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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 2016.gadā  deklarēti 5983 iedzīvotāji.  

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/ZZS) 

2.  Tālis Mūrnieks (Vienotība/ ZZS) 

3. Andris Ļubka  (Vienotība/ ZZS) 

4. Viktors Indričāns (Vienotība/ZZS) 

5. Inta Rancāne (Vienotība/ZZS) 

6.   Pēteris Laganovskis (Latgales Partija)  

7.   Edgars Puksts ( Latgales Partija)  

8. Juris Poikāns (Saskaņas centrs) 

9. Modris Karpovs (Saskaņas centrs) 
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10. Andrejs Krišāns (Saskaņas centrs) 

11. Vairis Poikāns  (Saskaņas centrs) 

12.  Aivars Lipskis (Saskaņas centrs) 

13. Andris Šicāns (Reformu partija) 

14. Juris Vorkalis (Reformu partija) 

15. Ligita Maģiča (Vienoti Latvijai) 

 

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 

2016.gadā notikušas: 

12 Apvienotās finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes lietu, 

sociālo un veselības lietu komitejas sēdes (izskatīti 366 jautājumi) 

1 izglītības, kultūras,sporta un jaunatnes lietu  komitejas sēdes (izskatīts 1jautājums); 

3  Sociālo un veselības lietu komitejas sēdes (izskatīti 4 jautājumi); 

  15 Domes sēdes (pieņemti 470 lēmumi). 

 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

 vēlēšanu komisiju 

 administratīvo komisiju 

 administratīvo aktu strīdu komisiju 

 iepirkumu 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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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 Rīcibas 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. 

 

1.tabula 

Kārsavas novads Ikgadējais pārskats 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 
2016.gads 

2018.gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 2010 282 339 310 

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 
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10 lielāko 

uzņēmumu 

apgrozījums 

2010 

 

5 849 839 

 

12 452 007 

Eur 

7 000 000 Ls 

9 960103 Eur 

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 

Noslēgtie sadarbības 

līgumi starp 

Kārsavas novada 

domi un ārvalstu 

partneriem 

2011 3 - 7 Pašvaldība 

Projektu skaits, 

kuros pašvaldība 

piedalījusies un kas 

tieši vērsti uz 

pārrobežu sadarbību 

un uzņēmējdarbības 

veicināšanu 

2011 1 - 4 Pašvaldība 

Iedzīvotāju skaits 2011 6941 6057 7200 Pašvaldība 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestādēs 
2011 1025 668 1040 Pašvaldība 

Interešu izglītības 

programmu 

izglītojamo skaits 

2011 196 275 205 Pašvaldība 

NVO skaits 2011 25 34 29 Pašvaldība 

Amatiermākslas 

kolektīvu un 

interešu 

klubu/dalībnieku 

skaits 

2011 470 543 510 Pašvaldība 

Renovēto/ 

remontēto kultūras 

iestāžu skaits 

2010 2 
 

         - 4 Pašvaldība 

Bibliotēkas 

apmeklētāju skaits 

 

 

2010 14055 13652 14200 Pašvaldība 

Sociālo 

pakalpojumu – 

aprūpi mājās 

saņēmušo personu 

skaits 

2010 139 76 150 Pašvaldība 

Personu skaits, kas 

uzturas Kārsavas 

slimnīcas īslaicīgas 

uzturēšanas sociālās 

aprūpes nodaļā, 

personu skaits 

mēnesī 

2010 11 13 14 Pašvaldība 

Trūcīgas personas 

ieguvušo statusu 

personu skaits 

2010 1647 834 1580 Pašvaldība 
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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 .  

Ambulatorie 

apmeklējumi pie 

ārstiem uz 1 

iedzīvotāju 

2010 3,4 4,5 4,0 

Veselības 

ekonomik

as centrs 

Nodarbināto skaits 

2010 1062 1241 1090 

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 

Bezdarba līmenis 

2010 25,5% 22,7 23% 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra 

 Pašvaldības 

administrācijas 

piedāvāto 

e- pakalpojumu 

skaits 

 

2011 6 22 8 Pašvaldība 

Personu skaits, kas 

piedalījušās aptaujā 

par pašvaldības 

darbu un tā 

uzlabošanu 

2011 120 350 200 Pašvaldība 

Ceļu segums uz 

pašvaldības ceļiem 

un ielām: 

Asfaltētās 

Grantētās 

Bez seguma(Grunts) 

2011 

 

 

 

 

 

 

5,14% 

77,40% 

17,45% 

 

 

6,60% 

93,40% 

 

 

 

8,00,% 

74,54% 

17,45% 

Pašvaldība 

Infrastruktūras 

attīstībai projektos 

piesaistītā atbalsta 

apjoms 

2011 

 

541 537 

 
- 

800 000 Ls 

1 138 297 Eur 
Pašvaldība 

Ielu apgaismojuma 

ciemos uzlabošana, 

ciemus skaits, kur 

uzlabots ielu 

apgaismojums 

2011 0 - 2 Pašvaldība 

Realizēto 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

projektu skaits 

pašvaldības iestādēs 

2011 0 - 3 Pašvaldība 

Alternatīvā 

kurināmā ražošanas 

uzņēmumi 

2011 1 
 

- 2 Pašvaldība 
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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 

noafaltētas 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. 

 Allternatīvā 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 ģerbtuvju 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 
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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. 

Projektam “Akvaponika’’ piešķirts līdzfinansējums EUR 2000. 

Projektam “Koka guļbaļķu būvniecība” piešķirts līdzfinansējums EUR 1500.; 

Projektam “Bērnu pasākumu rīkošana” piešķirts līdzfinansējums EUR 1000.; 

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; 
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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: 

62 būvatļaujas; 

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: 

 Mērdzenes pagastā -3 zemes vienības; 

 Malnavas pagastā-   4 zemes vienības; 

 Goliševas pagastā -  3 zemes vienības; 

 Salnavas pagastā   -  9 zemes vienības; 

 Mežvidu pagastā-     2 zemes vienības; 

 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,1-Goliševas 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; 
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- 5 dzīvokļu īpašumi.  

Visi realizētie projekti un darbi ir veicinājuši Attīstības programmā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 

 

 

 

 

BŪVVALDE 

 
Būvvaldes funkcijas Kārsavas novadā veic Kārsavas novada būvvalde. 2016.gadā  tā 

izsniegusi 62 būvatļaujas. 

 

2.tabula 

Informācija par izsniegtajām būvatļaujām 

 

Stadija Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās 

mājas 

Palīgēkas Inženierbūves Ražošanas 

ēkas 

Iecere    1                   nav 

Būvprojekts          

        10 

 

    49 

 

 

   nav 

 

Būvdarbu 

pabeigšana 

      2       

 

Pārskata gadā izsniegtas: 

10 apliecinājuma kartes, 

22 valsts pieņemšanas komisijas akti, 

63 atzinumi „Par būvju pārbaudi”, 

25 izziņas „Par būvju neesību” 

15 paskaidrojuma raksti 1.grupas būvēm, 

4 rakšanas darbu atļaujas, 

18 dažādu būvju apsekošanas akti. 

 

Veikti 64 projektu dokumentācijas saskaņojumi, no tiem : 

 Gāzes uzpildes stacija - 1 obj. 

A/S “Sadales tīklu”objekti ( zemsprieguma lījas, apakšstac. u.c.) - 18 obj. 

A/S “Latvijas valsts meži”- Meža ceļi - 5 obj., 

 Meliorācijas objekti - 8 obj., 

 Individuālie būvētāji ( dzīv.m., saimn.ēkas, pirtis ) - 6 obj., 

 Lauksaimnieciska rakstura objekti  - 16 obj. 

.Dažādi ( žogi, laukumi u.c.) - 8 objekti 

 

PĀRSKATS PAR DARBĪBĀM AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

 
3.tabula 

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana  
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Atrašanās vieta Vienību skaits Platība(ha) 

Kārsavas pilsēta 1 0,2250 

Malnavas pagasts 4 10,55 

Mežvidu pagasts 2 10,06 

Salnavas pagasts 9 19,368 

Mērdzenes pagasts 3 8,08 

Goliševas pagasts 3 26,79 

Kopā 22 75,073 

 

4.tabula 

Zemesgrāmatās reģistrētie pašvaldības  Zemes un būvju nekustamie īpašumi 

Atrašanās vieta Vienību skaits Platība(ha) 

Kārsavas pilsēta 6 1,0688 

Malnavas pagasts 4 2,0865 

Mežvidu pagasts 3 11,39 

Salnavas pagasts 2 22,1357 

Mērdzenes pagasts 5 5,66333 

Goliševas pagasts 1 15,94 

Kopā 21 58,28433 

 

Zemes grāmatā reģistrēti  9 pašvaldības dzīvokļi. 

Veiktas 2 meža inventarizācijas (7,55ha). 

Veikta zemes ierīcības projekta izstrāde valsts nekustamā īpašuma Malnavas pagastā  nodošanai 

pašvaldībai bezatlīdzības īpašumā. 

Uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 21, Kārsava 

sadalei, tiks pabeigts 2017.gadā. 

