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PĀRVALDE 

 

 

 
 
 

1. attēls 

 

KĀRSAVAS novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu 

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

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 ziņām 2013.gadā  deklarēti 6534 iedzīvotāji. Piedzimuši 52 cilvēki, miruši 99 

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 pieņem 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.  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Kārsavas novada dome, kuru veido 15 ievēlēti 

deputāti:  
1. Ināra Silicka (Vienotība/Zaļo un Zemnieku Savienība) 

2.  Tālis Mūrnieks (Vienotība/ Zaļo un Zemnieku Savienība) 

3. Andris Ļubka  (Vienotība/ Zaļo un Zemnieku Savienība) 

4. Viktors Indričāns (Vienotība/ZZS) 

5. Inta Rancāne (Vienotība/ZZS) 

6.   Pēteris Laganovskis (Latgales Partija)  

7.   Edgars Puksts ( Latgales Partija)  



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 5 

8. Juris Poikāns (Saskaņas centrs) 

9. Modris Karpovs (Saskaņas centrs) 

10. Andrejs Ivanovs (Saskaņas centrs) 

11. Vilnis Poikāns  (Saskaņas centrs) 

12.  Aivars Lipskis (Saskaņas centrs) 

13. Toms Vorkalis (Reformu partija) 

14. Juris Vorkalis (Reformu partija) 

15. Ligita Maģiča (Vienoti Latvijai) 

 

2013.gada jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kur 8 deputāti tika ievēlēti no jauna, bet darbu 

turpināja 7 iepriekšējās vēlēšanās ievēlētie deputāti.  2 no jaunievēlētajiem deputātiem bija jaunāki 

par 25 gadiem.  

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

deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja,  attīstības   un teritoriālo lietu 

komiteja, sociālo un veselības lietu  komiteja, izglītības, kultūras , sporta  un jaunatnes lietu komiteja. 

 

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā plkst.15.00 
 

 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 

 pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju 

 pedagoģiski medicīniskā komisija 

 interešu izglītības komisija 

 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija 
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 Iestādes un struktūrvienības 
 
 Domes pieņemto 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; 

 bāriņtiesa; 

 sociālais dienests; 

 pansionāts “ Mūsmājas”  

 Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

 Kārsavas novada autoceļu dienests 

 Malnavas, Salnavas, Goliševas, Mežvidu feldšeru-vecmāšu punkti, Mērdzenes 

ambulance 

 

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

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 attīstības nodaļas; 

 dzimtsarakstu nodaļas; 

 finanšu un grāmatvedības nodaļas; 

 kancelejas, jurista; 

 saimnieciskā nodaļas; 

 būvvaldes; 

 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”. 
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2013.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi 

 
Kārsavas novada pašvaldības budžets 2013.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 2013.gadam” kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos 

 paredzētās prasības.  

2013.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. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis.  

 nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un 

kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi;  

 transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem  

 budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi.  

 

 

Kārsavas novada pašvaldības  2013.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 izglītība, tai plānoti 29,7 procenti līdzekļu,  

Izglītības jomā plānots finansējums 29.7 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, no tiem 6.2 

procenti plānoti pirmsskolas izglītības iestādēm, 9.7 procenti- vidusskolai, 9.2 procenti –pamatskolām, 2.6 

procenti – mūzikas un mākslas skolai, 1.4 procenti – starpnovadu savstarpējiem norēķiniem par 

 izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

 vides aizsardzība, tai plānoti  21,3procenti līdzekļu 

 

Vides aizsardzības jomā plānots finansējums 21,3 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, no 

 tiem 15.4 procenti plānoti ES projektu ūdenssaimniecības attīstībai Mērdzenes un Salnavas 

 pagastos un 5.8 procenti- pagastu komunālo saimniecību un teritoriju uzturēšanai. 

 

 ekonomiskā darbība, tai plānoti 12,3 procenti līdzekļu.  

 

Šajā sadaļā paredzēts finansējums 12,3 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, tai skaitā  

 pagastu lauku ceļu uzturēšanai,  ES projektu realizēšanai.  

 

 

 

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

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

Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav kultūras 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 pulciņi ar 500 

dalībniekiem( Kārsavas KN 11 pulciņi- 136 dalībnieki, Goliševas KN 2/22, MērdzenesKN 4/68, 

Mežvidu KN 8/90, Salnavas KN 13/150, Malnavas pagasta pārvaldē 4/54) No visiem 
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amatierkolektīviem 17 kolektīvi ar 300 dalībniekiem veiksmīgi startē skatēs un  piedalās Dziesmu 

un deju svētkos. 

 

Pašvaldība cenšas nodrošināt visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem, atbilstoši viņu 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. Svarīgākie svētki Kārsavas novadā: Zelta kāzu pāru godināšana, 

Dziedošo ģimeņu svētki, Lauksaimnieku svētki, Iestāžu darbinieku svētki, Kārsavas novada 

svētki. 

 

 

 
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 

Kārsavas novada amatierkolektīvi 

136 

22 

68 

90 

150 

54 

11 
2 4 

8 13 
4 

K?rsavas 
pils?tas KN 

Goliševas 
pagasta TN 

M?rdzenes 
pagasta TN 

Mežvidu pagasta 
TN 

Salnavas 
pagasta TN 

Malnavas 
pagasta 
p?rvalde 

Dal?bnieku skaits  M?kslinieciskie kolekt?vi/pulci?i 
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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 2013. gadā pabeigusi realizēt vairākus novada attīstībai 

svarīgus projektus, kuri uzsākti iepriekšējos gados. 
 

