55 

165300.30 

decembris 

2. Sporta zāles rekonstrukcija ES fin 

Pašvaldība 

111209.12 

83273.22 

2012.g. 

augusts 

3. Mežvidu ciema ielu 

rekonstrukcija 

ES fin. 

Pašvaldība 

47634.00 

17440.00 

2012.g 

oktobris 

4. Kārsavas novada pašvaldības 

kapacitātes paaugstināšana 

ES struktūrfondu un pārējās 

ārvalstu palīdzības 

līdzfinansēto pasākumu 

īstenošanai 

ES fin. 9114.59 2012.g. 

septembris 

5. Speciālistu piesaiste Kārsavas 

novada pašvaldībai 

ES fin. 18500 2012.g. 

septembris 

6. Skaľas aparatūras iegāde 

Kārsavas KN 

ES fin. 

Pašvaldība 

5065.50 

562.83 

2012.g. 

maijs 

7. Gaismas aparatūras iegāde 

un uzstādīšana Kārsavas KN 

ES fin. 

Pašvaldības 

4908.83 

561.43 

2012.g. 

maijs 

8. Bērnu  rotaļu un atpūtas 

laukuma izveide Mērdzenes 

ciemā pilnvērtīgai brīvā laika 

izmantošanai 

ES fin. 

Pašvaldība 

4574.70 

508.30 

2012.g. 

oktobris 

9. Bērnu un jauniešu aktīvas 

atpūtas laukuma izveide 

Malnavas ciemā 

ES fin. 

Pašvaldība 

5332.98 

1896.17 

2012.g. 

augusts 

10. Pedagogu  konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

ES fin. 73375 2012.g. 

septembris 

 

   Turpinās darbs pie „Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija” projekta pabeigšanas, ko 

plānots pilnībā īstenot 2013. gada jūlijā.Projekts tiek finansēts no ELFLA  un pašvaldības 

līdzekļiem.Projekta rezultātā tiks rekonstruētas 6 ielas (Latgales,Teātra, Dzirnavu, Stacijas, Skolas, 

Saules ielas). Projekta kopējās izmaksas plānotas Ls 354 332,01  no tām publiskais finansējums  Ls 

188 548,97. 

    Projekta „Kārsavas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” 

ietvaros turpinās darbs pie Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam 

izstrādes.Projekts tiek finansēts no ESF bez pašvaldības līdzfinansējuma. Kopējās projekta 

izmaksas sastāda Ls 43 414. 

   Pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros tiek realizēts projekts „Satiksmes sistēmas 

attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-Igaunijas-Krievijas starptautiskas nozīmes 

transporta koridoros”. Fonda finansējums  EUR 48 820,50, pašvaldības līdzfinansējums EUR 

2569.50.Viena no svarīgākajām šī projekta aktivitātēm ir uzbūvētais šķēršļu trases laukums 

jaunajiem satiksmes dalībniekiem. 

   2012.gadā ir uzsākti 4 LEADER projekti, kurus plānots realizēt līdz 2013. gada septembrim: 

„Vizuālā tēla uzlabošana Dziesmu svētku dalībniekiem-Kārsavas novada 

amatierkolektīviem”, kur publiskais finansējums sastāda Ls 6278,18, bet pašvaldības-Ls 697,02; 

„Atpūtas teritorijas izveide Malnavas ciemā”-Ls 3942,00-publiskais finansējums, Ls 438,00 –

pašvaldības finansējums; „Atpūtas teritorijas izveide Mežvidu ciemā”-Ls 6300,00-publiskais 

finansējums, Ls 700-pašvaldības finansējums; 
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„Informatīvo stendu un velosipēdu stendu izgatavošana un uzstādīšana”, publiskais 

finansējums  Ls 3608.49, pašvaldības-Ls 400,94. 

2012.gadā tika uzsākts ESF finansētais projekts „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide 

Kārsavas novadā”, kur 100% finansējums ir no ESF-Ls 96863,07. 

  Pašvaldība sniedz atbalstu biedrībām, līdzfinansējot projektus 10% apmērā no projekta kopējām 

izmaksām. 2012. gadā šim mērķim bija ieplānoti Ls 4500. 
 