 

Nodoti atsavināšanai pašvaldības nekustamie īpašumi: 

Traktortehnika – 3vienības 

Zeme 14 vienības  35,3992 ha 

4 dzīvokļu īpašumi 

Mežaudze 1vienība 10,16 ha 

 

Zemes balance 

5.tabula 

Kārsavas novada zemes sadalījums pēc īpašuma veidiem 2016.gads 

  Zemes sadalījums pēc īpašuma 

veidiem 

Kopplatība, 

ha Īpatsvars, % 

   Juridiskas personas 14163,6000 22,60 

   Fiziskas personas 29229,1000 46,63 

   Valsts 16490,6000 26,31 

   Pašvaldība 2557,6000 4,08 

   Rezerves zemes fonds 47,3000 0,08 

   Zeme reformas pabeigšanai 195,2000 0,31 

   Kopā 62683,4000 100 
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6.tabula 

  Kārsavas novada zemju sadalījums pēc nekustāma īpašuma lietošanas mērķa, 2016.gads 

      Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa grupa 

Kopplatība, 

ha Īpatsvars, % 

   Lauksaimniecības zeme 40752,9395 65,01 

   
Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

kuros saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu 19790,7187 31,57 

   Ūdens objektu zeme 78,8953 0,13 

   

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 292,61 0,47 

   Dabas pamatnes un rekreācijas 

nozīmes zeme 89,8112 0,14 

   
Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 183,4112 0,29 

   
Daudzdzīvokļu māju apbūves 

zeme 38,6758 0,06 

   
Komercdarbības objektu apbūves 

zeme 16,9918 0,03 

   
Sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūves zeme 223,4855 0,36 

   

Ražošanas objektu apbūves zeme 124,2437 0,20 

   
Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 1058,4528 1,69 

   
Inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme 29,0851 0,05 

   Nenoteikts 4,0794 0,01 

   

      KOPĀ 62683,4000 100 
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IZGLĪTĪBA 

 

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas 

rādītājs. Izglītības finansējums veidojas no valsts mērķdotācijām pedagogu algām un pašvaldību 

finansējuma skolu uzturēšanai. Kārsavas novada izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītības 

iestādes, vispārizglītojošās mācību iestādes – pamatskolas, vidusskola un profesionālās izglītības 

iestāde. 

Visas Kārsavas novada skolas ir akreditētas.  

Kārsavas vidusskolas akreditācija veikta 2016 gadā, izsniegts atzinums uz 6gadiem 

Akreditētas Pamatizglītības programma (05.05.2016. -04.05.2022.), Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma (05.05.2016.- 04.05.2022.), Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( 18.05.2016. - 04.05.2022.). 

Mežvidu pamatskolā akreditācija ir veikta 2011.gada 21.oktobrī, derīga līdz 2017.gada 

20.oktobrim 

Programmas: pamatizglītības programma ( kods 21011111) spēkā līdz 2017.gada 31.jūlijam, 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611). 

Mērdzenes pamatskola  akreditēta un izsniegta apliecība 2015.gada 2.martā. Akreditēta 

vispārējās pamatizglītības programma, termiņš no 04.03.2015. līdz 03.03.2021 

Salnavas pamatskola Izglītības iestādes akreditācijas lapa izdota 27.12.2012. (term. 

02.01.2013.-01.01.2019.).Izglītības programmas akred. lapa  programmai 21011111   27.12.2012. 

(term. 02.01.2013.-01.01.2019.).Izglītības programmas akred. lapa  programmai 21015811   

07.02.2013. (term. 11.02.2013.-01.01.2019.).Izglītības programmas akred. lapa  programmai 

21015911   07.02.2013. (term. 11.02.2013.-01.01.2019.).Izglītības programmas akred. lapa  

programmai 21015611   22.01.2015. (term. 26.01.2015.-01.01.2019.). Pirmsskolas izglītības 

programma  01011111     11.01.2011.   Licence V- 3548 

7.tabula 

Izglītojamo skaits Kārsavas novada izglītības iestādēs 2014., 2015., 2016.gada 1.septembrī 

Iglītības iestāde 1
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Kārsavas vidusskola 58 243 63 232 62 228

Mežvidu pamatskola 72 59 59

Mērdzenes pamatskola 70 16 16 70 8 19 58 8 19

Salnavas pamatskola 59 4 5 48 2 7 42 7 6

Kārsavas pilsētas PII 31 49 32 48 32 48

Malnavas pagasta PII 

"Sienāzītis ar Aizgāršas 

grupiņu 27 31 19 36 22 38

Mežvidu pagasta PII 

"Saulīte" 8 25 16 22 10 29

Kopā 58 444 86 126 63 409 77 132 62 387 79 140

2014.gada 1.septembrī 2015.gada 1.septembrī 2016.gada 1.septembrī
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Kārsavas novada izglītojamie aktīvi iesaistās un gūst panākumus dažādās mācību 

priekšmetu olimpiādēs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2015./2016.māc.gads 

1.vieta 2.vieta 3.vieta

Atzinības 

raksts

Kārsavas vidusskola 8 7 19 31

Mežvidu pamatskola 0 1 0 1

Mērdzenes pamatskola 0 2 4 3

Salnavas pamatskola 1 2 0 3

Kopā 9 12 23 38

Novadā

Izglītības iestāde

 
 

Kārsavas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam noteikta: 

- vidējā termiņa prioritāte VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes 

palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana,  

- rīcības virziens RV 3.3/ Interešu izglītības, kā arī mūžizglītības attīstība un pilnveidošana 

-  uzdevums  U 3.3.1/ Pilnveidot izglītības iestāžu interešu izglītības programmas un celt 

pedagogu profesionalitāti. 

Līdzdalība interešu izglītības programmās nodrošina saturīga un lietderīga brīva laika 

pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, radošo pašizteiksmi 

un preventīvo darbu, lai novērstu negatīvo tendenču attīstību jaunatnes vidū .  

 2016./2017.m.g. Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs interešu izglītību īsteno 4 

vispārizglītojošas izglītības iestādes: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola, Salnavas pamatskola un 1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde: Kārsavas Mūzikas 

un mākslas skola. 

Izglītības iestādēs darbojas un izglītojamiem ir iespēja bezmaksas piedalīties  dažādos 

interešu izglītības pulciņos- koris, vokālie ansambļi, tautas dejas, treātris, folkloras grupa, 

dekoratīvie darbi, tērpu dizains, mazpulks, novadpētniecība, vides draugi, EKO pulciņš,  datorikas 

pulciņš, sporta spēles, kustību rotaļas un stafetes, tautas bumba, uzņēmējdarbības pamati, „Esi 

līderis”, pūtēju orķestris, vokāli instrumentālais ansamblis, tautas mūzikas kapela „Dimdari”, 

vizuāli plastiskā māksla „Radošā skoliņa”. 

 

9.tabula 

2016/2017.m.g.no valsts mērķdotācijas līdzekļiem īstenotās interešu izglītības programmas 
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Interešu izglītības 

joma

Izglītības iestāde

p
ro

g
ra

m
m

a
s

S
tu

n
d

a
s

P
ro

g
ra

m
m

m
a

s

st
u

n
d

a
s

p
ro

g
ra

m
m

a
s

st
u

n
d

a
s

p
ro

g
ra

m
m

a
s

st
u

n
d

a
s

p
ro

g
ra

m
m

a
s

st
u

n
d

a
s

skaits

% no 

kopējā 

izglītoja

mo 

skaita

Kārsavas vidusskola 6 15 1 2 3 5 1 1 2 6 13 29 138 47,59% 52,41%

Mežvidu pamatskola 4 7 1 4 3 5 0 0 0 0 8 16 49 83,05% 16,95%

Mērdzenes pamatskola 6 10 1 3 2 3 0 0 0 0 9 16 50 58,82% 41,18%

Salnavas pamatskola 3 8 2 3 2 3 0 0 0 0 7 14 38 69,09% 30,91%

Kārsavas Mūzikas un 

Mākslas skola 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 50 26,04% 73,96%

Kopā 24 51 5 12 10 16 1 1 2 6 42 86 325

Stundu 

skaits

Izglītojamie, kas 

piedalās interešu 

izglītības 

Interešu 

izglītības 

pulciņus 

neapmeklē 

(% no 

kopējā 

izglītojamo 

skaita)

Kultūrizglītī

ba

Vides 

interešu 

izglītība

Sporta 

interešu 

izglītība

Tehniskā 

jaunrade

Citas 

jomas

Kopā 

īstenotās 

programmas

 
 

 

 

10.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 2016.gadā 

b
al

le
s

ap
g
u
v
es

 

k
o
ef

ic
ie

n
ts

b
al

le
s

ap
g
u
v
es

 

k
o
ef

ic
ie

n
ts

b
al

le
s

ap
g
u
v
es

 

k
o
ef

ic
ie

n
ts

b
al

le
s

ap
g
u
v
es

 

k
o
ef

ic
ie

n
ts

b
al

le
s

ap
g
u
v
es

 

k
o
ef

ic
ie

n
ts

Kārsavas vidusskola 7,21 0,72 6,47 0,65 6,73 0,67 7,18 0,72 8,16 0,82

Mežvidu pamatskola 5,67 0,57 6,00 0,60 5,00 0,50 7,00 0,70 7,50 0,75

Mērdzenes pamatskola 6,17 0,62 6,00 0,60 6,42 0,64 8,00 0,80 7,86 0,79

Salnavas pamatskola 7,67 0,77 7,00 0,70 7,00 0,70 9,00 0,90 8,00 0,80

Izglītības iestāde

Latviešu valoda Matemātika Latvijas vēsture Angļu valoda Krievu valoda

 
 

 

11.tabula 

Valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē 2016.gadā 

Mācību priekšmets

Vidējais 

rādītājs 

valstī, %

Kārsavas 

vidusskolā, 

%

Matemātika 36,24 64,09

Latviešu valoda 51,34 68,99

Angļu valoda 60,96 75,10

Krievu valoda 67,00 66,58

Vēsture 41,91 68,95  
 

 

12.tabula 

Kārsavas vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem piešķirtās stipendijas 

rezultatīvie rādītāji 

Vērtējuma balles Stipendiju saņēmēju 

skaits 2015.gadā 

Stipendiju saņēmēju 

skaits 2016.gadā 

7-7.99 74 112 

8- 8.99 99 109 

9.-10.00 14 17 

Pavisam 187 238 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 19 

 

Stipendiju saņēmēju skaits 2016.gadā , salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 

27,3% .  

 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skola akreditēta 2016.gada februārī  uz 6 gadiem.  

(03.03.2016-02.03.2022) 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas „Deja-dejas pamati” 

akreditācija norisinājās 2013.gada aprīlī, par ko tika sniegts ekspertu komisijas priekšlikums par 

iepriekšminētās izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem. (27.05.2013.-26.05.2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

13.tabula 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas 

Izglītības 

programmas kopa 

Izglītības 

programma 

Audzēkņu skaits Absolventu skaits 

01.09.2015 01.09.2016 2016.g. 2017.g. 