Kolektīvu žanri (kopā 40)  

24% 

21% 

8% 

16% 

13% 

8% 

5% 
5% 

Deju kolektīvi - 10 

Vokāllie ans. - 8 

Folkloras kopas - 4 

Drāmas kolektīvi - 5 

Bērnu kolektīvi - 5 

Tautas kapelas - 4  

Vok.instr. grupas un DJ - 2 

Mūsdienu dejas - 2 
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Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Finansēšanas 

avots 

Finansēju

ma 

apjoms, 

Ls 

Projekta īstenošanas 

datums 

1. Kārsavas pilsētas ielu 

rekonstrukcija 
ELFLA,  
pašvaldība 

188 548.97 
 232 829.28 09/2010-06/2013 

2. Kārsavas  novada attīstības 

programmas un teritorijas 

plānojuma izstrāde ESF 43414.00 12/2010-12/2013 

3. Sociālo pakalpojumu mobilās 

brigādes izveide Kārsavas 

novadā ESF  96863.07 01/ 2012-12/2013 

4. Atpūtas teritorijas izveide 

Malnavas ciemā 
ELFLA, 
 pašvaldība 

3942.00   
  438.00 01/2013-11/2013 

5. Atpūtas teritorijas izveide 

Mežvidu  ciemā 
ELFLA, 
 pašvaldība 

6300.00 
  700.00 09/2012  - 09/2013 

6. Informatīvo stendu un 

velosipēdu stendu izgatavošana 

un uzstādīšana 
ELFLA, 
 pašvaldība 

3608.49  
  400.94 09/2012-07/2013 

7. Vizuālā tēla uzlabošana 

Dziesmu svētku  dalībniekiem-

Kārsavas novada 

amatierkolektīviem 
ELFLA, 
 pašvaldība 

6278.18  
   697.02 09/2012-09/2013 

8. Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas laukuma izveide 

Goliševas ciemā 
ELFLA, 
 pašvaldība 

6300.00 
  700.00  

  
09/2013-09/2014 

9. Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas laukuma izveide 

Kārsavas pilsētā 
ELFLA, 
 pašvaldība 

6300.00 
  700.00  

  
09/2013-09/2014 

10. Mūzikas instrumentu un 

apskaņošanas iekārtu iegāde 

Kārsavas mūzikas un mākslas 

skolai 
ELFLA, 
 pašvaldība 

6042.33 
 671.37  

  
10/2013-09/2014 

  

  Kārsavas novada pašvaldība projekta” Kārsavas  novada attīstības programmas un teritorijas 

plānojuma izstrāde” ietvaros izstrādāja arī Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 

gadam, kur noteikti galvenie stratēģisko mērķu virzieni un ilgtermiņa prioritātes – uzņēmējdarbības vides 

attīstība, cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes uzlabošana , pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras  

un ilgtspējīgas vides attīstība. 

   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. 

   Turpinās projekta „Latvijas-Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras 

informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot radošo literāri- māksliniecisko 

potenciālu”, kur viena no galvenajām aktivitātēm ir uzbūvētā brīvdabas estrāde Kārsavas 

pilsētā.Kopējās plānotās  projekta izmaksas  80 480.91 Euro. 

 2013.gadā  Kārsavas novada pašvaldība izstrādāja un apstiprināja „Kārsavas novada Ilgtspējīgas 

enerģijas rīcības plānu 2013.-2020. Gadam”, kā arī tika parakstīta pievienošanās Pilsētas mēru 

paktam, kur tika izvirzīti mērķi līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par vismaz 20%, 

palielinot energoefektivitāti  un attīstot atjaunojamos enerģijas avotus. 

  2013. gadā tika sagatavota tehniskā dokumentācija un izsludināti konkursi būvbarbu veikšanai 

Mērdzenes un Salnavas ciemos. Šo projektu  realizācija ir uzsākta  un plānots darbus pabeigt 2014. 

gadā. 
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 Tika sagatavota tehniskā dokumentācija PII „Sienāzītis” ēkas siltināšanai  un līdzekļu piesaistei 

2014. gadā iesniegts fondā projekta pieteikums. 

 

 

 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

 

 

 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: 30.09.2009. saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Kārsavas novadā”, 24.02.2011. saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu 

piešķiršanu (neizvērtējot ienākumus) un 28.11.2013. saistošiem noteikumiem Nr.28 „Par sociālo 

pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā”. 

 Sociālā dienesta pamatuzdevums ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 

Kārsavas novada iedzīvotājiem. Lai personai izvērtētu nepieciešamību nodrošināt pašvaldības 

sociālos pakalpojumus vai nepieciešamību pēc sociālās palīdzības, sociālā darba speciālisti veic 

klientu pieņemšanu katrā novada pagastā un pilsētā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai, 

savukārt, ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāju 

pieņemšana notiek Kārsavas pilsētā.  

 Kopumā kopš 2011. gada trūcīgo personu skaitam Kārsavas novadā ir tendence 

samazināties.  

