Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam
Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2017.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.

Kārsavas novads Ikgadējais pārskats
Rādītājs
Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
10 lielāko
uzņēmumu
apgrozījums
Noslēgtie sadarbības
līgumi starp
Kārsavas novada
domi un ārvalstu
partneriem
Projektu skaits,
kuros pašvaldība
piedalījusies un kas
tieši vērsti uz
pārrobežu sadarbību
un uzņēmējdarbības
veicināšanu
Iedzīvotāju skaits
Izglītojamo skaits
izglītības iestādēs
(uz 01.09.2017.)
Interešu izglītības
programmu
izglītojamo skaits
(uz 01.09.2017.)
NVO skaits
Amatiermākslas
kolektīvu un
interešu
klubu/dalībnieku
skaits
Renovēto/
remontēto kultūras
iestāžu skaits
Bibliotēkas
apmeklētāju skaits
Sociālo
pakalpojumu –
aprūpi mājās
saņēmušo personu
skaits

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

2017.gads

2018.gadā
sasniedzama
is rezultāts

Avots

Valsts
310
ieņēmumu
dienests
Valsts
7 000 000 Ls
ieņēmumu
9 960103 Eur
dienests
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282

344

2010

5 849 839

16054399
EUR

2011

3

-

7

Pašvaldība
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1

1
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Pašvaldība

2011

6941

5532

7200

Pašvaldība

2011

1025
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1040

Pašvaldība

2011

196

294

205

Pašvaldība

2011

25

34

29

Pašvaldība

2011

470

557

510

Pašvaldība

2010

2

1

4

Pašvaldība

2010

14055

11772

14200

Pašvaldība

2010

139

75

150

P
ašvaldība

Personu skaits, kas
uzturas Kārsavas
slimnīcas īslaicīgas
uzturēšanas sociālās
aprūpes nodaļā,
personu skaits
mēnesī
Trūcīgas personas
ieguvušo statusu
personu skaits
Ambulatorie
apmeklējumi pie
ārstiem uz 1
iedzīvotāju
Nodarbināto skaits

2010

11

12

14

Pašvaldība

2010

1647

778

1580

Pašvaldība

2010

3,4

3,5

4,0

Veselības
ekonomik
as centrs

2010

1062

1258

1090

2010

25,5%

20,1%

23%

2011

6

22

8

Pašvaldība

2011

120

180

200

Pašvaldība

Bezdarba līmenis
Pašvaldības
administrācijas
piedāvāto
e- pakalpojumu
skaits
Personu skaits, kas
piedalījušās aptaujā
par pašvaldības
darbu un tā
uzlabošanu
Ceļu segums uz
pašvaldības ceļiem
un ielām:
Asfaltētās
Grantētās
Bez seguma(Grunts)
Infrastruktūras
attīstībai projektos
piesaistītā atbalsta
apjoms
Ielu apgaismojuma
ciemos uzlabošana,
ciemus skaits, kur
uzlabots ielu
apgaismojums

Valsts
ieņēmumu
dienests
Nodarbinā
tības valsts
aģentūra

2011
5,14%
77,40%
17,45%

6,60%
93,40%

8,00,%
74,54%
17,45%

Pašvaldība

2011

541 537

590 942

800 000 Ls
1 138 297
Eur

Pašvaldība

2011

0

1

2

Pašvaldība

Realizēto
energoefektivitātes
paaugstināšanas
projektu skaits
pašvaldības iestādēs
Alternatīvā
kurināmā ražošanas
uzņēmumi