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

 

Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūra 
 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

6.attēls 

 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, tā 

darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu un šādiem izstrādātiem 

saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

30.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”; 

28.10.2009. Nr.9 „Par Kārsavas novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 

risināšanā”. 

 Sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās – darba organizācija balstās uz  saistošajiem 

noteikumiem Nr. 18 „ Par sociālo pakalpojumu  organizēšanu un pakalpojuma saľemšanu Kārsavas 

novadā” 

 

Sociālā dienesta 

vadītāja 

Sociālā dienesta 

vadītājas vietnieks 

Sociālā darba speciālists 

Kārsavas pilsētā 

Sociālās palīdzības organizatora 

pienākumu izpildītājs  

Goliševas pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Mežvidu pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Mērdzenes pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Salnavas pagasta pārvaldē 

Malnavas pagasta iedzīvotāji 

sociālos pakalpojumus saľem 

Sociālā dienesta centrā 

Sociālās aprūpes 

iestāde 

Sociālās aprūpes 

centrs Mežvidos  

Aprūpes mājās 

mobilā vienība 

(3 aprūpētāji) 

SOCIĀLAIS 

DIENESTS 

Pakalpojums – 

aprūpe mājās 

(71 aprūpētāji) 

Sociālā darba speciālists 

darbam ar ģimeni un bērniem 
Lietvedis 
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                                7.attēls                                                                       8.attēls 

 

Sociālais dienests 2012. gadā ir sniedzis sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās 123 personām, 

53 darbinieki nodrošina sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās, klienta aprūpei izlietotie līdzekļi kopā 

– 38358 Ls; Kārsavas novada Mežvidu pagasta dienas aprūpes centra mobilās aprūpes grupa sociālo 

pakalpojumu – aprūpi mājās sniegusi 25 personām. 

Psihologa konsultācijas saľēmušas 8 sociālā riska ģimenes. 

Citi sniegtie pakalpojumi 2012.gadā – vientuļo pensionāru uzturēšana Kārsavas slimnīcas 

īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā – vidēji mēnesī 18 personas, kopā izlietotie līdzekļi – 

9368 Ls. 

Kārsavas novada pašvaldības iestādē pansionāts „Mūsmājas” par pašvaldības līdzekļiem 

(uzturmaksas samaksas starpība starp mēneša uzturnaudu un 90 % no pensijas) uzturas 33 personas. 

 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests veiksmīgi realizē ESF projektu 

 

„Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā” Nr. 

1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/158 

 

1. Projekta mērķis: 

1.1. Sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana 

mājās; 

1.2. Sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana 

atbalsta grupās; 

1.3. Transporta nodrošinājums; 

1.4. Transporta nodrošinājums aprūpei mājās; 

1.5.Transporta nodrošinājums mērķgrupas personām darbam atbalsta grupās. 

2. Projekta summa: 96863, 07 LVL 

3. Realizācijas stadijas kvantitatīvie dati: projekta īstenošanas laiks 24 mēneši sākot ar 

2012.01.01. līdz 2013.12.31. 

Klientu skaits:98 

Atbalsta grupu skaits: 3, tai skaitā 
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3.1. vientuļajiem pensionāriem 

3.2. invalīdiem ar pavadošajām personām 

3.3. pensionāriem ar kustību traucējumiem 

     Projektā iesaistīto darbinieku skaits:9 

 

2013. gadā plānots veidot atbalsta grupu, kurās ir bērni ar uzvedības traucējumiem. Riska ģimeľu 

vecāki saľems apmācību par pozitīvu audzināšanu ( speciālisti: sociālie darbinieki, psihologs, 

bāriľtiesas pārstāvji). 