 

 
 

7.attēls 
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8.attēls 

 

 Gada laikā trūcīgas personas/ģimenes statuss tika piešķirts 1230 personām. Salīdzinājumā ar 

2012.gadu trūcīgo personu skaits 2013.gadā ir palielinājies par 50 personām. 

  Kārsavas novada pašvaldībā ir noteikts maznodrošinātās ģimenes/personas ienākuma 

līmenis vienai personai – Ls 140. Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss ir piešķirts 218 

personām. 

2013. gadā sociālai aizsardzībai budžeta līdzekļi sastāda  - 12,5%  no kopējā pašvaldības 

budžeta. 

Īstenojot nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, samazinājušies 

sociālajos pabalstos izmaksātie līdzekļi. Kopumā sociālās palīdzības nodrošināšanai tika izlietoti Ls 

159734,17 , kas ir par Ls 8930,32 mazāk nekā 2012.gadā (Ls168664,49).  

 

 
9.attēls 

2013.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma (GMI) 

pabalsta izmaksas nodrošināšanai (Ls 94595), kas ir par Ls 23840 (20,13%) mazāk nekā 2012.gadā 

(Ls 118435). Salīdzinot ar 2012.gadu ir palielinājušās dzīvokļa pabalsta izmaksas  par 31,55 % (Ls 

6360), sakarā ar to, ka 2013.gadā tika ieviests jauns pabalsta veids vientuļiem pensionāriem – 

apkures apmaksai vai kurināmā iegādei, kopā izlietotie līdzekļi dzīvokļa pabalstam 2013.gadā 

sastāda Ls 20160. Pārējos pabalstos izmaksātie līdzekļi sastāda 28 % (Ls 44979) no kopā 

izlietotajiem līdzekļiem 2013.gadā, kas ir par Ls 8550 vairāk nekā 2012.gadā (Ls 36429).  

2013.gadā tika palielināts pabalsta apmērs dzimšanas pabalstam – par Ls 50,  pabalstam 

bērna uzturam audžuģimenē un  apģērba un mīkstā inventāra iegādei - par Ls 20, pabalstam 

medicīnas pakalpojumu apmaksai – par Ls 20, pabalstam ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un ar 

celiakiju slimojošie bērni – par Ls 10. 

2013. gadā ieviesti jauni pabalsta veidi – pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā, pabalsts skolas 

piederumu iegādei skolēniem, kuri uzsāk jaunu mācību gadu Kārsavas novada vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs. 
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Sociālai dienests gada laikā -  par sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanu/atteikumu, ir 

pieņēmis 1427 lēmumus. 

2013. gadā sadarbībā ar „”Sarkano Krustu” tika realizēta Eiropas Komisijas programma 

vistrūcīgākajām personām, nodrošinot pārtikas pakas katru mēnesi. Sadarbībā ar Latvijas 

Pašvaldību savienību un A/S Latvenergo, tika izsniegtas noteiktām mērķgrupām elektrības norēķinu 

kartes- Ls 53,70 vērtībā, kopsummā Ls 7410,60.  

Sadarbībā ar biedrībām - „Aglona-Fatima”, „Dace”, „Pakāpieni” u.c. nevalstiskajām 

organizācijām, tika nodrošināta humānā palīdzība trūcīgajiem Kārsavas novada iedzīvotājiem. 

Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību „Ascendum” projekta „Garā pupa” ietvaros organizēja 

dažādus pasākumus (ekskursijas, Ziemassvētku pasākumu u.c.) bērniem no trūcīgām un sociālā 

riska ģimenēm. 

Sociālo pakalpojumu sniegšana pašvaldības iedzīvotājiem vai pasākumu kopuma 

organizēšana, lai persona saņemtu atbilstošu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu – sociālā darba 

pakalpojums sniegts, gan ilgstoši gada laikā - saskaņā ar ģimenes lietām, gan arī sniegtas speciālistu 

konsultācijas ikdienā.  

Sociālais dienests, sadarbībā ar aprūpētājiem (50 personas) un mobilo aprūpes grupu 

(šoferis, 2 aprūpētāji), nodrošina sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās, pakalpojumu saņēmušie 

klienti – kopā 93. Klienta aprūpei izlietotie līdzekļi kopā sastāda Ls 43540, kas ir par Ls 5182 

vairāk nekā 2012.gadā (Ls 38358).  

2013. gadā īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā pakalpojumu saņēma 19 personas, 

kopā izlietotie līdzekļi sastāda Ls 14580. Savas pašvaldības institūcijā pansionātā „Mūsmājas” 

sociālie pakalpojumi nodrošināti 23 personām, gada laikā ievietotas 2 personas, kopā izlietotie 

līdzekļi sastāda Ls 87290, kas ir par Ls 2525 vairāk nekā 2012. gadā (Ls 84765). 

Par valsts līdzekļiem sociālā rehabilitācija ar funkcionālajiem traucējumiem ir nodrošināta 

57 personām, 1 personai ar atkarības problēmu, 2 represētajām personām, 2 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. Bezmaksas sociālos pakalpojumus institūcijā ir saņēmuši  vardarbībā 

cietušie - 3 bērni un viena pilngadīga persona.  