Taustiņinstrumentu 

spēle 

Klavierspēle 45 41 8 8 

 Ērģeļspēle 3 2 - - 

 Akordeona spēle 15 13 2 3 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Vijoles spēle 19 16 1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Flautas spēle 16 13 1 2 

 Klarnetes spēle 3 4 1 - 

 Saksofona spēle 11 10 3 2 

 Trompetes spēle 4 3 - 2 

Sitaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu 

spēle 

3 3 - - 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

86 84 6 11 

Deja Dejas pamati 24 22 6 - 

 KOPĀ 229 211 28 29 

 

Audzēkņu skaits uz 1.septembri 2016.gadu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 

7,9%.  

 

 

14.tabula 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas Starptautiskie, valsts un reģionālie konkursi un festivāli 

2016.gadā 

Norises laiks 

un vieta 

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas 

novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g .        
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Rīcības plāna 

uzdevums 

20.janvāris 

Rēzeknes 

Mūzikas v-

skola 

Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu IP 

Taustiņinstrumentu 

spēle- Akordeona spēle 

Valsts konkursa II kārta 

3 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

R.Punans-II un 

E.Strelčs-III vieta (ar 

izvirzīšanu uz finālu) 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

30.janvāris 

Kokneses 

Mūzikas 

skola 

XI Starptautiskais Pētera 

Čaikovska 

klaviermūzikas 

izpildītāju solistu 

konkurss 

2 - t.sk.:  

1 

audzēknis; 

1 pedagogs 

S.Voite-III vieta RV 3.3 

R.R.-3.2. 

31.janvāris 

Pāvula 

Jurjāna 

mūzikas 

skola 

XXI Latvijas mūzikas 

skolu Pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss  

 

4 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

 

A.Lipska-I vieta RV 3.3 

R.R.-3.2. 

8. februāris 

Ulbrokas 

Mūzikas un 

mākslas 

skola 

Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu IP 

Taustiņinstrumentu 

spēle- Akordeona spēle 

Valsts konkursa III kārta 

fināls 

3 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

R.Punans, E.Strelčs-

Pateicibas 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

13.februāris 

J.Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmija 

XXI Latvijas mūzikas 

skolu Pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursa 

laureātu koncerts  

2 - t.sk.:  

1 

audzēknis; 

1 pedagogs 

A.Lipska-Konkursa 

laureāte 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

18.februāris 

Rēzeknes 

6.vidusskola 

Latvijas izglītības iestāžu 

vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu un popgrupu 

festivāls – konkurss "No 

baroka līdz rokam" 

13- t.sk.:  

11 

audzēkņi; 

2 pedagogi 

Lauku kapela 

„Dimdari”-I vieta; 

Vokāli 

instrum.ansamblis-II 

vieta 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

4.marts 

Rēzeknes 

Mūzikas v-

skola 

IV Latgales mūzikas 

skolu IP 

Pūšaminstrumentu spēle 

un sitaminstrumentu 

spēle audzēkņu konkurss 

8 - t.sk.:  

4 audzēkņi; 

4 pedagogi 

A.Lipska-I vieta 

E.Buravecs-Ii vieta 

E.Lāce-II vieta 

M.Gaidukovs-

Atzinība 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

4.marts 

Daugavpils 

Mūzikas v-

skola 

Latgales reģionālais 

konkurss mūzikas 

literatūrā un solfedžo 

„Andrejam Jurjānam-

160” 

8- t.sk.:  

7 audzēkņi; 

1 pedagogs 

L.Borisova-II vieta; 

A.Šicāne-Atzinība; 

KMMS komandai 

„Moderato”-

Pateicība 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

10.marts 

Rēzeknes 

Mūzikas v-

skola 

Rēzeknes reģiona 

mūzikas skolu jaunāko 

klašu IP Vijoles spēles 

festivāls 

7 - t.sk.:  

5 audzēkņi; 

2 pedagogi 

Pateicība  RV 3.3 

R.R.-3.2. 

12.marts 

Jēkabpils 

Latvijas skolu pūtēju 

orķestru Latgales novada 

35 

dalībnieki 

I pakāpe RV 3.3 

R.R.-3.2. 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 21 

2.v-skola skate 

7.aprīlis 

Daugavpils 

MV 

VII Starptautiskais Jauno 

mūziķu konkurss VIVA 

LA MUSICA 

3 - t.sk.:  

1 

audzēknis; 

2 pedagogi 

A.Lipska-II vieta RV 3.3 

R.R.-3.2. 

8.aprīlis 

Balvu 

mūzikas 

skola 

XI Latgales jauno 

pianistu konkurss 

3 - t.sk.:  

1 

audzēknis; 

2 pedagogi 

S.Voite-III vieta RV 3.3 

R.R.-3.2. 

14.aprīlis  

Rīga, BJC 

„Laimīte” 

Latvijas izglītības iestāžu 

vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu un popgrupu 

festivāls – konkurss "No 

baroka līdz rokam" 

finālkonkurss 

8- t.sk.:  

7 audzēkņi; 

1 pedagogs 

Lauku kapela 

„Dimdari”-I vieta 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

16.aprīlis  

Līvānu 

Mūzikas un 

mākslas 

skola 

X Jēkaba Graubiņa Jauno 

pianistu konkurss 

3 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

S.Voite-II vieta; 

L.Pontaga-II vieta 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

22.aprīlis 

Rēzeknes 

Mūzikas v-

skola 

Rēzeknes reģiona 

mūzikas skolu IP 

Klavierspēle 8.klašu 

audzēkņu festivāls 

4 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

Pateicības RV 3.3 

R.R.-3.2. 

27.aprīlis 

Daugavpils 

MV 

Latgales reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu-

solistu konkurss 

1 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

R.Punans-II vieta; 

 E.Strelčs-III vieta 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

11.maijs 

Ozolnieku 

pag., 

Ozolnieku 

novads 

VI Mazpilsētu un lauku 

mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu spēles 

audzēkņu konkurss 

4 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

 

E.Buravecs-II vieta 

M. Laganovskis 

Vesers -Pateicība 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

28.maijs 

Alūksne 

Vidzemes un Latgales 

Dziesmu diena 

35 

dalībnieki 

Pateicība RV 3.3 

R.R.-3.2. 

28.maijs 

J.Vītola 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmijā 

Jauno ērģelnieku 

festivāls 

4-t.sk: 

3 audzēkņi; 

1 pedagogs 

Pateicība RV 3.3 

R.R.-3.2. 

29.maijs 

Valka 

Latvijas tautas mūzikas 

svētki.  

 

8 dalībnieki Pateicība RV 3.3 

R.R.-3.2. 

21.oktobris 

Cēsis, 

Vidzemes 

koncertzālē 

„Cēsis” 

Jauno ērģelnieku 

festivāls 

3-t.sk: 

1 

audzēknis; 

2 pedagogi 

Pateicība RV 3.3 

R.R.-3.2. 

23.novembris 

Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmija 

II Vislatvijas 

akordeonistu-izpildītāju 

konkurss 

 

2-t.sk: 

1 

audzēknis; 

1 pedagogs 

R.Punans-II vieta RV 3.3 

R.R.-3.2. 
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2.decembris 

Ludzas 

Mūzikas 

pamatskola 

I Latgales jauno 

vijolnieku konkurss  

4 - t.sk.:  

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

A.Petinena-Atzinība; 

T.Buravecs-

Pateicība 

RV 3.3 

R.R.-3.2. 

 

 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKAS 

 
Novadā aktīvi darbojas astoņas bibliotēkas.  

 Kārsavas novada attīstības programmā  2012.-2018.gadam noteiktas šādas prioritātes: 

- vidējā termiņa prioritātes VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes 

palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības veicināšana,  

- rīcības virziens RV 3.4/ nodrošināt kultūras iestāžu un aktivitāšu pieejamību  

- darbības uzdevumi  U 3.4.2/ Popularizēt bibliotēku iedzīvotājiem kā vietu, kur iedzīvotājiem 

ir iespēja piekļūt informācijai un komunikāciju tehnoloģijām, U 3.4.3/ Modernizēt IKT 

aprīkojumu bibliotēkās. 

 

 

15.tabula 

Kārsavas novada bibliotēku darbības rādītāji 

Bibliotēka Lasītāju skaits  Apmeklējumu skaits  Izsniegumu skaits  

 2015.g. 2016.g. 2015.g. 2016.g. 2015.g. 2016.g. 

Kārsavas pieaudušo un 

bērnu bibliotēka , Bozovas 

bibliotēka 

708 630 14615 13652 32393 30148 

Mežvidu bibliotēka 186 166 3496 2910 3443 2971 

Ranču bibliotēka 84 81 1189 1104 2634 2326 

Mērdzenes bibliotēka 236 241 1800 1779 5372 5109 

Salnavas bibliotēka 211 183 3769 2855 5704 5993 

Goliševas bibliotēka 120 115 1694 1484 3167 3376 

Nesteru bibliotēka 74 68 1216 1050 2706 2382 

                          Kopā: 1619 1484 27779 24834 55419 52305 

 

Lasītāju skaits novadā 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,  samazinājies par 8,4%.  

Apmeklētāju skaits novadā 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,  samazinājies par 10,6%. 

Izsniegumu skaits novadā 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 5,6%. 

 

 

16.tabula 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas aktivitātes 2016.gadā 

Norises 

laiks  

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g .        