 

 

 

 

 

FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Pašvaldības budžets 
 

     2012.gada 25. janvārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par 

Kārsavas  novada budžetu 2012. gadam ieľēmumos Ls 3 761 987 , t.sk. Ls 335 337 bankas kontu 

atlikums un izdevumos Ls 3 761 987. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības 

budžets ir iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

  

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieľēmumi, kuros ietilpst pašvaldību 

nodevas, naudas sodi, ieľēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu 

ieľēmumi; transfertu ieľēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu 

ieľēmumiem. Ieľēmumu struktūra tabulā Nr.1  
 

2. tabula  
 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2012.gadā 

 

Pašvaldības 

ieľēmumu 

struktūra un plāna 

izpilde 2012.gadā  

Plāns 2013. 

gadā, LVL 

Plāns 2012. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis  
1 003 796 940 273 1 010 337 107 

Nekustāmā 

īpašuma nodoklis  
119 436 130 581 157 399 121 

Azartspēļu 

nodoklis  
7 000 7 000 9 200 131 

Nenodokļu 

ieľēmumi  
31 810 34 058 51 968 153 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieľēmumi  

184 388 188 894 221 574 117 

Transferti  1 712 681 2 969 530 3 004 026 101 
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KOPĀ 3 059 111 4 270 336 4 454 504 104 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

     Kārsavas  novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumi 2012.gadā sastādīja Ls  4 454 504, bet 

2011. gadā Ls 3 745 100, kas ir par Ls 709 404 jeb 19 % vairāk, bet izdevumi 2012. gadā sastādīja 

Ls 4 175 810, un salīdzinot ar 2011.gadu ( Ls 5 177 258 ) tie ir samazinājušies par Ls 1 001 448 jeb 

par 80 %. Būtisks pašvaldības ieľēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 86 % no 

pašvaldības nodokļu ieľēmumiem jeb 23 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieľēmumi 2012.gadā sastāda Ls 1 010 337, kas ir par 70 064 Ls vairāk kā 

plānots un par Ls 70 997  vairāk kā 2011.gadā.  

Saľemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadā ir Ls 157 399, kas sastāda 13 % no kopējiem 

nodokoļu ieľēmumiem. Nodokls pārskatā gadā ir pārpildījies par Ls 26 818 no plānotā, bet saľemts 

par Ls 16 375 vairāk kā 2011. gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2012. gadā ir 9 200 Ls un tas sastāda 0.8 % no kopējiem nodokļu ieľēmumiem. 

Nodoklis 2012. gadā ir pārpildījies par Ls 2 200. 2011. gadā tas bij saľemts par Ls 1 000 mazāk. 

Nenodokļu ieľēmumi 2012. gadā ir saľemti Ls 51 968, kas ir par Ls 2 286 vairāk kā 2011. gadā.  

Lielāko daļu šo ieľēmumu veido pārējie nenodokļu ieľēmumi, kas ir 48 % no nenodokļu 

ieľēmumiem un tie ir pārpildīti par Ls 17 910. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 2012. gadā sastāda Ls 221 574, kas ir par Ls 28 975 

vairāk kā 2011. Gadā. Šo ieľēmumu izpilde  ir 17 % no plānotā jeb par  Ls 32 680 vairāk. Lielāku 

palielinājumu veido vecāku maksa par pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī pārpilde ie ieľēmumos 

par nomu un īri Ls 3.399. Maksas ieľēmumi un citi pašu ieľēmumi no kopējiem ieľēmumiem 

sastāda 5 %. 

Saľemtie valsts budžeta transferti ir pārpildījušies par Ls 34 496. Salīdzinot ar 2011. gadu transferti 

ir palielinājušies par Ls 589 771.No kopējiem pašvaldības ieľēmumiem transferti sastāda Ls 67.4 % 

Salīdzinājumā ar 2011. gadu  naudas līdzekļi ir palielinājušies  par  Ls 396 637.  

Naudas līdzekļi tiek  glabāti  komercbankās Ls 84 803, t.sk. AS „Ge Money Bank” Ls 1 322, AS 

„Swedbank” Ls 8 444, AS “Citadeles banka” Ls 75 037 un Valsts kasē Ls 702 185.  