Saskaņā ar likumdošanu no 2013.gada 1.janvāra Sociālais dienests organizē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā. Par valsts līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu Kārsavas novada 

pašvaldībā ir saņēmušas 14 personas, kurām ir noteikta invaliditāte, izlietotie līdzekļi sastāda Ls 

10205,33. 2013.gadā Sociālais dienests ir noslēdzis līgumus ar 15 asistentiem. 

Projekta „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā” ietvaros tika 

sniegti sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi 130 personām, lai pilnveidotu vecu cilvēku un 

cilvēku ar kustību traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu to integrāciju 

sabiedrībā. Pēc projekta noslēguma, tiks veiktas attiecīgas izmaiņas saistošajos noteikumos aprūpes 

mājās darba organizēšanā, izveidojot jaunu Sociālā dienesta struktūrvienību -  Kārsavas novada 

sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilo brigādi, nosakot aprūpe mājās 

pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

 Biedrības „Sapratne” projekta „Dzīvotprieks” ietvaros tehniskos palīglīdzekļus izmantoja 

200 Kārsavas novada pašvaldības iedzīvotāji. 

2014. gadā Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests plāno organizēt atbalsta grupas 

no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, atbalsta grupas un radošās darbnīcas sociālo prasmju 

attīstīšanai -  sociālā riska ģimenēm.  

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas profesionālu, 

kvalitatīvu darbību atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām, tiks veikta sociālās vides izpēte, kā 

rezultātā tiks izstrādāts Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns. 
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FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Pašvaldības budžets 
 

     2012.gada 19. decembrī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21 „Par 

Kārsavas  novada pamatbudžetu”.  2013. gadam ieņēmumos Ls 3 059 111  un izdevumos  

Ls 4 152 361. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets ir 

iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

  

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

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

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

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

ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra tabulā Nr.2  
 

2. tabula  
 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2013.gadā 

 

Pašvaldības 

ieņēmumu 

struktūra un plāna 

izpilde 2012.gadā  

Plāns 2014. 

gadā, LVL 

Plāns 2013. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis  
1 080 218 1 081 808 1 130 569 104 

Nekustāmā 

īpašuma nodoklis  
146 593 119 436 173 228 145 

Azartspēļu 

nodoklis  
11 040 7 000 11 040 158 

Nenodokļu 

ieņēmumi  
25 211 32 527 53 185 163 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi  

151 830 188 694 205 193 109 

Transferti  2 041 786 2 266 573 2 526 622 101 

KOPĀ 3 456 678 3 696 038 4 099 837 111 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

     Kārsavas  novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā sastādīja Ls  4 099 837, bet 

2012. gadā Ls 4 454 504, kas ir par Ls 354 667  jeb 8 % mazāk, bet izdevumi 2013. gadā sastādīja 

Ls 3 781 245, un salīdzinot ar 2012.gadu ( Ls 4 175 810 ) tie ir samazinājušies par Ls 394 565 jeb 

par 10 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 86 % no 

pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 28 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi 2013.gadā sastāda Ls 1 130 569, kas ir par 48 761 Ls vairāk kā 

plānots un par Ls 120 232  vairāk kā 2012.gadā.  

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā ir Ls 173 228, kas sastāda 13 % no kopējiem 

nodokoļu ieņēmumiem. Nodoklis pārskata gadā ir pārpildījies par Ls 53 792 no plānotā, bet saņemts 

par Ls 15 829 vairāk kā 2012. gadā. 
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Azartspēļu nodoklis 2013. gadā ir 11 040 Ls un tas sastāda 0.8 % no kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem. Nodoklis 2013. gadā ir pārpildījies par Ls 4 040. Salīdzinot ar 2012. gadu, tas ir par 

Ls 1 840 saņemts vairāk. 

Nenodokļu ieņēmumi 2013. gadā ir saņemti Ls 53 185, kas ir par Ls 1 217 vairāk kā 2012. gadā.  

Lielāko daļu šo ieņēmumu veido pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas ir 47 % no nenodokļu 

ieņēmumiem un tie ir pārpildīti par Ls 20 658. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2013. gadā sastāda Ls 205 193, kas ir par Ls 16 381 

mazāk kā 2012. gadā. Šo ieņēmumu izpilde  ir par 9 % lielāka no plānotā jeb par  Ls 16 499.  

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

ieņēmumos par nomu un īri  Maksas ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem 

sastāda 5 %. 

Saņemtie valsts budžeta transferti 2013. gadā ir  pārpildījušies par Ls 260 049. Salīdzinot ar 2012. 

gadu transferti ir samazinājušies Ls 477 404. No kopējiem pašvaldības ieņēmumiem transferti 

sastāda Ls 62 %. 

Salīdzinājumā ar 2012. gadu  naudas līdzekļi ir samazinājušies   par  Ls 119 153.  

Naudas līdzekļi tiek  glabāti  komercbankās Ls 38 866, t.sk. AS „Swedbank” Ls 14 217 AS 

“Citadeles banka” Ls 24 649 un Valsts kasē Ls 628 969.  

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

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

saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 193.panta 1.punktu. 