Rīcības plāna 

uzdevums 

27. janvārī “Bērnu žūrijas” 

ekspertu noslēguma 

pasākums , sveču 

16 Bērnu lasīšanas 

aktivitātes veicināšana, 

radošuma attīstīšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 
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liešanas meistarklase, 

viktorīnas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

Martā Ziemeļlatgales tautas 

tērpu izstāde un temat. 

pasāk. ar meistariem 

par Ziemeļlatgales 

tautas tērpu valkāšanas 

tradīcijām 

25 Kultūrvēstures 

mantojuma 

popularizēšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

22. februārī E-prasmes ikvienam 8 Sociālās nevienlīdzības 

mazināšana, 

informācijpratības 

veicināšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.2. 

aprīlī “Maza zaļa vardīte…” 

lasītājas Ilgas Klodžas 

vardīšu kolekcijas 

izstāde un tematiska 

pēcpusdiena 

40 Hobiju popularizēšana, 

bērnu interešu 

izglītības pasākums 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

 Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Baltinavu, 

Viļaku. 

8 Popularizēta 

bibliotēkas loma 

sabiedrībā, pieredzes 

apmaiņa un sadarbības 

pasākumu plānošana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g., 

p.3.3.4.  

aprīlī Grāmatu 

skaistumkonkurss 

18 Bērnu lasīšanas 

veicināšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

Maijs Jauniešiem par drošību 

internetā 

14 Jauniešu izglītošana, 

informācijpratības 

veicināšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 3.3.2 

29. jūnijā Kārsavas senioru 

radošo darbu izstāde un 

tapošanas meistarklase 

15 Jaunu prasmju apguve, 

radošu darbu 

popularizēšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

3. jūlijā “Zaļā aptieciņa” ar 

Annu Danču 

Ārstniecības augu 

sagatavošanas un 

lietošanas 

meistardarbnīca 

20 Jaunu zināšanu un 

prasmju apguve 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

augustā Tatjanas Jerjominas un 

Intas Rancānes radošo 

20 Jaunu prasmju apguve, 

radošu darbu 

Atbilst Kārsavas 

pils. 
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darbu izstāde un 

meistarklase. 

popularizēšana bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

Septembris Pirmā tikšanās ar 

bibliotēku- bērnudārza 

audzēkņi 

Ekskursija uz 

bibliotēku 1.klases 

26 Jaunu lasītāju 

piesaistīšana 

bibliotēkai 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

23. 

septembris 

Literāri muzikāla 

kompozīcija “Latgales 

debesis”, tikšanās ar 

dzejnieci L.Rundāni 

 Lasīšanas un novada 

literātu darbu 

popularizēšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

Novembris SLO “Tilžas rūķīši” 

darbu izstāde 

15 radošu darbu 

popularizēšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

Visu gadu Bērnu Radošās 

darbnīcas Lieldienu, 

Jāņu, Miķeļu, Mārtiņu 

un Ziemassvētku 

u.c.tematikās 

 Bērnu radošuma, jaunu 

iemaņu apgūšana, 

tradīciju izpēte 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

1.decembrī Novada Bērnu žūrijas 

2016 ekspertu tikšanās 

50 Lasīšanas 

popularizēšana, 

sadarbības veicināšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.3. 

20.decembrī Novada bibliotekāru 

gada noslēguma 

seminārs 

 

10 Profesionālo jautājumu 

apspriešana,  gada 

darbu, notikumu 

izvērtēšana 

Atbilst Kārsavas 

pils. 

bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p. 

3.3.4. 

 

 

 

17.tabula 

Mežvidu pagasta bibliotēkas aktivitātes 2016.gadā 

Norises 

laiks  

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g .        

Rīcības plāna 

uzdevums 
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15. janvārī Dzejnieces 

novadnieces Intas 

Naglas dzejas lasījumi 

“Ieziedēt varavīksnē” 

24 Veicināta vietējās 

sabiedrības aktivitāte 

kultūras pasākumu 

apmeklēšanā, vietējo 

novadnieku darbu 

popularizēšana 

Atbilst Mežvidu 

pag. Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.p.5.2.15. 

27. janvārī “Bērnu žūrijas” 

ekspertu noslēguma 

pasākums “Mans 

ieguvums no “BŽ” 

16 Bērnu lasīšanas 

aktivitātes veicināšana. 

Atbilst  

Bibliotēku attīstības 

plānam 2015-18.g. 

16. 

februārī 

Dzejas pēcpusdiena 

“Un atkal skan dzeja” 

6 Novadnieku dzejas 

lasījumi pašu dalībnieku 

izpildījumā. Jauno 

literātu popularizēšana 

Atbilst Mežvidu 

pag. Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015 18.g.p.5.2.15. 

22. 

novembrī 

Tematisks pasākums 

“Fotogrāfija- vēstures 

lieciniece” 

18 Novada vēstures 

izzināšana, 

novadpētniecības 

popularizēšana un 

vēstures liecību 

saglabāšana 

Atbilst Mežvidu 

pag. 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g.,p.5.2.5. 

 

 

18.tabula 

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas aktivitātes 2016.gadā 
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19.tabula 

Salnavas pagasta bibliotēkas aktivitātes 2016.gadā 

Norises 

laiks  

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g .        

Rīcības plāna 

uzdevums 

31.01. Vietējo iedzīvotāju hobiju 

un talantu izstāžu cikla 

„Ceļā uz Latvijas 

simtgadi” Salnavas 

pagasta iedzīvotāju 

zīmējumu un gleznu 

izstāde. 

200 Vietējo talantu 

popularizēšana, radošu 

izpausmju veicināšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.6. 

12.02. Bērnu/Jauniešu/Vecāku 

žūrijas noslēguma 

pasākums 

30 Bērnu un jauniešu 

lasīšanas veicināšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.3. 

23.03. Viktorīna 1.-3. klašu 

skolēniem „Viss par 

Lieldienām” 

12 Kultūrvēstures tradīciju 

popularizēšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.6. 

Norises laiks  Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie 

rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības programmas 

2012.-2018.g .        

Rīcības plāna 

uzdevums 

20.12. „Gadskārtas. 

Tradīcijas.” 

7 Interesantai laika 

pavadīšanai, 

kultūrvēstures 

tradīciju 

izzināšana 

Atbilst Mežvidu pag. 

Ranču bibliotēkas 

attīstības plānam 2015-

18.p. 2.3; 2.4; 2.9 

01.04. „Skaties un 

dari!” 

5 Popularizēt 

nozaru literatūru, 

jaunu praktisku 

iemaņu apgūšana 

Atbilst Mežvidu pag. 

Ranču bibliotēkas 

attīstības plānam 2015-

18.p. 2.9 

 

Skolēnu vasaras 

brīvdienās 

„Lasīšanas 

sacensības – 

Piedalies arī 

tu!” 

12 Lasīšanas, 

radošuma un 

kreativitātes 

veicināšana 

 

Atbilst Mežvidu pag. 

Ranču bibliotēkas 

attīstības plānam 2015-

18.p. 3.2 

 

Visu gadu „Interesanti par 

mūsu ciemu, 

vēsturi, tās 

veidotājiem”. 

 

70 Izzināt, apkopot 

un popularizēt 

sava ciema un 

novada vēsturi 

Atbilst Mežvidu pag. 

Ranču bibliotēkas 

attīstības plānam 2015-

18.p.3.6; 2.7  
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03.-

30.04. 

Salnavas pagasta 

mājražotāju izstāde 

„Satiec savu meistaru” 

40 Novada 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.6 

22.06. Konkurss bērniem „Līgo 

dziesmas” 

10 Tautas tradīciju 

popularizēšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.6. 

29.09. Literāri muzikāla 

kompozīcija „Kad kļavas 

krāsojas” un jauno autoru 

darbu klausīšanās. 

45 Novada literātu darbu 

popularizēšana, 

jaunrades veicināšana 

Atbilst Salnavas 

Bibliotēkas 

attīstības plānam 

2015-18.g. p.3.2.6. 

 

 

 

20.tabula 

Nesteru bibliotēkas  aktivitātes 2016.gadā 

Norises 

laiks  

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 2012.-

2018.g .        Rīcības 

plāna uzdevums 

26.02.2016. Vietējo 

rokdarbnieču 

tikšanās „Čaklās 

rokas” 

8 Dalījās pieredzē jaunu 

iemaņu apgūšanā. 

Atbilst Malnavas 

pagasta Nesteru 

bibliotēkas att. plāna 

2015-18 p. 2.1. 

27.03.2016. Tematisks 

pasākums „Nāc, 

nākdama 

Lieldiena!” 

12 Tika iepazīstināti ar 

Lieldienu tradīcijām 

Latvijā un citur pasaulē. 

Atbilst Malnavas 

pagasta Nesteru 

bibliotēkas att. plāna 

2015-18 p. 2.6. 

27.12.2016. Tematisks 

pasākums 

pieaugušajiem un 

bērniem 

„Ziemassvētku 

laiks” 

18 Popularizēt latviskās 

tradīcijas. 

Atbilst Malnavas 

pagasta Nesteru 

bibliotēkas att. plāna 

2015-18 p. 2.6. 

 

21.tabula 

Mērdzenes bibliotēkas  aktivitātes 2016.gadā                                                                                                              

Norises 

laiks 

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 2012.-

2018.g .        Rīcības 

plāna uzdevums 

26.02. Radošā darbnīca 

 ,, Mācāmies 

tapošanas 

tehnaloģijas” 

 

10 

Jaunu prasmju apgūšana, 

pieredzes apmaiņa, 

kvalitatīva brīvā laika 

pavadīšana 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 

att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.2. 

05.03. Bērniem pavasari 

gaidot ,, Putni  

 

13 

Bērnu lasīšanas un 

radošuma veicināšana 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 
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tautas dziesmās” att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.3. 

09.05. Radošā darbnīca ,, 

Es savai māmiņai”  

dāvanu gatavošana 

māmiņu dienai 

 

 

7 

Bērnu radošo prasmju 

veicināšana 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 

att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.3. 

30.05. Lielā lasīšanas 

diena 

27 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākums 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 

att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.3. 

01.10 – 

10.10. 

Rudens ābolu 

izstāde 

15 
Vietējo dārzkopju dearba 

popularizēšana, pieredzes 

apmaiņa 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 

att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.2. 