Iesaldētie naudas līdzekļi AS “Latvijas Krājbankā” Ls 745 407 apmērā ir iekļauti likvidējamās AS “ 

Latvijas Krājbankas” kreditoru prasījumu reģistrā, grupā “ Pārējie likumīgie kreditoru prasījumi” 

saskaľā ar Kredītiestāžu likuma 193.panta 1.punktu. 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā 

Nekustamā  
īpašuma nodoklis 

4% 

Nenodokļu  
ieņēmumi 

1% 

Maksas  
pakalpojumi 

5% 

Transferti 
67% 

Iedzīvotāju  
ienākuma  
nodoklis 

23% 
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10.attēls.Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā 

3. tabula  
Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2012. gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pēc 

ekonomiskās 

klasifikācijas 

2012.gadā.  

Plāns 2013. 

gadā, LVL 

Plāns 2012. gadā, LVL  Izpilde, 

LVL  

Izdevumu 

struktūra, 

%  

Plāna 

izpilde, 

%  

IIZDEVUMI 

KOPĀ 

4 238 988 5 311 742 4 175 810 100 21 

1.Uzturēšanas 

izdevumi  

3 244 140 3 584 882 2 845 489 68  21 

t.sk.Atalgojums  1 355 925 1 393 284 1 364 320 48  2 

Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas  

337 869 348 215 335 735 12  4 

Preces un 

pakalpojumi  

990 116 1 232 776 667 019 23  46 

Procentu izdevumi  82 000 76 878 31 197 1 59 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti  

383 315 425 040 358 740 13 16 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti  

94 915 108 689 88 478 3 19 

2.Kapitālie 

izdevumi  

994 848 1 726 732 1 330 193 32 23 

3.Pārējie 

izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas 

principa un nav 

klasificēti 

iepriekš 

 128 128 4 100 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

        No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2012.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem-

68 %, Ls 2 845 489. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti Ls 1 330 193, kas ir 32 %  no  

pamatbudžeta izdevumiem.  
 

4. tabula 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2012.gadā  

Plāns 2013. gadā, 

LVL 

Plāns 2012. gadā, 

LVL  

Izpilde, LVL  Plāna izpilde, % 

Vispārējie 

vadības dienesti  

427 412 355 062 292 284 82 

Sabiedriskā 

kārtība un drošība  

16 404 13 604 12 458 92 

Ekonomiskā 

darbība  

411 218 1 434 039 1 117 568 78 
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Vides aizsardzība 878 398 267 664 231 623 87 

Pašvaldību 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana  

336 687 323 561 261 702 81 

Veselība  26 756 25 326 22 748 90 

Atpūta, kultūra un 

sports 

257 777 373 132 346 077 93 

Izglītība 1 315 305 1 966 810 1 439 117 73 

Sociālā 

aizsardzība 

569 031 552 544 452 233 82 

KOPĀ 

IZDEVUMI 

4 238 988 5 311 742 4 175 810  79 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Kārsavas novada pašvaldības 2012.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 79 %, un tie sastāda Ls 4 175 810, kas ir par Ls 1 001 448 mazāk kā pērn 

Ls ( 5 177 258 ). 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2012.gadā sastāda Ls 292 284, kas ir mazāk par Ls 

679 218 nekā 2011.gadā ( 971 502 ). Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 82 %.  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastādat 0.3 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. Ls 

12 458 un to izpilde ir 92 %, salīdzinot ar 2011. gadu par Ls 813 vairāk, pērn Ls 11 645.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 1 117 568, kas ir par Ls 447 475 mazāk kā pērn  

Ls 1 565 043. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 28 %  no kopējiem  izdevumiem un izpildīti 

par 78 %.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2012. gadā izlietojusi Ls 231 623, kas ir 5 % no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 87 %. Salīdzinot ar 2011. gadu (Ls 197 638)  tie ir palielinājušies par 

Ls 33 985. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 6 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 

81 % un sastāda Ls 261 702, kas ir par Ls 88 376 vairāk  kā 2011. gadā (Ls 173 326 ).  

Veselības izdevumi sastāda 0.5 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. Ls 22 748, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu (Ls 24 220), tas ir mazāk par Ls 1 472. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 346 077, kas ir 8 % no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 93 %. 

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 34 %, kas izpildīti par 73 

% un sastāda Ls 1 439 117, kas ir par Ls 183 193 vairāk kā 2011. gadā ( 1 255 924 ). 