 

 
10.attēls.Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā 

3. tabula  
Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2013. gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pēc 

ekonomiskās 

klasifikācijas   

Plāns 2014. 

gadā, LVL 

Plāns 2013. gadā, LVL  Izpilde, 

LVL  

Izdevumu 

struktūra, 

%  

Plāna 

izpilde, 

%  

IIZDEVUMI 

KOPĀ 

4 169 375 4 770 420 3 781 245 100 79 

1.Uzturēšanas 

izdevumi  

3 290 158 3 409 266 3 102 435 82  91 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā 

Nekustamā  
īpašuma nodoklis 

4% 

Nenodokļu  
ieņēmumi 

1% 

Maksas  
pakalpojumi 

5% 

Transferti 
62% 

Iedzīvotāju  
ienākuma  
nodoklis 

28% 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 16 

t.sk.Atalgojums  1 402 347 1 465 685 1 434 506 46  98 

Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas  

380 906 441 878 416 468 13  94 

Preces un 

pakalpojumi  

1 047 422 997 595 820 880 26  82 

Procentu izdevumi  36 760 22 075 14 553 1 66 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti  

319 973 389 911 335 171 11 86 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti  

102 750 92 122 80 857 3 88 

2.Kapitālie 

izdevumi  

879 217 1 361 128 678 784 21 50 

3.Pārējie 

izdevumi, kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas 

principa un nav 

klasificēti 

iepriekš 

 26 26  100 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

        No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2013.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem-

82 %, Ls 3 102 435. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti Ls 678 784, kas ir 21 %  no  

pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  
 

4. tabula 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2013. gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām   

Plāns 2014. gadā, 

LVL 

Plāns 2013. gadā, 

LVL  

Izpilde, LVL  Plāna izpilde, % 

Vispārējie 

valdības dienesti  

393 110 337617 304 709 90 

Sabiedriskā 

kārtība un drošība  

17 085 16 404 15 996 97 

Ekonomiskā 

darbība  

128 234 453 993 414 839 91 

Vides aizsardzība 1 009 754 914 531 259 911 28 

Pašvaldību 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana  

403 590 358 800 286 427 80 

Veselība  29 472 27 356 26 833 98 

Atpūta, kultūra un 

sports 

276 366 334 766 305 250 91 

Izglītība 1 362 248 1 749 825 1 693 470 97 

Sociālā 

aizsardzība 

549 516 577 128 473 810 82 

KOPĀ 

IZDEVUMI 

4 169 375 4 770 420 3 781 245  79 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 
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Kārsavas novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 79 %, un tie sastāda Ls 3 781 245, kas ir par Ls 394 565 mazāk kā pērn Ls 

( 4 175 810 ). 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2013.gadā sastāda Ls 304 709, t.i. 8 % no kopējiem 

izdevumiem,  kas ir vairāk par Ls 12 4258 nekā 2012.gadā ( 292 284 ). Ieplānotie izdevumi ir 

izpildīti par 90 %.  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastāda 0.4 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. Ls 

15 996 un to izpilde ir 97 %, salīdzinot ar 2012. gadu par Ls 3 538 vairāk, pērn Ls 12 458.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 414 839, kas ir par Ls 702 729 mazāk kā pērn  Ls 

1 117 568. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 11 %  no kopējiem  izdevumiem un izpildīti par 

91 %.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2013. gadā izlietojusi Ls 259 911, kas ir 7 % no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 28 %. Salīdzinot ar 2012. gadu (Ls 231 623)  tie ir palielinājušies par 

Ls 28 288. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 8 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 

80 % un sastāda Ls 286 427, kas ir par Ls 24 725 mazāk  kā 2012. gadā (Ls 261 702 ).  

Veselības izdevumi sastāda 0.6 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. Ls 26 833, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu (Ls 22 748), tas ir mazāk par Ls 4 085. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 305 250, kas ir 8 % no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 91 %. Salīdzinot ar 2012. gadu ( Ls 346 077 ) tie ir samazinājušies par 

Ls 40 927 

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 45 % no kopējiem 

izdevumiem, kas izpildīti par 97 % un sastāda Ls 1 693 470, kas ir par Ls 264 353 vairāk kā 2012. 

gadā ( 1 429 117 ). 

Sociālai aizsardzībai 2013.gadā izlietoti Ls 473 810, kas ir par Ls 21 577 mazāk kā 

2012.gadā (Ls 452 233 ). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 12 % no kopējiem izdevumiem 

un izpildīti par 82 %.  

 

 

 

 
 

 
 

11. attēls.Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2013.gadā 
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Speciālais budžets 
 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

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

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

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

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2013.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 

107.2 % un sastādīja Ls 146 637, kas ir par Ls 18 701 vairāk  kā 2012. gadā (Ls 127 936). Speciālā 

budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2013. gadā sastādīja Ls 131 733, kas ir par Ls 16 993 vairāk kā 

2012. gadā ( Ls 114 740 ). Savukārt dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2012. gadu palielinājās  par 

Ls 1 708, sastādīja 2013. gadā Ls 14 904 ( 2012. gadā Ls 13 196 ). Mērķdotācijas autoceļiem plāna 

izpilde ir 100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde ir 298 %.  
 

5. tabula  
Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2013. gadā 

 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra 

un plāna izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām   

Plāns 2013. gadā 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vispārējie vadības 

dienesti  

243 220 90 

Transports  148 564 119 445 80 

Vides aizsardzība 16 735 13 342 79 

KOPĀ  165 542 133 007 80 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

 Speciālā budžeta kopējie izdevumi ir Ls  133 007  t.i. par Ls 17 252 mazāk kā 2012. gadā 

Ls 150 259. 

