Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas
uzraudzības ziņojums par 2012.gadu
Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam pirmā redakcija tika izstrādāta,
pamatojoties uz likumu „Par Pašvaldībām”, „Attīstības plānošanas sistēma likumu” un
„Reģionālās attīstības likumu”, kas nosaka, ka katrai vietējai pašvaldībai ir jāizstrādā vidēja
termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās
pašvaldības attīstības prioritātes. Attīstības programmā tiek sniegts arī ieskats esošajā novada
sociālekonomiskajā situācijā un tiek pausts nākotnes redzējums par Kārsavas novada vēlamo
attīstību perspektīvā, nosakot attīstības vīziju, mērķus, uzdevumus un atsevišķos gadījumos arī
konkrētākus pasākumus uzdevumu izpildei.
Programma izstrādāta, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(pašlaik VARAM) „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī”.
Attīstības programmas galvenais mērķis ir veidot pamatu Kārsavas novada teritorijas ilgtspējīgai
un līdzsvarotai attīstībai, t.i. uzlabot Kārsavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidot
līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmēt tā ekonomisko
izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti.
Attīstības programmas projekts ir izstrādāts laika periodā no 2011.gada februāra līdz 2011. gada
decembrim, Kārsavas novada domei sadarbojoties ar uzņēmumu SIA “Sustainable Advanced
Solutions”.
Dokumenta izstrādes process tika organizēts paralēli darbam pie Kārsavas novada Teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam sagatavošanas, tādējādi nodrošinot šo dokumentu savstarpēju
saikni, un sniedzot iedzīvotājiem iespēju izteikties vienlaicīgi gan par sociālekonomiskās, gan
teritoriālās attīstības jautājumiem.
Kārsavas attīstības programmā ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi un tiem atbilstošas 3 ilgtermiņa
attīstības prioritātes. Izrietoši no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un
tām atbilstošie sasniedzamie rādītāji, kā arī konkrēti rīcības virzieni, kas būtu veicami prioritāšu
ietvaros. Atbilstoši rīcības virzieniem ir izstrādāts Rīcības plāns, pamatā plānojot Kārsavas
novada attīstībai veicamos uzdevumus turpmākajiem 3 gadiem. Ņemot vērā mainīgo
ekonomisko situāciju, Rīcības plāns nepieciešamības gadījumā ir jāaktualizē.
Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības
progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
2012.gadā ir īstenoti sekojoši projekti:
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Vienības ielas rekonstrukcija
Kārsavas pilsētā
Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/004
Sporta zāles rekonstrukcija
Nr.11-01-L32100-000065
Speciālistu piesaiste Kārsavas
novada pašvaldībai
Skaņas aparatūras iegāde Kārsavas
kultūras namam
Nr.11-01-LL33-L413202-000009
Gaismas aparatūras iegāde un
uzstādīšana Kārsavas kultūras
namam
Nr.11-01-LL33-L413202-000001
Kārsavas novada pašvaldības
kapacitātes paaugstināšana ES
struktūrfondu un pārējās ārvalstu
palīdzības līdzfinansēto pasākumu
īstenošanai
Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija
Nr.11-01-L32100-000064
Bērnu un jauniešu aktīvas atpūtas
laukuma izveide Malnavas ciemā
Nr.11-01-Ll33-L413201-000001
Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
izveide Mērdzenes ciemā
pilnvērtīgai brīvā laika
izmantošanai
Nr.12-01-LL33-L413201-000005

ERAF,
pašvaldība
,valsts
ELFLA,
pašvaldība

avotiem, Ls
1338122,15
165300,30
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ESF

18500,00

07/201007/2012
07/201108/2012
11/201009/2012

ELFLA,
pašvaldība

5065,50
562,83

10/201105/2012

ELFLA,
pašvaldība

4908,83
561,43

10/201105/2012

ESF
ELFLA,
pašvaldība

9114,59
47634,00
17440,00

12/201109/2012
07/201110/2012

ELFLA,
pašvaldība

5332,98
1896,17

10/201108/2012

ELFLA
, pašvaldība

4574,70
508,30

09/201210/2012

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