Sociālai aizsardzībai 2012.gadā izlietoti Ls 452 233, kas ir par Ls 270 637 mazāk kā 

2011.gadā (Ls 722 870). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 11 % no kopējiem izdevumiem 

un izpildīti par 82 %.  
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11. attēls.Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2012.gadā 

Pamatbudžeta izdevumu struktēra pēc funkcionālajām kategorijām  
2012. gadā 

Vispārējie vadības  
dienesti 

7% 

Ekonomiskā darbība 
28 % 

Kultūrs,sports 
8% 

Veselība 
1% 

Teritoriju un mājokļu  
apsaimniekošana 

6% 

Vides aizsardzība 
5% Sociālā aizsardzība 

11% 

Izglītība  
34% 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 19 

 

Speciālais budžets 
 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieľēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir 

saľēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas novada  speciālo 

budžetu veido  autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa,  kā arī pašvaldības saľemtie 

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2012.gadā izpildīts ieľēmumu daļā par 

107.7 % un sastādīja Ls 127 936, kas ir par Ls 15 755 mazāk kā 2011. gadā (Ls 143 691). Speciālā 

budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2012. gadā sastādīja Ls 114 740, kas ir par Ls 19 345 mazāk kā 

2011. gadā ( Ls 134 085). Savukārt dabas resursu nodoklis palielinājās  par Ls 3 633, sastādīja 

2012. gadā Ls13 196 (2011. gadā Ls 9 563). Mērķdotācijas autoceļiem plāna izpilde ir 100%, bet 

dabas resursu nodokļa izpilde ir 330 %.  
 

5. tabula  
Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2012. gadā 

 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra 

un plāna izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2012.gadā  

Plāns 2013. gadā, 

LVL 

Plāns 2012. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vispārējie vadības 

dienesti  

243 273 - - 

Transports  120 354 159 829 142 998 89 

Vides aizsardzība 16 735 9 800 7 261 74 

KOPĀ  137 332 169 902 150 250 77 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 Speciālā budžeta kopējie izdevumi ir Ls  150 259 t.i. par Ls 12 866 mazāk kā 2011. gadā Ls 

163 125. 

Ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumi 2012. gadā sastāda Ls 2 259, kuri saľemti no 

juridiskām personām. 2011. gadā saľemtie ziedojumi un dāvinājumi bija Ls 6 623. 
 

 
12. attēls.Speciālā budžeta izdevumu  struktūra 2012.gadā 

 

 

 

 

Speciālā budžeta izdevumu struktēra pēc funkcionālās  
klasifikācijas 2012. gadā 

Vispārjie vadlbas  
dienesti 

0% 

Vides aizsardzība 
5% 

Transports 
95% 
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6. tabula  
Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām kategorijām  2012. gadā 

 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra 

un plāna izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2012.gadā  

Plāns 2012. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vides aizsardzība 170 170 100 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

2 283 2 037 89 

Izglītība 408 310 76 

Sociālā aizsardzība 3 279 3 008 92 

KOPĀ 6 140 5 525 90 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot  nākamajā gadā. 
 
 
 

Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2012.gadā 

 
 

13. attēls.Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu  struktūra 2012.gadā 
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Pašvaldības aizņēmumi un garantijas 
 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība ir ľēmusi no Valsts kases šādus aizdevumus par 

kopējo summu Ls 263 223 (sīkāk skat. tabulā): 
 

7. tabula  
 

Nosaukums Summa Komentāri 

Ilgtermiľa aizľēmumi no Valsts kases 56 679 Saľemts aizdevums saskaľā ar 19.06.2012. gada 

aizdevuma līgumu  Nr. A2/1/12/230 ELFLA 

projekta „ Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija” 

īstenošanai.Līguma summa Ls 56 679.Aizdevuma 

atnmaksas termiľš  2032. gada 20. jūnijs 

Ilgtermiľa aizľēmumi no Valsts kases 206 544 Saľemts aizdevums saskaľā ar aizdevuma līgumu 

Nr.A2/1/12/229 no 19/06/2012. Aizdevuma mērķis 

„Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija” īstenošanai. 