 
 

 
12. attēls.Speciālā budžeta izdevumu  struktūra 2013.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālā budžeta izdevumu struktēra pēc funkcionālās  
klasifikācijas 2012. gadā 

Vispārjie vadlbas  
dienesti 

0% 

Vides aizsardzība 
10% 

Transports 
90% 
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6. tabula  
Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām kategorijām  2013. gadā 

 

Ziedojumu un 

dāvinājumu  

budžeta izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām   

Plāns 2013. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vides aizsardzība 865 865 100 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

465 220 47 

Izglītība 2 997 2 225 74 

Sociālā aizsardzība 271  0 

KOPĀ 4 598 3 310 72 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2013. gadā sastāda Ls 3 971, kuri saņemti no 

juridiskām un fiziskām personām. 2012. gadā tie bija mazāki Ls 2 259. 

 

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 2013.gadā 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 20 

Pašvaldības aizņēmumi un garantijas 
 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība ir ņēmusi no Valsts kases šādu aizdevumu par 

kopējo summu Ls 204 572 (sīkāk skat. tabulā): 
 

7. tabula  
 

Nosaukums Summa Komentāri 

Ilgtermiņa aizdevums no Valsts kases 204 572 Saņemts aizdevums saskaņā ar 12.07.2013. gada 

aizdevuma līgumu  Nr. A2/1/13/326 . Aizdevuma 

mērķis „Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa 

ēku un telpu renovācija” īstenošanai. 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

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

līdzfinansējuma nodrošināšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. Tā kā 

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

īstenošanu noteiktajos termiņos saskaņā ar līgumiem un pašvaldības noteikto funkciju izpildi, 

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

8. tabula  
Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2014. gada 01. janvāri (latos): 

 

 

Kārsavas 

novada 

pašvaldības 

aizņēmumi uz 

2014.gada 

1.janvāri, 

(latos) 

Aizdevējs  

Mērķis Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmum

a 

līguma 

summa 

Parāds uz 

2014.gada 

sākumu 

Vides 
investīciju 
fonds  

Atdzelzošanas iekārtu 
celtniecība  

30.06.2008.  30.12.2014.  34 438  3 998 

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

28.05.2008. 20.04.2018. 60 000 27 560 

Valsts kase SIA „Kārsavas slimnīca” 
pamatkapitāla palielināšana 

21.06.2007. 20.04.2015. 200 000 34 400 

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

19.06.2009. 20.05.2029. 218 647 185 691 

Valsts kase SIA "Kārsavas 
namsaimnieks" 
pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta 
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Kārsavā" līdzfinansējuma 
nodrošināšana 

24.08.2010. 20.08.2034. 485 815 474 383 

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

06.09.2011. 20.06.2031. 644 976 165 297 
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Valsts kase LAD EFLFA projekta 
„Malnavas pagasta 
autoceļu un ciema ielu 
rekonstrukcija” īstenošana 

13.07.2011. 20.06.2031. 79 490 7 614 

Valsts kase LAD ELFLA projekta 
„Sporta zāles 
rekonstrukcija” īstenošana 

12.12.2011. 10.12.2031. 117 000 28 299 

Valsts kase ELFLA projekta „Mežvidu 
ciema ielu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032. 56 678 17 439 

Valsts kase ELFLA projekta „Kārsavas 
pilsētas ielu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032 387 316 294 387 

Valsts kase Projekts „Kārsavas 
vidusskolas izglītības 
kompleksa ēku un telpu 
renovācija” īstenošanai 

12.07.2013. 20.07.2033 204 572 204 572 

Pavisam x x x 3 329 729 1 443 640 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

     

   Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2014. gada 01. janvāri sastāda Ls 177 980.  

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

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” . Galvojuma summa Ls 95 490, galvojuma atlikusī summa uz 2014. 

gada 01. janvāri Ls 26 749 un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026. 

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

atlikums uz gada beigām ir Ls 568. 

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

2014. gada 01. janvāri ir Ls 6 913. Atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 20.12.2015. 

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

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

Kļavu ielā 7,Kārsavā” rekonstrukcijai. Aizdevuma atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 19.07.2023. 

Atlikums uz 2014. gada 01. janvāri ir Ls 143 750. 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

 

 

 
 

14 .attēls.Kārsavas novada pašvaldības zemes īpašumi  2013.gadā 
 

Avots: VZD informācija 

 

 

Pašvaldības īpašumā ir 272.5802 ha zemes, piekritīgā zeme satāda 1 806.8298 ha. 

Kopējā platība  ir 2 079.41 ha zemes. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir Ls 3 629 595, bet 

kuri nav ierakstīti – Ls 1 383 735. Zemesgrāmatā pašvaldība ir ierakstījusi 72.4 % no pašvaldībai 

piederošā īpašuma. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir iekļauta pašvaldības bilancē 2013. 

gadā ir Ls 7 957 346 bet 2012. gadā tā bija Ls 7 757 582. 

9. tabula 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē (Ls) 
Nekustamais īpašums Uz 

01.01.2014. 

Uz  01.01.2013. 