2011

0

1

3

Pašvaldība

2011

1

-----

2

Pašvaldība

Pēc rezultātiem, kas apkopoti ikgadējā pārskatā, var secināt, ka 2017.gadā attiecībā
pret bāzes gadu, ir sasniegti vairāki plānotie rādītāji un Attīstības programmā
nospraustie mērķi tiek veiksmīgi realizēti, kas liecina par plānveidīgu Programmas
īstenošanu.
Plānotais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2017 gadā ir pieaudzis un ir sasniegts
2018 gada rezultāts, tas ir nedaudz samazinājies pret 2016.gadu.
Plānotais lielāko uzņēmumu apgrozījums katru gadu, arī 2017. gadā ir palielinājies un
rādītājs ir sasniegts. Lielākie uzņēmumi novadā: zemnieku saimniecība „Lūsēni”,
SIA „GL PLUS”, SIA „Javisi”, SIA „CPA”, SIA „Salenieku dolomīts”, SIA
„EKOBRIKETES”, SIA „Logistika VK”, SIA „Mežvidi RS”, SIA „D.A.K.Sams”,
SIA „Kārsavas namsaimnieks”.
2017. gadā netika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar ārvalstu partneriem, bet
plānotais rezultāts kopumā ir sasniegts jau iepriekšējos gados- noslēgti 7 līgumi.
2017. 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 ik gadu 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.
2017.gadā tika renovēta viena kultūras iestāde.
Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, samazinās arī bibliotēkas apmeklējumu
skaits. Tabulā analizēti centrālās –Kārsavas bibliotēkas rādītāji. Arī pagastu bibliotēku
apmeklējumu skaits ik gadu samazinās.
Trūcīgo personu ieguvušo statusu personu skaits samazinās un tā ir pozitīva tendence,
taču jāņem vērā, ka kopējais novada iedzīvotāju skaits arī samazinās un tas ietekmē
arī šo rādītāju.
Ambulatoro apmeklējumu skaits 2017. gadā ir nedaudz palielinājies attiecībā pret
bāzes gadu.

Nodarbināto skaits 2016.gadā bija 1258 un tas ir vairāk nekā plānots, kas vērtējams
ļoti pozitīvi. Līdz ar to bezdarba līmenis 2017. 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.
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.
2017.gadā tika īstenoti projekti ceļu pārbūvē, izmantojot ES fondus un LAD
finansējumu.
Tiek uzlabots un no jauna ierīkots ielu apgaismojums ciematu centros
2017.gadā ir pabeigts Kārsavas PII energoefektivitātes projekts.
Allternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2017. gadā novadā netika radīti, bet tie
tika izveidoti iepriekšējos gados un plānotais skaits tika sasniegts.

Projekti, kas īstenoti 2017.gadā:
Finansēšanas
avots

Nr.p.k.

Projekta nosaukums, numurs

1.

Kārsavas novada pašvaldības ceļa Nr.
154 “Klonešnīki – Griudinīši – Strodi”
posma (posmā 0.00 – 0.35 km) pārbūve
Mežvidu pagastā Kārsavas novadā
“Bioloģisko attīrīšanas iekārtu,
kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas
izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas
novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos”

ERAF
Pašvaldība

3.

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm
Kārsavas novadā.(trenažieri un bērnu
rotaļu laukumi)

4.

5.

2.

Projekta
īstenošanas
izdevumi pa
finansēšanas
avotiem

Projekta
īstenošanas
datums

147 844,63
EUR
17 344,90
EUR
524 737,25
EUR
61561,35
EUR

2017

ELFLA
Pašvaldība

12 646,02
EUR
1405,10
EUR

2017

Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana
Kārsavas novadā .

ELFLA
Pašvaldība

2017

Veselības veicināšanas un slimību
profilakse pasākumi Kārsavas novadā
iedzīvotājiem

ESF, VM

44 544,93
EUR
4949,44
EUR
11 312,38
EUR

ERAF
Pašvaldība

2017

2017

6.

7.
8.

Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā
stāvokļa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana
Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī
Gaismas dārzs Ludzai

9.

Zivju resursu atjaunošana Kārsavas
novada Nūmernes ezerā

10.

Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta
un griestu konstrukciju remonts

ELFLA
Pašvaldība

34 084,38
EUR
3787,15
EUR
10 000 EUR
1800 EUR
LVAFA
540 EUR
pašvaldība
60 EUR
LAD
1417,50
Zivsaimniecība EUR
s fonds
157,50 EUR
pašvaldība
ELFLA
18981,43
Pašvaldība
EUR
2420,05
EUR

2017

2017
2017
2017

2017