30.12. Bērnu žūrijas 

noslēguma 

pasākums 

17 
Bērnu lasīšanas 

veicināšanas un 

saliedēšanas pasākums 

Atbilst Mērdzenes 

pagasta bibliotēkas 

att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.3. 

 

 

22.tabula 

Goliševas pagasta  bibliotēkas aktivitātes 2016.gadā 

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības 

programmas 2012.-

2018.g .        Rīcības 

plāna uzdevums 

„Nāc , māsiņa, ciemoties 

Metenīša vakara: 

Būs pupiņas, būs zirnīši,  

Būs cūciņas šņukurītis” 

Svinēsim Meteņus 

7 Meteņu tradīciju 

izzināšana, apmaiņa ar 

receptēm 

Atbilst Goliševas 

pagasta bibliotēkas 

Att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.1. 

„Izkrāsosim Lieldienas” 11 Kopīga Lieldienu olu 

krāsošana 

Atbilst Goliševas 

pagasta bibliotēkas 

Att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.1. 

„Mārtiņdienas svinēšana” 6 Māriņdienas tradīciju 

izzināšana, salātu 

degustēšana, apmaiņa ar 

receptēm 

Atbilst Goliševas 

pagasta bibliotēkas 

Att.  plāna 2015-18.g. 

5.1.1. 

 

 

KULTŪRAS NAMI 

 
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.  

Pašvaldības teritorijā ir iespēja organizēt brīvdabas atpūtas pasākumus 4 estrādēs- Kārsavā, 

Mērdzenē, Salnavā un Goliševā. 
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Kultūras namu vadītāji organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu 

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

 Kārsavas novada pašvaldība izstrādājusi amatierkolektīvu vērtēšanas kritērijus, kas mudina 

kolektīvus uz māksliniecisko izaugsmi. Kolektīvi skatēs ir uzrādījuši labus rezultātus –deju 

kolektīvi ieguvuši četras augstākās pakāpes, četras 1.pakāpes un divas 2.pakāpes. 

No 10 vokāliem ansambļiem  Ludzas apriņķa skatē iegūtas  viena augstākā pakāpe, sešas 

1.pakāpes, trīs 3.pakāpes. 

Diemžēl novadā ir tikai viens sieviešu koris- Mērdzenes sieviešu koris „Austra”, kurš 

reģionālajā skatē ieguvis 2.pakāpi.  

Lieliski rezultāti ir novada vienīgajam pūtēju orķestrim- Kārsavas mūzikas un mākslas 

skolas PO iegūta 1.pakāpe. 

Kārsavas novads var lepoties ar 4 folkloras kopām un 4 kapelām, kuras piedalās arī  

starptaustiskos pasākumos. 

 

Kārsavas novadā ir 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 42 pulciņi ar 429 dalībniekiem. 

Lai gan laukos tendence ir samazināties iedzīvotāju skaitam, pulciņu skaits pēdējā gada laikā 

pieaudzis- izveidojušies 4 jauni kolektīvi. No visiem 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.  

Lai motivētu kultūras darbiniekus un amatierkolektīvu vadītājus radošām idejām , tiek 

organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem novadiem. 

 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, Skolotāja profesijas godināšanas svētki,   Senioru  atpūtas pasākumi. 

Par labu tradīciju kļuvuši Kārsavas novada svētki, kuri parasti notiek augusta pēdējā 

sestdienā. Šo svētku ietvaros tiek organizētas gan sportiskas aktivitātes, gan interesantas kultūras 

programmas- Jauniešu diena, Jaundzimušo pilsoņu godināšana. Uz novada svētkiem tiek aicināti 

pašvaldības ārvalstu sadarbības partneru kolektīvi un kaimiņu novadu amatierkolektīvi. Liela 

nozīme ir sadarbībai ar uzņēmējiem un sponsoru piesaistīšanai novada svētkos, patiecoties 

sponsoriem uz svētkiem tiek aicinātas Latvijā populāras grupas un mākslinieki. 

 

23.tabula 

Amatierkolektīvu un to dalībnieku skaits novada kultūras namos 2016.gadā 

 

Iestāde Amatierkolektīvu 

skaits 

Dalībnieku skaits % 

Kārsavas kultūras 

nams 

10 120 22,1 

Mežvidu kultūras 

nams 

9 80 14,7 

Salnavas kultūras 

nams 

11 151 27,8 

Mērdzenes kultūras 

nams 

4 93 17,1 
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Goliševas kultūras 

nams 

1 8 1,5 

Malnavas kultūras 

pasākumi 

5 91 16,8 

Kopā: 40 543 100 

 

 

 

 
3.attēls 

 

 

 

 

 

 

 
4.attēls 
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5.attēls 

 

 

 

24.tabula 

Kārsavas novada amatierkolektīvu izbraukumi uz Valsts, reģiona nozīmes pasākumiem 
2016.gadā 

 

Norises 

laiks, 

vieta 

Pasākums Amatierkolektīvu nosaukums 

, kas piedalījās 

Dalīb

nieku  

skaits 

Sasniegumi Kārsavas 

novada 

attīstības 

program

mas 

2012.-

2018.g .        

Rīcības 

plāna 

uzdevums 

05.03. Starpnovad

u vokālo 

ansambļu 

festivāls-

skate 

„Mozais 

Bolss” 

Zilupē 

1.kārta 

Kārsavas KN v.a. Sendienas 

Goliševas KN v.a. Straujupīte 

Kārsavas KN Skerco 

Salnavas KN Kamenes 

Mežvidu v.a. Rasa 

Mežvidu KN v.a. Vēja balss 

Kārsavas KN v.a. Akkords 

Mežvidu KN v.a.. Ozoli 

Mežvidu KN v.a. Bolss 

Malnavas v.a. Konsonanse 

Kopā 

12 

8 

8 

10 

10 

5 

12 

8 

14 

5 

76  

3.pak., 33,17 p 

3.pak., 34,17 p 

3.pak. , 33,83 

p 

1.pak.,41,67 p 

1.pak.,42,83 p 

1.pak. ,44,17 p 

1.pak. 41,83 p 

1.pak., 40,5 p 

1.pak. 42,83 p 

Augst.pak., 

48,17  

 

U 3.5.2 

U 3.5.2 Kapelas 

„Sābreiši” 

dalība 

konkursā 

Igaunijā 

8 8 3.p.diploms U 3.5.2 

U 3.5.2 Vokālo 

ansambļu 

skate 

Malnavas v.a.  Konsonanse 

Mežvidu KN v.a.  Bolss 

Mežvidu KN v.a.  Vēja balss 

5 

14 

5 

2.pak., 37,33 p 

3.pak., 30,87 p 

2.pak. ,37,25 p 

U 3.5.2 
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Rēzeknē 

2.kārta 

Mežvidu KN v.a.  Rasa 

Salnavas KN Kamenes 

Kārsavas KN v.a. Akkords 

Mežvidu KN v.a. Ozoli 

Kopā: 

 

 

10 

10 

12 

8 

64 

3.pak., 33.40 p 

3.pak., 31,25 p 

3.pak., 32.17 p 

3.pak. 31.04 p 

U 3.5.2 Deju 

kolektīvu 

skate 

Malnavas JDK 

Kārsavas JDK Spryguls 

Mērdzenes KN JDK Dancari 

Salnavas KN JDK Salnaviņa 

Kārsavas KN VDK Spyksti 

Mežvidu KN VDK Bitīt matos 

Mērdzenes KN VDK Luste 

Salnavas KN VDK Salnava 

Kārsavas KN senjoru DK  

Senleja 

Malnavas VDK Jedritvai 

Kopā 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

20 

16 

22 

176 

2.pak., 39,8 p 

2.pak., 37 p 

1.pak.,42,33 p 

1.pak. 43,1 p 

1.pak. 41,3 p 

A pak., 45 p 

1.pak. 43,3 p 

A pak, 45,3 p 

A pak, 45 p 

A pak. 47 p 

 

U 3.5.2 

U 3.5.2 Koru skate 

Rēzeknē 

Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 2.pak. U 3.5.2 

U 3.5.2 Koru 

salidojums 

Cēsīs 

Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 Pateicība par 

pied. 

U 3.5.2 

U 3.5.2 Latgales 

dziesmu 

svētki 

Daugavpilī 

Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 Pateicība par 

pied 

U 3.5.2 

U 3.5.2 JDK 

sadancis 

Ludzā 

Mērdzes KN JDK Dancari 

Salnavas JDK Salnaviņa 

Kārsavas JDK Spryksti 

20 

20 

20 

Pateicība par 

pied 

U 3.5.2 

U 3.5.2 Novadu 

dienas Rīgā 

 

Bozovas e.a. 

Salnavas e.a. 

Mežvidu folkloras kopa 

Mērdzenes folkloras kopa 

Mārga 

25 

20 

17 

20 

Pateicība par 

pied 

U 3.5.2 

U 3.5.2 Latgales 

novada XII 

Senioru 

dziesmu un 

deju svētki 

 Kārsavas KN DK Senleja 

Kārsavas KN v.a. Sendienas 

40 Pateicība par 

pied 

U 3.5.2 

 Tautas 

muzikantu 

piedalīšanās 

Valsts 

nozīmes 

pasākumos(

Rīga, 

Viļāni, 

Medņeva< 

Jēkabpils) 

Salnavas KN kapela Sābri 

Malnavas muzikanti 

Salnavas Danču muzikanti 

KMMS kapela Dimdari 

6 

8 

3 

12 

Pateicība par 

pied 

U 3.5.2 
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25.tabula 

Atskaite  par Kārsavas novada nozīmes  pasākumiem 2016.gadā 

 

Norises 

laiks, 

vieta 

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

uzstājās 

Apmeklētāju 

skaits 

(aptuveni) 

Kārsavas 

novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g .        

Rīcības plāna 

uzdevums 

05.02 Iedzīvotāju sadraudzības 

pasākums Goliševā 

20 200 U3.5.4. 