KOPĀ 7 957 346  7 757 582 

1. Zeme, ēkas, būves 7 817 342 7 280 663 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 31 897 366 624 

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

88 843 91 316 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 19 264 18 979 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         
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Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2013.gadā 
 

Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2013.gada beigās sastāda 590 298 LVL. 

 

10. tabula  

 

Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2013. gadā. 
 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2012. 

Ieguldījum

s 

2013.gadā 

 

Pārvērtēt

s 

2013.gad

ā 

Izslēgt

s 

2012. 

gadā 

 

Ieguldījuma 

uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2013. 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

56803002941 673 912 37 000 -255 218  455 694 

SIA „Kārsavas 

slimnīca” 

40003257732 132 665  -16 243  116 422 

SIA 

„Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

biedrība” 

42403013918 18 182    18 182 

Kopā: x 824 759 x -271 461 x 590 298 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

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

un SIA „Kārsavas slimnīca” 2013. gadu ir nostrādājušas ar zaudējumu. 

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

 Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2013.gada beigās nodarbināti 393 

darbinieki, t.sk.210 darbinieki izglītības iestādēs, 63-administrācijā, 46- kultūras namos un 

bibliotēkās, 27-sociālajā dienestā, pansionātā un mobilajā aprūpes grupā, 34-pagastu komunālajās 

saimniecībās, 8-veselības aprūpes iestādēs un bāriņtiesā, 5-autoceļu dienestā. 

 No administrācijā nodarbinātajiem  63 darbiniekiem  13 bija vīrieši un 50 sievietes. Gada 

laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 10 administrācijas darbiniekiem, t.sk. ar 6 saimnieciskās 

nodaļas darbiniekiem, sakarā ar to, ka pilsētas apsaimniekojamā teritorija tiek nodota SIA 

„Kārsavas namsaimnieks”.  2013.gadā nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar 5 administrācijas 

darbiniekiem. 2013.gadā ieviestas četras jaunas štata vienības –būvvaldes vadītājs, noformēšanas 

mākslinieks, sabiedrisko attiecību speciālists un izglītības psihologs.   
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                          15.attēls  Administrācijas  darbinieku sadalījums pēc izglītības (%) 
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                    16.attēls Administrācijas darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām (%) 

 

 

 2013.gadā pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu brigādes izveide 

Kārsavas novadā” darbības  beigām tika atbrīvoti 7 projekta darbinieki, taču sakarā ar to, ka  

pašvaldība nodrošināja projekta veikto funkciju saglabāšanu 2014.gadā., tika saglabātas trīs darba 
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vietas- sociālajam darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam un psihologam. Šie darbinieki 

pakalpojumus sniegs gan  novada pašvaldības sociālajā dienestā, gan novada pansionātā. 

 Pēc projekta „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai” darbības beigām, saglabāta 

teritorijas plānotāja amata likme uz nenoteiktu laiku. Uz 01.01.2014. novada pašvaldībā bija trīs 

vakanti amati- teritorijas plānotājs, sabiedrisko attiecību speciālists un izglītības psihologs. 

 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Informācija masu saziņas līdzekļiem 

Tiek gatavotas un sniegtas ziņas par aktualitātēm novadā vietējos medijos – “Ludzas Zeme”, 

“Vietējā Latgales avīze”, “Latgales Reģionālā Televīzija”. Interneta medijiem - 

www.delfi.lv/novados, www.la.lv/category/latvija/novados, www.diena.lv/latvija/novados, 

www.novados.lv, www.e-novads.lv, www.latgale.lv, leta.lv.  

Informatīvs Kārsavas novada izdevums 

Katru mēnesi tiek izdots un turpmāk tiks izdots informatīvs Kārsavas novada izdevums „Kārsavas 

Novada Vēstis” 1700 eksemplāru tirāžā. Ar pagastu pārvaldnieku starpniecību to piegādā 

iedzīvotājiem Kārsavas novada pagastos, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Goliševas un Salnavas 

pagastos. Kārsavas pilsētā izdevums tiek izplatīts publiski pieejamās vietās. Laikrakstā tiek 

atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informāciju, materiāli, lēmumu un saistošo 

noteikumu skaidrojumi.  

Informatīvās lapas, bukleti un brošūras 

Katru gadu sadarbībā ar Tūrisma informācijas punktu tiek izdoti informatīvi un reklamējoši bukleti 

un materiāli par pilsētas tūrisma iespējām. Nākotnē tiek plānots izveidot un izplatīt izdevumu “Gada 

pārskats”. 

Informatīvie izdevumi tiek izplatīti Kārsavas novada domē, pašvaldības iestādēs, pilsētas bibliotēkā, 

Tūrisma informācijas centrā, pilsētas skolās.  

Kārsavas novada mājas lapa internetā www.karsava.lv 

Sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumos ir regulāra jaunākās un aktuālākās informācijas 

apkopošana, sagatavošana. Mājas lapa ir veiksmīgākais ceļš pie jauniešu mērķauditorijas, tāpēc 

ieteicams vienoties ar skolām, ka to datorklasēs Kārsavas novada mājas lapa tiek popularizēta un ar 

to iepazīstināti skolēni informātikas mācību stundās.  

Ierosinājumu kastītes 

Plānots iedzīvotāju ērtībai Kārsavas novada domes pirmā stāva vestibilā izvietot pasta kastīti 

ierosinājumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. 