Līguma summa Ls 387 316. Aizdevuma atmaksas 

termiľš līdz 2032. gada 20. jūnijam. 

 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

    Nākošā pārskata periodā ar ES fondu līdzfinansējumu tiek plānoti  projekti, kuru 

līdzfinansējuma nodoršināšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. Tā kā 

uzsāktie projekti prasa lielu finanšu resursu piesaisti īsā laika posmā, tad , lai nodrošinātu to 

īstenošanu noteiktajos termiľos saskaľā ar līgumiem un pašvaldības noteikto funkciju izpildi, 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, ko var nodrošināt tikai kredītresursu piesaiste.  
    

8. tabula  
Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2013. gada 01. janvāri (latos): 

 

 

Kārsavas 

novada 

pašvaldības 

aizľēmumi uz 

2013.gada 

1.janvāri, 

(latos) 

Aizdevējs  

Mērķis Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiľš 

Aizľēmum

a 

līguma 

summa 

Parāds uz 

2013.gada 

sākumu 

Vides 
investīciju 
fonds  

Atdzelzošanas iekārtu 
celtniecība  

30.06.2008.  30.12.2014.  34 438  10 086 

Valsts kase Pagasta katlu mājas, 
Ranču bibliotēkas un Otro 
Mežvidu pamatskolas jumta 
renovācija 
 

11.03.2011. 20.04.2018. 60 000 34 048 

Valsts kase SIA „Kārsavas slimnīca” 
pamatkapitāla palielināšana 

21.06.2007. 20.04.2015. 200 000 62 000 

Valsts kase ELFLA  projekts 
„Pudinavas pamatskolas 
rekonstrukcija” sporta zāles 
būvniecība 

01.03.2011. 20.05.2029. 218 647 188 039 

Valsts kase SIA "Kārsavas 
namsaimnieks" 
pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta 

24.08.2010. 20.08.2034. 485 815 485 815 
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"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Kārsavā" līdzfinansējuma 
nodrošināšana 

Valsts kase ERAF projekta „Vienības 
ielas rekonstrukcija 
Kārsavas pilsētā” 
īstenošana 

06.09.2011. 20.06.2031. 1 230 344 644 976 

Valsts kase LAD EFLFA projekta 
„Malnavas pagasta 
autoceļu un ciema ielu 
rekonstrukcija” īstenošana 

20.12.2011. 20.06.2031. 79 490 79 490 

Valsts kase LAD ELFLA projekta 
„Sporta zāles 
rekonstrukcija” īstenošana 

12.12.2011. 10.12.2031. 117 000 117 000 

Valsts kase ELFLA projekta „Mežvidu 
ciema ielu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032. 56 679 56 679 

Valsts kase ELFLA projekta „Kārsavas 
pilsētas ielu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032 387 316 206 544 

Pavisam x x x 3 329 729 1 884 677 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija     

     

   Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2013. gada 01. janvāri sastāda Ls 373 294. Pārskata 

gadā pašvaldība ir izsniegusi galvojumu SIA „Kārsavas namsaimnieks”  Kohēzijas fonda projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavas pilsētā” īstenošanai aizdevuma saľemšanai AS 

“SWEDBANK”. Galvojuma summa sastāda Ls 200 000. Uzľēmumam aizdevuma atmaksas termiľš 

ir 30.04.2013. saskaľā ar līgumu. 

2006. gadā pašvaldība ir galvojusi aizľēmumu Valsts kasē projekta „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” . Galvojuma summa Ls 95 490, galvojuma atlikusī summa uz 2013. 

gada 01. janvāri Ls 28 806 un atmaksas termiľš saskaľā ar līgumu 12.11.2026. 

Pašvaldība ir arī galvojusi studiju kredītu privāta personai  AS „Parex bankā”, kura atlikums 

uz gada beigām ir Ls 713. 

2010. gadā pašvaldības galvotā aizľēmuma Ls 17 269 SIA “Kārsavas slimnīca” atlikums uz 

2013. gada 01. janvāri ir Ls 10 365. Atmaksas termiľš saskaľā ar līgumu 20.12.2015. 