12.03 Maslenica Goliševā 30 240 U3.5.4. 

1.05. Zelta kāzu pāri 20 180 U3.5.4. 

5.06. Radošo saimju saiets 30 120 U3.5.4. 

01.08. Sv. Serafima svētki 45 250 U3.5.4. 

27.08. Kārsavas novada 

jaundzimušo pilsoņu 

godināšana 

35 300 U3.5.4. 

27.08. Kārsavas novada svētki 80 1500 U3.5.4. 

6.10. Skolotāju dienai, veltīts 

pasākums 

20 150 U3.5.4. 

21.10. Kārsavas novada 

Lauksaimnieku pasākums 

20 150 U3.5.4. 

26.11 Kārsavas novada senioru 

pasākums 

40 180 U3.5.4. 

 

 

 

 

 

26.tabula 

Rādītāji par pasākumiem un apmeklētājiem 2016.gadā novada  kultūras namos  

 

Iestāde Pašu rīkoto 

pasākumu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits, kas 

uzstājās 

Apmeklētāju 

skaits 

(aptuveni) 

Ieņēmumi 

(EUR) 

Kārsavas 

kultūras nams 

15 401 1706 446 

Mežvidu 

kultūras nams 

15 479 1102 228 

Salnavas 

kultūras nams 

21 716 1890 288 

Mērdzenes 

kultūras nams 

17 286 912 758 

Goliševas 

kultūras nams 

16 191 1488 214 

Malnavas 

kultūras 

pasākumi 

11 767 1037 - 
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JAUNIEŠU AKTIVITĀŠU RĀDĪTĀJI 2016.GADĀ 

 

 

27.tabula 

Norises laiks un 

vieta 

Pasākums Dalībnieku 

skaits , kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie 

rādītāji 

Kārsavas 

novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g. 

rīcības plāna 

uzdevums 

2016.gada 

22.janvāris 

Kārsavas kultūras 

nams 

Kārsavas novada 

“Jauniešu Gada 

Balva 2015” 

450 Nominēti – 55 

apbalvotas 6 

kandidatūras 

U3.5.4 

2016.gada 

19.februāris 

Mežvidi 

Pavasara zoles 

turnīrs Kārsavas 

novadā  

22 Izspēlēti kausi  U 3.1.4 

2016.gada 

27.februāris 

Malnava  

Sporta sacensības 

Malnavā 

15 3 dalībnieku 

komandas 

U 3.1.4 

2016.gada 18.marts Sadraudzības 

pēcpusdiena – 

starpnovadu tikšanās 

dabas parkā Balkānu 

kalni  

10  Jaunas 

partnerattiecības ar 

kaimiņu novadiem 

 U3.5.4 

U5.2.1 

2016.gada 27.marts 

Mežvidi 

Mežvidu Lieldienu 

zaķu maratons 

40 6 komandas ģimeņu 

koncerts 

6 garās distances 

skrējēji 

9 individuālie 

skrējēji 

 

U 3.1.4 

2016.gada 31.marts Izbrauciens uz 

pagastu – Goliševa 

6 Nogādāts sporta 

inventārs uz 

Goliševas jauniešu 

pulcēšanās vietu 

U3.5.4 

U 3.1.4 

2016.gada 15. Un 

23.aprīlis 

Malnavas Ziedoņa 

parka teritorija 

Talkas “Misija 

Zīdūņs” 

25 Iztīrītas un sakoptas  

atpūtas vietas un 

vecās setrādes 

teritorija 

 

 

U 8.2.5 

2016.gada 7.maijs 

Kārsavas Romas 

Katoļu jaunā  

baznīca  

Uzkopšanas talka  10 Iesaistīti jaunieši 

sabiedriski 

lietderīga darba 

veikšanā 

U 8.2.5 

2016.gada 20.jūnijs  

Malnava 

Sportiskā 

pēcpusdiena 

18 3 komandas  U 3.1.4 

U2.3.8 
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Malnavas stadionā  

2016.gada 10. 

Jūlijs 

Salnava 

Salnavas skrējiens 

“Ieskrien vasarā” 

45 Apbalvoti skrējēji 2 

distancēs,  sieviešu, 

vīriešu un atšķirīgās 

vecumposmu 

grupās 

U 3.1.4 

2016.gada 14.jūlijs 

Kārsavas KN 

Asinsdonoru diena  40  Palielinās jauno 

donoru skaits 

U 3.2.4 

2016.gada 

10.septembris 

Ņūmērnes Valnis 

Nakts sēņošanas 

festivālu „Ejom 

bakuot!” 

20 Palielinās 

dalībnieku skaits.  

U 3.1.4 

U2.3.8 

2016.gada 

20.augusts 

Mežvidi 

Jauniešu diena 250 5 meistarklases, 

novadīts koncerts 

un apsveikumi 

pilngadniekiem 

 

 

U5.2.1 

2016.gada 

25.oktobris 

Sprūžova 

Starpnovadu 

sadraudzības vakars 

ar Griškānu pagasta 

jauniešiem 

18  Jaunas 

partnerattiecības ar 

kaimiņu novadiem 

U5.2.1 

U3.5.4 

 

2016.gada 

16.novembris 

Kārsavas KN 

Asinsdonoru diena  60 Palielinās jauno un 

patstāvīgo donoru 

skaits 

U 3.2.4 

2016.gada 

1.decembris 

Malnava 

Īzveidosim svētku 

sajūtu paši” 

17 Izgatavotas 250 

apsveikuma 

kartiņas  

U5.2.1 

2016.gada 

11.decembris 

Kārsavas Mūzikas 

un mākslas skola 

Pruota spieļis 

“Aļberts” 

40 Apbalvoti 9 laureāti U 3.1.4 

 

 

SPORTS 

 
2016.gadā novadā organizēti 20 dažādi sporta pasākumi, kopumā tajos piedalījās 1916 

dalībnieki. Ārpusnovada aktivitātes atspoguļotas tabulā „Kārsavas novada sportistu rezultatīvie 

rādītāji 2016.gadā” 

28.tabula 

Kārsavas novada sportistu  rezultatīvie rādītāji 2016.gadā 

 

Norises laiks 

un vieta 

Pasākums Kas piedalījās Rezultatīvi

e rādītāji 

Dalībnieku 

skaits 

Kārsavas 

novada 

attīstības 

programmas 

2012.-2018.g . 

rīcības plāna 

uzdevums 

Madona 

14.01.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-12 grupā 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

25 

dalībnieki 

U 3.2.4. 
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Varakļāni 

21.01.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-11 grupā 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

15 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Rīga  

13.01.2016. 

Entuziastu volejbola 

līga  vīriešiem 

2015/2016 sezonai 

Kārsavas novada 

volejbola komanda - SK 

Kuorsova 

12 

dalībnieki 

4 vieta 

U 3.2.4. 

Saulkrasti  

5.-7.02.2016. 

LATVIJAS 

ČEMPIONĀTS 2016 

Latvijas un Baltijas 

reitinga sacensības 

šautriņu mešanā 

Kārsavas novada 

šautriņu mešanas 

sportisti 

2 dalībnieki U 3.2.4. 

Bērzgale 

13.02.2016. 

Nautrēnu pagasta kausa 

izcīņa volejbolā 

vīriešiem veterāniem 

Kārsavas novada 

volejbola komanda - SK 

Kuorsova 

12 

dalībnieki 

1. vieta 

U 3.2.4. 

Balvi 

11.02.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-11 grupā 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

15 

dalībnieki 

 

U 3.2.4. 

Rīga  

20.02.2016. 

2016. gada Latvijas 

kausa 1. posmam 

armvrestlingā 

Kārsavas novada 

armvresliga sportisti 

2 dalībnieki 

1. vieta 

U 3.2.4. 

Ķeguma 

novads 

07.05.2016. 

DNB STIPRO 

SKRĒJIENS 2016 

Kārsavas novada stipro 

skrējiena komanda 

4 dalībnieki 

36.vieta 

U 3.2.4. 

Ludza  

16.02.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-16 grupā 

Kārsavas novada 

meiteņu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

15 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Staķi  

18.02.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-12 grupā 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

16 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Talsi  

21.02.2016. 

LATVIJAS 

MEITEŅU TELPU 

FUTBOLA 

ČEMPIONĀTS 

OTRĀS DIVĪZIJAS 

FINĀLPOSMS 

Kārsavas novada 

meiteņu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

 

12 

dalībnieki 

4.vieta 

 

U 3.2.4. 

Rēzekne 

20.02.2016. 

Rēzeknes pilsētas 

čempionāts volejbola 

vīriešiem 

Kārsavas novada 

volejbola komanda - SK 

Kuorsova 

12 

dalībnieki 

3.vieta 

U 3.2.4. 

Malta  

12.03.2016. 

RĒZEKNES 

NOVADA ATKLĀTĀ 

KAUSA IZCĪŅA 

VOLEJBOLĀ 

VETERĀNIEM 

MALTAS 

VETERĀNU KAUSS  

- 2016 

Kārsavas novada 

volejbola komanda - SK 

Kuorsova 

12 

dalībnieki 

1.vieta 

U 3.2.4. 

Staķi  

02.03.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

15 

dalībnieki 

U 3.2.4. 
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telpu futbola 

čempionāts U-12 grupā 

komanda - SK Kuorsova 5. vieta 

Malnava  

19.03.2016. 

Kārsavas novada kausa 

izcīņa volejbolā 

vīriešiem 2016 

Kārsavas novada 

volejbola komanda - SK 

Kuorsova 

12 

dalībnieki 

1.vieta 

U 3.2.4. 

Malta 

15.02.2016. 

Rēzeknes novada 

Pavasara kauss telpu 

futbola jauniešiem 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

22 

dalībnieki 

4. vieta 

U 3.2.4. 

Rīga  

23.-

24.03.2016. 

TRENERU 

SEMINĀRS 

TURĪNAS 

"JUVENTUS" 

SISTĒMA  

Kārsavas novada 

komandas SK Kuorsova 

futbola treneri 

3 dalībnieki U 3.2.4. 