Informatīvs stends 

Lai nodrošinātu pieejamību un informāciju par notikumiem novadā, domes 1.stāva vestibilā ir 

izvietots stends, kur tiek izvietotas afišas un novada aktuālā informācija.   

http://www.delfi.lv/novados
http://www.la.lv/category/latvija/novados
http://www.diena.lv/latvija/novados
http://www.novados.lv/
http://www.e-novads.lv/
http://www.latgale.lv/


KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 26 

Konkursi 

Kā viens no efektīvākajiem pasākumiem tiek vērtēts dažādu domes izsludinātu konkursu rīkošana 

vairākās iedzīvotāju mērķgrupās. Konkursiem jābūt ar balvām, lai iedzīvotājiem ir lielāka 

motivācija iesaistīties un pieteikt citus.  

Konkurss “Sakoptākā sēta” rīkošana, Saimu dziedāšanas svētki, kas vieno ģimenes. Nepieciešams 

katrā mērķgrupārīkot vismaz vienu konkursu gada laikā, īpaši domājot par jauniešu auditoriju.  

Preses konferences 

Vienreizējiem un neparastiem notikumiem par godu pilsētas dome rīko preses konferences.  

Projektu publicitātes veidošana  

Svarīgs sabiedrisko attiecību uzdevums ir pilsētas domes realizēto projektu popularizēšana. Tā kā 

projekti ir dažādām mērķgrupām, tie attiecīgi arī jāpopularizē un tādejādi jāpiesaista projektu 

dalībnieki.  

Pateicības dienas 

Katra gadu tiek organizētā Labāko skolēnu pieņemšana pie Kārsavas novada domes priekšsēdētājas, 

godinot un pateicoties izcilniekiem, par labajiem sasniegumiem. Tiek organizēta “Lauksaimnieku 

balle”, godinot lielākos un straujāk augošos novada lauksaimniekus.  

Iekšējā komunikācija 

Regulāri tiek iestāžu vadītāju un vadošo darbinieku tikšanās, kuru laikā darbinieki sniedz atskaiti 

par paveikto, izstāsta nākotnes plānus un apspriež jautājumus, kas skar pašvaldības funkcijas. 

 

  

 

NĀKAMĀ GADĀ PLĀNOTIE  PASĀKUMI 

 

Projekti, kuru uzsākšana plānota 2014. gadā 

 

Turpinās darbs pie bērnu rotaļu laukumu izveides pagastos un 2013. gada nogalē iesniegts 

projekts par bērnu rotaļu laukuma izveidi Mežvidu ciemā. Projektu plānots realizēt 2014. gadā. 

   Kā viena no prioritātēm 2014. gadā ir pilsētas skvēra sakārtošana. Lauku atbalsta dienestā ir 

iesniegts projekts pirmajai  kārtai par celiņu bruģēšanu skvērā. Projektu plānots realizēt 2014. gadā. 

Nākošajā kārtā plānots veikt pārējos labiekārtošanas darbus. 

  Tiek strādāts pie Kārsavas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projekta un tiks meklēti līdzekļi tā 

realizācijai. 

  Viena no 2014. gada prioritātēm ir Šņitkas upes gultnes tīrīšana, applūšanas novēršana un 

teritorijas labiekārtošana.  

  Ir veikta tehniskā izpēte Malnavas ūdenssaimniecības sakārtošašanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

ūdensapgādi Malnavas iedzīvotājiem. 

Pašvaldība katru gadu ar savu līdzfinansējumu  10% apmērā no projekta kopējām izmaksām 

piedalās nevalstisko organizāciju projektu realizācijā. 

  2013. gada nogalē pieņemts lēmums par Teritorijas plānojuma grozījumu veikšanu Salnavas un 

Malnavas pagastos. 
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Tiek apkopotas jaunas idejas projektu realizācijai nākošajā plānošanas periodā un 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz pašvaldības īpašumiem. 

2013.gadā tika rekonstruēta jaunā katlu māja  Kļavu ielā 7. Līdz ar to tika apvienotas 3 

mazās katlu mājas vienā jauizceltajā. Tas ļāva samazināt apkures cenas par 5%.                                                                                                                                                                                      

2013.gadā turpinājās kopējie attīstības un kultūras apmaiņas projekti ar  Baltkrievijas Puhoviču 

rajonu, Azerbaidžānas Gusaru rajonu, Ļeņingradas apgabala Šļiselburgas pilsētu. 

      Tomēr arī 2013.gadā ir iezīmējušies  riski: apkures cenas, kuras saistītas gan ar iedzīvotāju 

maksātnespēju, gan iedzīvotāju neapzinīgu attieksmi pret komunālo parādu dzēšanu. 

       Tāpat var  minēt augsto bezdarba līmeni un jaunu darba vietu nepietiekamību. 

       Aizvien aktuāla problēma ir ielu remonti un vietām jau par neizbraucamiem kļuvušie pagastu 

ceļi, šo problēmu pašvaldība savu iespēju robežas cenšas risināt, taču pēdējām divām minētām 

problēmām risinājumam ir jābūt valstiskā līmenī.  

      Pašvaldības administratīvai komisijai krasāk jāvēršas pie pilsētas un ciemu privātīpašuma 

sakārtošanas jutājumu aktualizēšanas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


