Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas
uzraudzības ziņojums par 2016.gadu
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments,
kurā definēta Kārsavas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā
arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un Vides pārskats ir apstiprināts
2011. gada 21.decembrī (Protokols Nr.17,11&).
Kārsavas attīstības programmā ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi:


Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte,



Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi,



Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi apsaimniekota vide

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.
Parasti Rīcības plāns un investīciju plāns tiek aktualizēts, apstiprinot kārtējā gada pašvaldības
budžetu. Pēdējo reizi tas tika aktualizēts 2017. gada 26. janvārī.
Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības
progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
Attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tika veikta novada pašreizējās situācijas un
SVID analīze, kurā tika apzināti un novērtēti pašvaldības rīcībā esošie resursi (dabas resursi,
infrastruktūra, cilvēkresursi). Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir
noformulēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.
Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir definēti vidējā termiņā sasniedzamie rādītāji, kas raksturo šo
prioritāšu izpildi. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti ik gadu tiek apkopoti Kārsavas novada Ikgadējā
pārskata tabulā.
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Pēc rezultātiem, kas apkopoti ikgadējā pārskatā, var secināt, ka 2016.gadā attiecībā pret bāzes
gadu, ir sasniegti vairāki plānotie rādītāji un attīstības programmā nospraustie mērķi tiek
veiksmīgi realizēti.
Plānotais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2016 gadā ir pieaudzis un ir sasniegts 2018 gada
rezultāts .
Plānotais lielāko uzņēmumu apgrozījums katru gadu, arī 2016. gadā ir palielinājies un rādītājs ir
sasniegts. Lielākie uzņēmumi novadā: zemnieku saimniecība „Lūsēni”, SIA „GL PLUS”, SIA
„Javisi”, SIA „CPA”, SIA „Salenieku dolomīts”, SIA „D.A.K.Sams”, SIA „Kārsavas
namsaimnieks”, SIA „Mežvidi RS”, ZS „Zelta sala”, SIA „Auseklis”.
2016. gadā netika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar ārvalstu partneriem, bet plānotais rezultāts
kopumā ir sasniegts jau iepriekšējos gados- noslēgti 7 līgumi.
2016. gadā netika realizēts neviens pārrobežu sadarbības projekts, kas pret bāzes gadu ir
samazinājies. Kopā 2011.-2015.gadā realizēti 3 pārrobežu sadarbības projekti un plānotais
rezultāts vēl nav sasniegts.
Diemžēl iedzīvotāju skaits novadā samazinās, līdz ar to samazinās arī izglītojamo skaits
izglītības iestādēs. Taču neskatoties uz to pieaug interešu izglītības programmu izglītojamo
skaits, NVO skaits un amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits. Šajos
rādītājos plānotais 2018.gada rezultāts jau ir sasniegts.
Vēl jāsasniedz renovēto kultūras iestāžu skaita rādītājs, jo 2016. gadā netika renovēts neviens
tautas nams .
Katru gadu budžeta iespēju robežās tiek veikti nelieli remontdarbi kultūras iestādēs.

Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, samazinās arī bibliotēkas apmeklējumu skaits . Tabulā
analizēti centrālās –Kārsavas bibliotēkas rādītāji. Arī pagastu apmeklējumu skaits ik gadu
samazinās.
Trūcīgo personu ieguvušo statusu personu skaits samazinās un tā ir pozitīva tendence.
Ambulatoro apmeklējumu skaits 2016. gadā ir palielinājies attiecībā pret bāzes gadu un plānotais
2018. gada rezultāts ir sasniegts.
Nodarbināto skaits 2016.gadā bija 1241 un tas ir vairāk nekā plānots, kas vērtējams ļoti pozitīvi.
Līdz ar to bezdarba līmenis 2016 gadā ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad
tas sasniedza jau 25% .
Arī pašvaldības pārvaldības rādītāji – piedāvāto e-pakalpojumu skaits un personu skaits, kas
piedalās aptaujā par pašvaldības darbu – ir auguši un pārsnieguši plānotos rezultātus.
Pieaug arī noasfaltēto pašvaldības ielu un ceļu īpatsvars, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo
palielinās arī infrastruktūras attīstībai projektos piesaistītā atbalsta apjoms. Daļa ielu tiek
noasfaltētas no pašvaldības autoceļu budžeta. Kopumā plānotais rādītājs vēl nav sasniegts.
2016.gadā tika veikts darbs pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, lai varētu piedalīties
jaunu ES fondu projektu sagatavošanā un realizācijā , tāpēc 2016. gadā infrastruktūras attīstībai
no projektiem līdzekļi netika piesaistīti.
Tiek uzlabots un no jauna ierīkots ielu apgaismojums ciematu centros. 2016. gadā rādītājs ir
samazinājies, bet kopumā 2018 gada rādītājs sasniegts iepriekšējos gados.
Šobrīd tiek sasniegts mērķis 3 energoefektivitātes projekti, no kuriem Kārsavas PII tiks pabeigts
2017. gadā.
Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2016. gadā novadā netika radīti, bet tie tika izveidoti
iepriekšējos gados un plānotais skaits tika sasniegts.
2016.gadā ir īstenoti vairāki projekti par pašvaldības līdzekļiem.
Viens no vērienīgākajiem projektiem, kas realizēts par pašvaldības aizņēmumu ir „Kārsavas
vidusskolas stadiona pārbūve”. Tika uzbūvēts mūsdienu prasībām atbilstošs sporta stadions ar
daudziem laukumiem, skrejceļiem, žogu un apgaismojumu. Stadiona būvniecības darbi tika
uzsākti jau 2015. gadā. Kopējās izmaksas , ko sastāda ne tikai būvniecība , bet arī tehniskās
dokumentācijas izstrāde , autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī ģērbtuvju un konteineru
iegāde iekļaujot arī PVN- EUR 605 878,75. Ģenerāluzņēmējs- SIA “Ceļdaris”.
Tika veikta „Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā” (no esošās katlu mājas Kļavu ielā līdz
Teātra ielai). Darbus veica SIA “Halle B”. Tika uzbūvēta siltumtrase 787,95 m garumā un 4
siltummezgli. Kopējās izmaksas sastāda EUR 169 855.

Vērienīgi darbi tika veikti Malnavas pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanā. Darbus veica
SIA ‘’Rubate” un kopējās izmaksas sastāda EUR 73 069,69. Tika veikta ūdensapgādes tīklu
paplašināšana, savienojot Malnavas ciema ūdensapgādes sistēmu ar Malnavas koledžas sistēmu
un tika veikts ūdenstorņa remonts .
Veikta Līvānu ielas pārbūve Mērdzenes pagastā. Darbus veica VAS “Latvijas autoceļu
uzturētājs” par kopējo summu EUR 45 730, 91 un Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā, ko
veica SIA ”Ceļi un tilti”. Kopējās izmaksas kopā ar projektēšanas darbiem EUR 74 020,14.
2016. gadā atjaunota Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas fasāde. Kopējās izmaksas EUR
17 943, 26. Darbus veica SIA “Rufs”.
Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikti būvdarbi sienu konstrukciju pastiprināšanai
Kārsavas vidusskolai. Kopējās izmaksas sastāda EUR 135 027,51. Būvdarbus veica SIA
“Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”. Notika sienu pastiprinājuma tērauda elementu
uzstādīšana., kā arī tika uzstādītas iekšējās un ārējās savilces .
Ar pašvaldības līdzfinansējumu tika atjaunots daudzdzīvokļu mājas jumts Mērdzenes
pagastā. Kopējās izmaksas-EUR 28 137,16,no kurām daļa tika segta no mājas līdzekļu
uzkrājuma. Darbuzņēmējs-SIA “Rēzeknes būvserviss”.
Pabeigts projekts “Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas projekts
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, kurš tika uzsākts jau
2015. gadā. Kārsavas novada pašvaldība piedalījās 3 jomās: T2 Sociālā darba un veselības
aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla darbā ;T3 Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un
mājokļu politikas darbā; T4 „Pašvaldību izglītības un kultūras tīkla darbā.Katrā jomā tika
izstrādāts darba uzlabošanas plāns.
Tika organizēts Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss StepUp 2016, kur tika atbalstīti
jaunie uzņēmēji par kopējo summu EUR 5000.
1) Projektam “Akvaponika’’ piešķirts līdzfinansējums EUR 2000.
2) Projektam “Koka guļbaļķu būvniecība” piešķirts līdzfinansējums EUR 1500.;
3) Projektam “Bērnu pasākumu rīkošana” piešķirts līdzfinansējums EUR 1000.;
4) Projektam “Paipalu audzēšana” piešķirts līdzfinansējums EUR 500.
Plānots, ka visi jaunie uzņēmēji savu darbību uzsāks 2017. gada pavasara un vasaras sezonā.
Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, uzstādītas atdzelžošanas iekārtas Otro Mežvidu ciemā, ko
paveica SIA “Jaunoši –Ltd” par līguma summu EUR 5139,47.
Pabeigta Salnavas brīvdabas laukuma būvniecība , ko paveica SIA “Acuk” par summu EUR
22 842.
Izstrādāta tehniskā dokumentācija vairākiem pašvaldības objektiem.
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību,
darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves
kvalitātes celšanos, „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā

atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām”projektu konkursā, tika izstrādāts Būvprojekts
“’Bioloģisko attīrīšanas iekārtu , kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto
pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos” .
Uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde 7 pašvaldības ceļiem, lai varētu piedalīties Lauku
atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos”. Noslēgts līgums par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību ar IK”RK Ceļu
projekts”.
Uzsākts darbs pie Jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādes. Noslēgts līgums ar SIA” Campaign”.
Izstrādāta tehniskā dokumentācija Ziedoņa parka labiekārtošanai Malnavas ciemā un iesniegts
projekts kopā ar Jonavas pašvaldību Lietuvā LAT-LIT Pārrobežu sadarbības programmā .
Uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana Šņitkas upes teritorijas labiekārtošanai.
Tika izgatavoti ēku energosertifikāti Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādei, Mežvidu
pamatskolai, pašvaldības administratīvajai ēkai;
Iegādāti apgaismes ķermeņi Malnavas ciema ielu apgaismošanas uzlabošanai
Tika iesniegti un atbalstīti 3 projekti Lauku attīstības apakšpasākumā ”Darbību īstenošana
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
1 .Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana ar
mērķi radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācijas objektu, uzlabot iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas un atpūtas iespējas. Projekta kopējais budžets EUR 37900,72

2. Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā.ar mērķi atjaunot un pilnveidot
esošo materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu sniegšanai
novada iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt apskaņošanas kvalitāti brīvdabas pasākumos..Projekta
kopējais budžets ir EUR 49493,37 .
3. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas
novadā ar mērķi mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, uzturēt veselīgu
dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti. Projekta budžets: EUR 28093,81 .
Šo projektu realizācija plānota 2017. gadā.
Būvvaldes funkcijas Kārsavas novadā veic Kārsavas novada būvvalde.
2016. gadā būvvalde izsniegusi:
a) 62 būvatļaujas;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

10 apliecinājuma kartes;
22 ekspluatācijas aktus;
63 atzinumus;
25 izziņas;
3 paskaidrojuma rakstus;
4 rakšanas atļaujas;
3 saskaņojumus.

2016. gadā veikti vairāki pasākumi, lai sakārtotu nekustamos īpašumus :
1.Veikta pašvaldības zemju uzmērīšana-kopā 22 zemes vienībām:
a) Mērdzenes pagastā -3 zemes vienības;
b) Malnavas pagastā- 4 zemes vienības;
c) Goliševas pagastā - 3 zemes vienības;
d) Salnavas pagastā - 9 zemes vienības;
e) Mežvidu pagastā- 2 zemes vienības;
f) Kārsavas pilsētā- 1 zemes vienība.
2. Zemesgrāmatā reģistrēti 9 dzīvokļu īpašumi, t. sk. 7- Kārsavas pilsētā, 1-Malnavas pagastā,
1-Mērdzenes pagastā un 19 zemes vienības, t. sk.5- Kārsavas pilsētā, 4-Malnavas pagastā,1Goliševas pagastā, 5-Mērdzenes pagastā, 2- Mežvidu pagastā,2-Salnavas pagastā.
3.Sagatavoti 2 meža apsaimniekošanas un inventarizācijas plāni;
4. Veikta zemes ierīcības projekta izstrāde valsts nekustamā īpašuma Malnavas pagastā
nodošanai pašvaldībai bezatlīdzības īpašumā;
5. Uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 21,
Kārsava sadalei, tiks pabeigts 2017.gadā;
6. sagatavoti, novērtēti un nodoti atsavināšanai pašvaldības nekustamie īpašumi:
- 8 zemes vienības;
- 5 dzīvokļu īpašumi.
Visi realizētie projekti un darbi ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.