Ludza 

01.04.2016. 

Ludzas novada Sporta 

skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā 

slēgtās telpās J,A,B 

grupās 

Kārsavas vidusskolas 

jaunieši vieglatlēti 

25 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Jēkabpils  

2.-3.04.2016. 

Latvijas un Baltijas 

reitinga sacensības 

šautriņu mešanā 

Jēkabpils Kauss – 2016  

Kārsavas novada dartisti 3 dalībnieki 

10.vieta 

U 3.2.4. 

Balvi  

28.04.2016. 

Latvijas skolu kauss 

futbolā - 2016 

Kārsavas vidusskola 

jauniešu futbola 

komanda 

12 

dalībnieki 

3.vieta 

U 3.2.4. 

Rīga  

29.04.2016. 

Latvijas federācijas 

2016.gada ikgadējais 

kongress futbolā  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova pārstāvji 

3 dalībnieki U 3.2.4. 

Aizkraukle  

21.-

22.05.2016. 

2016.gada Latvijas IV 

Olimpiāde Atlases 

sacensības volejbolā 

vīriešu komandām A 

grupa LATGALE 

Kārsavas novada 

volejbola komanda 

12 

dalībnieki 

4.vieta 

U 3.2.4. 

Rīga  

25.05.2016. 

Latvijas futbola 

federācijas (LFF) 

seminārs par par 

Vācijas kluba „FC 

Kõln” spēlētāju 

sagatavošanas 

principiem  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova futbola treneri 

3 dalībnieki U 3.2.4. 

Kedainiai  

29.05.2016. 

Starptautiskais jauniešu 

futbola turnīrs 

MARKEVICIUS 

MEMORY CUP - 2016 

Kārsavas vidusskola 

jauniešu futbola 

komanda 

15 

dalībnieki 

5.vieta 

U 3.2.4. 

Rīga  

26.05.-

19.07.2016 

Futbola Entuziastu līga 

 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova futbola 

komanda 

20 

dalībnieki 

4.vieta 

U 3.2.4. 

Varakļāni  

07.06.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

futbola čempionāts U-

12 grupā 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu 

futbola komanda 

12 

dalībnieki 

 

U 3.2.4. 

Rīga  Latvijas IV Olimpiādes Kārsavas novada 2 dalībnieki U 3.2.4. 
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16.06.2016. sportistu akreditācija  pārstavji 

Valmiera  

01.-

03.07.2016. 

2016.gada Latvijas IV 

Olimpiāde 

Kārsavas novada 

sportisti 

22 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Saulkrasti  

02.07.2016. 

2016. gada Latvijas 

kausa 3. posmam 

armvrestlingā  

Kārsavas novada 

armvreslinga sportisti 

2 dalībnieki 

1. vieta 

U 3.2.4. 

Malta  

04.06.06.2016. 

IX Starptautiskais 

jauniešu futbola turnīrs 

"Latgales kauss - 2016 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu 

futbola komanda 

15 

dalībnieki 

5.vieta 

U 3.2.4. 

 

Balvi   

07.07.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

futbola čempionāts U-

12 grupā 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu 

futbola komanda 

17 

dalībnieki 

5.vieta 

U 3.2.4. 

Varakļāni, 

Degumnieki 

14.un 

28.07.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

futbola čempionāts U-

12, U-14 grupā 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu un 

meiteņu futbola 

komanda 

17 un 16 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Balvi  

20.-

21.07.2016. 

Starptautiskais jauniešu 

futbola turnīrs "BALVI 

OPEN CUP - 2016"  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu 

futbola komanda 

16 

dalībnieki 

2.vieta 

U 3.2.4. 

Balvi  

11.08.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

futbola čempionāts  U-

14 grupā 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova meiteņu 

futbola komanda 

17 

dalībnieki 

9.vieta 

U 3.2.4. 

Rīga   

16.08.2016. 

Latvijas futbola 

federācijas Jaunatnes 

komitējas sēde  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova futbola 

komandas pārstāvji 

3 dalībnieki U 3.2.4. 

Valka – Valga 

19.-

21.08.2016. 

Valkas novada un 

Valgas pilsētas 

jauniešu starptautiskā 

turnīra 

 „Valkas – Valgas 

kauss 2016" izcīņa 

futbolā 

Kārsavas novada SK 

Kuorsova jauniešu 

futbola komanda 

17 

dalībnieki 

3.vieta 

U 3.2.4. 

Trakai  

17.-

18.09.2016. 

Baltic Cup Open 

Baltic Darts  

Kārsavas novada dartisti 2 dalībnieki 

10.vieta 

U 3.2.4. 

Mākoņkalns  

24.09.2016. 

Taku skrējienu seriāls 

„Stirnu buks - 2016”  

Kārsavas novada 

vieglatlēti 

5 dalībnieki 

9.vieta 

U 3.2.4. 

Rīga  

10.10.2016. 

Latvijas Futbola 

Nacionālās izlases 

spēlētāju pavadonis 

Kārsavas novada jaunie 

futbolisti 

4 dalībnieki U 3.2.4. 

17.-

18.10.2016. 

Baltic Darts Baltic Cup 

Open 

 

Kārsavas novada dartisti 2 dalībnieki 

3.vieta 

U 3.2.4. 

Ragana  

05.11.2016. 

2016. gada Latvijas 

kausa 4. posmam 

armvrestlingā  

Kārsavas novada 

armvreslinga sportisti 

2 dalībnieki  

1.vieta 

U 3.2.4. 

Balvi  

06.11.2016. 

ZA reģiona tiesniešu 

seminārs  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova futbolisti 

5 dalībnieki U 3.2.4. 

Varakļani, Latvijas Kārsavas novada 21 un 24 U 3.2.4. 
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Ludza 

24.un 

25.11.2016. 

Ziemeļaustrumu 

reģiona 2016./17.gada 

jauniešu telpu futbola 

čempionāts U-13 gr. 

Ludzas nov. Sporta 

skolas sacensbas 

vieglatlētikā slēgtās 

telpās J,A,B gr. I etaps 

jauniešu futbola un 

vieglatlētu komandas 

dalībnieki 

U-13 

5.vieta 

Stāķi  

01.12.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016./17. gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-15 grupā 

Kārsavas novada 

meiteņu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

15 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Stāķi  

07.12.2016. 

Latvijas ZA reģ. 

2016.gada jauniešu 

telpu futbola 

čempionāts U-12 grupā 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola 

komanda - SK Kuorsova 

13 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Ludza un 

Degumnieki  

09.un 

13.12.2016. 

Ludzas nov. Sporta 

skolas sacensbas 

vieglatlētikā slēgtās 

telpās D,C,E gr.  

Latvijas 

Ziemeļaustrumu 

reģiona 2016./17.gada 

jauniešu telpu futbola 

čempionāts U-13 gr. 

 

Kārsavas novada 

jauniešu futbola un 

vieglatlētu komandas 

21 un 24 

dalībnieki 

U 3.2.4. 

Rīga  

16.12.2016. 

Latvijas futbola 

federācijas Jaunatnes 

komitējas sēde  

Kārsavas novada SK 

Kuorsova pārstāvji 

3 dalībnieki U 3.2.4. 

Rīga  

Oktobris-

aprīlis 

EVL Rīga 2016/2017 

sezona  

 

Kārsavas novada 

volejbola komanda SK 

Kuorsova 

16 

dalībnieki 

3.vieta 

U 3.2.4. 

     

 

 

TŪRISMS 
 

- Izdoti 4 tūrisma mārketinga materiāli ar kopēju eksemplāru skaitu- 7500. 

- Līdzdalība divās starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā un Vācijā.  

- Noorganizēti  12 tūrisma pasākumi un 4 semināri. 

- Sagatavotas un izsūtītas 26 preses relīzes, kas publicētas vairāk kā 300 avotos, tai skaitā 

reģionālajos laikrakstos, radio un vadošajos ziņu portālos kā arī reģionālajā televīzijā.  

- Līdzdalība Latgales tūrisma konferences un mācību cikla organizācijā. 

- Nomarķēts pirmais reģionālais velomaršruts nr. 34 „Rypoj vasals” un saņemta Latgales 

tūrisma gada balva nominācijā- Inovatīvākais tūrisma objekts, kā arī VARAM pateicība par 

ieguldījumu velokultūras veicināšanā. 

- Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 

pētnieku sevī!”. Projekts apstiprināts un tā ievaros 2017. gadā tiks uzstādīti 5 vides objekti 
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Ziemeļlatgalē, noorganizēti vairāki tūrisma pasākumi, kā arī izdots Ziemeļlatgales dabas ceļvedis 

un noorganizēta ceļojošā foto izstāde.  

- Līdzdalība 3 projekta pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā. Viens no tiem ir noraidīts 

(5.4.1. SAM projekts „Pieejamības veicināšana un tūrisma piedāvājuma dažādošana dabas parkā 

„Numernes valnis””), viens ir iesniegts atkārtoti (LAT-LIT pārropbežu sadarbības programma 

projekts „No culture- no nature” ) un par pēdējo (LAT-LIT-BY pārrobežu sadarbības programma 

projekts „Aktīvas un ilgtspējīgas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas vides radīšana Ivjes, 

Baltinavas un Kārsavas novados”) atbilde tiks saņemta jūlija otrajā pusē.  

- Pabeigts projekts „saREDZI latgalīšu volūdu 2” un uzstādītas 200 ielu norādes Kārsavas 

pilsētā.  

- Noorganizēts jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss „STEP UP!” 2016. Kur 

līdzfinansējumu savas biznesa idejas īstenošanai ieguva četri jaunieši: 

- Edgars Potašs un Raivis Rumaks 

saņemtais līdzfinansējums 2000.00 eiro 

akvaponika / zivju un garšaugu audzēšana un realizācija 

- Jānis Gabrāns 

saņemtais līdzfinansējums 1500.00 eiro 

guļbūvju ražošana 

- Megija Petinena 

saņemtais līdzfinansējums 1000.00 eiro 

bērnu pasākumu rīkošana / pasākumu vadīšana 

- Modris Dičs 

saņemtais līdzfinansējums 500.00 eiro 

paipalu audzēšana 

 

 

 

29.tabula 

Veiktās aktivitātes tūrisma jomā 2016. gadā 

Norises 

laiks un 

vieta 

Pasākums Dalībnieku 

skaits, kas 

piedalījās 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

Kārsavas novada 

attīstības programmas 

2012.-2018.g. 