2012.gada 23.oktobrī pašvaldība parakstījusi galvojuma līgumu par summu Ls 150 000, 

aizdevuma saľemšanai no AS “ Swedbank” SIA Kārsavas namsaimniekam, mērķis “ Katlu mājas 

Kļavu ielā 7,Kārsavā” rekonstrukcijai.Aizdevuma atmaksas termiľš saskaľā ar līgumu 19.07.2023. 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

 

 

 
14 .attēls.Kārsavas novada pašvaldības zemes īpašumi  2012.gadā 

 

Avots: VZD informācija 

 

 

Pašvaldības īpašumā ir 244.4 ha zemes, piekritīgā zeme satāda 1 806.3 ha. 

Kopējā platība  ir 2 050.7 ha zemes. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir Ls 3 079 674, bet 

kuri nav ierakstīti – Ls 1 419 307. Zemesgrāmatā pašvaldība ir ierakstījusi 68.4 % no pašvaldībai 

piederošā īpašuma. Kopējā nekustamā īpašuma vērtībā kura ir iekļauta pašvaldības bilancē 2012. 

gadā ir Ls 7 371 979 bet 2011. gadā tā bija Ls 5 786 474 

9. tabula 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē (Ls) 
Nekustamais īpašums Uz 

01.01.2013. 

Uz  01.01.2012. 

KOPĀ 7 757 582 7 274 149 

1. Zeme, ēkas, būves 7 280 663 5 692 633 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 366 624 1 461 589 

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

91 316 93 841 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 18 979 26 086 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         

 

Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2012.gadā 
 

Kopējie ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 2012.gada beigās sastāda 824 759 LVL. 

 

 

 

10. tabula  
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Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2012. gadā. 
 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2011. 

Ieguldījum

s 

2012.gadā 

 

Pārvērtē

ts 

2012.ga

dā 

Izslēgt

s 

2012. 

gadā 

 

Ieguldījuma 

uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2012. 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

56803002941 749 479  -45 567  673 912 

SIA „Kārsavas 

slimnīca” 

40003257732 151 105  -18 440  132 665 

SIA 

„Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

biedrība” 

42403013918 18 182    18 182 

Kopā: x 888 766 x -64 007 x 824 759 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā samazinājusies, jo SIA „Kārsavas namsaimnieks” 

un SIA „Kārsavas slimnīca” 2012. gadu ir nostrādājušas ar zaudējumu. 

Kārsavas novada pašvaldība ir arī viena no Latgales Reģiona Attīstības Aģentūras dibinātājām. 
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PERSONĀLS 

 
2012.gadā novada pašvaldības administrācijā nodarbināti 64 darbinieki, no tiem 14 vīrieši 

un 50 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 3 darbiniekiem un nodibinātas 

darba tiesiskās attiecības ar 4 darbiniekiem. 2012.gadā pēc projekta „Speciālistu piesaiste Kārsavas 

novada pašvaldībai” darbības beigām, saglabāta projekta koordinatora amata likme uz nenoteiktu 

laiku.  

     

Augstākā; 36%

Vidējā 

profesionālā; 

22%

Vdējā; 6%

 
                                          15 .attēls 

 

 Administrācijas  darbinieku sadalījums pēc izglītības (%) 
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                                           16 .attēls 
 

Administrācijas darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām (%) 

 

 2012.gadā novada amatu saraksts papildināts ar jaunatnes lietu speciālista amata vienību, 

darbā pieľemti divi jauni darbinieki līdz ar to darbs ar jauniešiem norisinās ne tikai pilsētā, bet arī 

novada pagastos. 

 2012.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu brigādes izveide Kārsavas 

novadā” ietvaros darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar  9 jauniem darbiniekiem.  

 

 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
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Lai nodrošinātu Kārsavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem 

informācijas pieejamību par pašvaldības padarīto, aktivitātēm un plāniem, kā arī domes 

pieľemtajiem lēmumiem, Kārsavas novada pašvaldība 2012. gadā atbalstīja informatīvā izdevuma 

„Kārsavas novada vēstis” iespiešanu. Izdevums ir bez maksas un izplatīts pa novada teritoriju, kā 

arī publiski pieejamās vietās. Jaunumi un aktuālā informācija par novada iedzīvotājus saistošiem 

jautājumiem tiek publicēta Kārsavas novada mājas lapā- www.karsava.lv. Kārsavas novada  

pašvaldībai 2012. gadā bija noslēgts līgums ar SIA „Latgales reģionālā televīzija” par aktuālo 

notikumu un pašvaldības darbības video materiālu sagatavi un pārraidi, kas veiksmīgi arī darbojās. 

2012. gadā Kārsavas novada pašvaldība uzsāka darboties sociālajos mēdijos, izveidojot kontu 

www.twitter.com.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu iedzīvotājus 

pašvaldības lēmumu pieľemšanā un lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar novada domi, Kārsavas 

novada pašvaldība 2012. gadā īstenoja sekojošus pasākumus: 

1) tikšanās ar interešu grupām un NVO, kuras ieinteresētas vienu vai otru speciālu jautājumu 

risinājumā; 

2) domes priekšsēdētājai un priekšsēdētājas vietniekam divas reizes nedēļā bija iedzīvotāju 

pieľemšanas laiki, izpilddirektoram pieľemšanas laiks bija trīs dienas nedēļā; 

3) domes priekšsēdētājai vidēji reizi divos mēnešos bija iedzīvotāju pieľemšanas laiki pagastu 

pārvaldēs, par ko informācija tika izvietota uz informācijas stendiem un pagastu pārvalžu ēkās, kā 

arī publicēta pašvaldības mājas lapā; 

4) reizi gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja, kurā tiek lūgts atbildēt uz jautājumiem par turpmāko 

pagasta attīstību, kas neapmierina un traucē, kā arī ierosinājumi un priekšlikumi turpmākai 

pašvaldības darbībai; 

5) reizi mēnesī tika organizēta iestāžu vadītāju un vadošo darbinieku tikšanās, kuru laikā darbinieki 

sniedz atskaiti par paveikto, izstāsta nākotnes plānus un apspriež jautājumus, kas skar pašvaldības 

funkcijas. 

Visās darbībās novads ievēro novadu veidojošo pašvaldību un iedzīvotāju vienlīdzības principu, 

pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Lēmumus pieľem iespējami 

atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti iedzīvotājiem. 

 

 

 

  

Projekti, kuru uzsākšana plānota 2013. gadā 

 

 „Brīvdabas estrādes būvniecība Kārsavā”  Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas  ietvaros; 

 Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā (ERAF 

projekts); 

 Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas  pagasta Salnavas  ciemā (ERAF 

projekts); 

 Malnavas pirmsskolas iestādes vienkāršotā renovācija(KPFI  projekts); 

 Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Goliševas ciemā(LEADER projekts); 

 Kārsavas kultūras nama amatierteātra izrāžu apskaľošanas iekārtu iegāde(LEADER 

projekts); 

 Mūzikas instrumentu un apskaľošanas iekārtu iegāde Kārsavas mūzikas un mākslas 

skolai(LEADER projekts); 

 

 

http://www.karsava.lv/
http://www.twitter.com/
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2012.gadā Kārsavas novads ir noslēdzis sadarbības līgumus ar Baltkrievijas Puhoviču 

rajonu, Azerbaidžānas Gusaru rajonu, Ļeľingradas apgabala Šļiselburgas pilsētu. Tapa kopējie 

attīstības un kultūras  apmaiľu projekti. 

      Tomēr arī 2012.gadā ir iezīmējušies trīs riski: augstās apkures cenas, kuras saistītas gan ar 

iedzīvotāju maksātnespēju, gan nepietiekošu darbu ar parādniekiem, kā arī nepieciešamību jaunas 

katlu mājas būvniecībai Skolas mikrorajonā.  

       Kā otro, varētu minēt augsto bezdarba līmeni un jaunu darba vietu nepietiekamību. 

       Trešā problēma- sliktās pilsētas ielas un vietām jau par neizbraucamiem kļuvušie pagastu ceļi.  

        Pēdējās  divas minētās problēmas pašvaldība patstāvīgi atrisināt nevar. Risinājumam ir jābūt 

valstiskā līmenī.  
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