Rīcības plāna uzdevums 

Visa gada 

garumā 

- - Izdoti 4 tūrisma 

mārketinga 

materiāli 

(Pasākumu plāns 

2016, Kārsavas 

novada tūrisma 

ceļvedis, Velo 

kartes „Rypoj 

vasals”, Pasākumu 

plāns 2017) 7500 

eksemplāru skaits. 

Iegādāta digitāla 

Kārsavas pilsētas 

U 2.3.2/Tūristu un 

Kārsavas novada 

apmeklētāju 

nodrošināšana ar 

informatīvo materiālu, 

uzstādot katrā 

pagastā tūrisma 

informācijas un 

Kārsavas novada tūrisma 

bukleta izveide, kā arī 

informācijas ievietošana 

un 

atjaunošana interneta 
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un novada karte, kā 

arī dizaina izstrāde 

mārketinga 

materiāliem 

vietnē 

04.-

07.02.2016, 

Rīga, 

Ķīpsalas 

halle 

Starptautis

kā tūrisma 

izstāde 

Balttour 

26 000 Popularizēts 

Kārsavas novada 

tūrisma 

piedāvājums, 

pakalpojumi un 

aktivitātes vienā no 

lielākajiem tūrisma 

gadatirgiem 

Baltijas valstīs gan 

Latvijas 

iedzīvotājiem, gan 

ārzemju izstādes 

apmeklētājiem. 

U 2.3.5/ Novada 

mārketinga aktivitātes, 

piem., dalība vietēja 

un starptautiska mēroga 

izstādēs (Balttur; 

Vivattour-Lietuva; 

OTDIH BEZ GRANIC- 

Sanktpēterburga/Krievija

) - vienota 

stila, saukļa, kā arī 

prezentācijas materiālu 

izveide 

Visa gada 

garumā 

- - Izveidots un dabā 

nomarķēts 

reģionālais 

velomaršruts nr. 

34, sadrbībā ar 

Ziemeļlatgales 

pašvaldībām, 

izveidota karte un 

mārketinga 

materiāls. Izveidots 

vietējais 

velomaršruts nr. 

776 Salnavas 

pagastā. 

Palielinājies 

velotūristu skaits 

vismaz par 20%. 

 

U 2.3.3/ Tūrisma 

infrastruktūras 

sakārtošana, kas sevī 

ietver ceļu 

labiekārtošanu un 

piekļuves pie apskates 

objektiem 

nodrošināšanu, 

stāvlaukumu izveidi, 

norāžu izvietošanu, 

atpūtas vietu ierīkošanu, 

sabiedrisko tualešu 

labiekārtošanu 

un pieejamības 

uzlabošanu 

- - - Kārsavas pilsētas 

teritorijā uzstādītas 

200 ielu norādes,  

U 2.3.3/ Tūrisma 

infrastruktūras 

sakārtošana, kas sevī 

ietver ceļu 

labiekārtošanu un 

piekļuves pie apskates 

objektiem 

nodrošināšanu, 

stāvlaukumu izveidi, 

norāžu izvietošanu, 

atpūtas vietu ierīkošanu, 

sabiedrisko tualešu 

labiekārtošanu un 

pieejamības uzlabošanu 

Visa gada 

garumā 

- - Kārsavas novada 

tūrisma 

piedāvājuma 

U 2.3.5/ Novada 

mārketinga aktivitātes, 

piem., dalība vietēja 
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pārstāvniecība 7 

starptautiskajās 

tūrisma izstādēs, 

Latgales mēroga 

kopējo mārketinga 

materiālu izdošana 

un Kārsavas 

novada tūrisma 

jomas 

pārstāvniecība 

dažādu reģionāla 

mērga jautājumu 

risināšanā. 

un starptautiska mēroga 

izstādēs (Balttur; 

Vivattour-Lietuva; 

OTDIH BEZ GRANIC- 

Sanktpēterburga/Krievija

) – vienota stila, saukļa, 

kā arī prezentācijas 

materiālu izveide 

30.04.2016 Uzņēmējd

arbības 

seminārs 

25 Veicināt uzņēmēju 

informētību par 

uzņēmējdarbības 

aktualitātēm un 

iespējām biznesa 

attīstībai, kā arī 

veicināt 

pašvaldības un 

uzņēmēju 

sadarbību. 

U2.2.4/ Sniegt 

konsultācijas 

uzņēmējiem  par 

projektiem un attīstības 

atbalsta iespējām 

21.05.2016 Reģionālā 

velomaršr

uta „Rypoj 

vasals!” 

atklāšanas 

pasākums 

25 Velotūrisma 

popularizēšana un 

Kārsavas novada 

iedzīvotāju brīvā  

laika pavadīšanas 

iespēju klāsta 

paplašināšana. 

U2.3.8/ Tūrisma 

piedāvājuma 

paplašināšana - rakstot 

projektus, motivējot 

vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar 

Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot 

plaša mēroga 

ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 

29.05.2016 Fonda 

1836 un 

draugu no 

Fonda 

Viegli 

koncerts 

Malnavas 

muižā 

200 Kārsavas novada 

iedzīvotāju brīvā 

laika pavadīšanas 

iespēju dažādošana, 

rīkojot izglītojošus 

kultūras pasākumus 

kultūrvēstruriski 

nozīmīgās vietās 

Kārsavas novadā.  

U2.3.8/ Tūrisma 

piedāvājuma 

paplašināšana - rakstot 

projektus, motivējot 

vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar 

Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot 

plaša mēroga 

ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 

02.08.2016 Kukaiņu 

nakts 

dabas 

parkā 

„Numerne

s valnis” 

50 Dabai draudzīgu 

atpūtas veidu 

popularizēšana 

Kārsavas novadam 

nozīmīgās dabas 

teritorijās, 

Kārsavas novada 

U2.3.8/ Tūrisma 

piedāvājuma 

paplašināšana - rakstot 

projektus, motivējot 

vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar 

Kārsavas novada 
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iedzīvotāju 

informētības 

veicināšana par 

Kārsavas novadā 

sastopamo floru un 

faunu. Brīvā laika 

pavadīšanas iespēju 

dažādošana.  

pašvaldību, organizējot 

plaša mēroga 

ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 

10.09.2016 Nakts 

sēņošanas 

festivāls 

„Ejom 

bakuot!” 

120 Dabai draudzīgu 

atpūtas veidu 

popularizēšana 

Kārsavas novadam 

nozīmīgās dabas 

teritorijās, 

Kārsavas novada 

iedzīvotāju 

informētības 

veicināšana par 

Kārsavas novadā 

sastopamo floru un 

faunu. Brīvā laika 

pavadīšanas iespēju 

dažādošana. 

U2.3.8/ Tūrisma 

piedāvājuma 

paplašināšana - rakstot 

projektus, motivējot 

vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar 

Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot 

plaša mēroga 

ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 

26.10.2016 Uzņēmējd

arbības 

seminārs 

20 Veicināt uzņēmēju 

informētību par 

uzņēmējdarbības 

aktualitātēm un 

iespējām biznesa 

attīstībai, kā arī 

veicināt 

pašvaldības un 

uzņēmēju 

sadarbību. 

U2.2.4/ Sniegt 

konsultācijas 

uzņēmējiem  par 

projektiem un attīstības 

atbalsta iespējām 

27.10.2016 Seminārs 

tūrisma 

pakalpoju

mu 

sniedzējie

m „Vietas 

stāsta 

radīšana” 

55 Veicināt tūrisma 

uzņēmēju 

informētību par 

aktualitātēm 

tūrisma jomā, 

attīstības 

virzieniem un 

iespējām.  

U2.2.4/ Sniegt 

konsultācijas 

uzņēmējiem  par 

projektiem un attīstības 

atbalsta iespējām 

U2.3.8/ Tūrisma 

piedāvājuma 

paplašināšana - rakstot 

projektus, motivējot 

vietējos uzņēmējus, 

sadarbojoties ar 

Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot 

plaša mēroga 

ikgadējus kultūras un 

sporta pasākumus 
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VESELĪBA 
Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

 Kārsavas novadā iedzīvotājiem tiek nodrošināta primārā un sekundārā ambulatorā medicīniskā 

palīdzība. Šos pakalpojumus sniedz Kārsavas novada pašvaldības SIA „Kārsavas slimnīca”, 

ģimenes ārstu un speciālistu prakses, kā arī pašvaldības finansēti feldšeru punkti Mežvidu, 

Malnavas, Mērdzenes, Salnavas un Goliševas ciemos. 

Kārsavas novada attīstības programmā  2012.-2018.gadam noteiktas šādas prioritātes: 

- vidējā termiņa  VP4/veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošana,  

- rīcības virziens RV4.2/ veselības aprūpes  pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana,  

- uzdevums U4.2.1/veicināt ģimenes ārstu prakšu izveidi iedzīvotājiem 

pieejamu (katrā pagasta centrā). 

-  

30.tabula 

Pašvaldības Ārstniecības iestāžu rādītāji 

 

 

Ārstniecības iestāde 

Ambulatorās pieņemšanas Mājas vizītes, patronāžas 

2015.gads 2016.gads 2015.gads 2016.gads 

Malnavas feldšeru 

vecmāšu punkts 

896 982 87 41 

Mežvidu feldšeru 

vecmāšu punkts 

893 1049 46 72 

Salnavas feldšeru 

vecmāšu punkts 

1190 1260 118 128 

Goliševas feldšeru 

vecmāšu punkts 

902 930 84 126 

Mērdzenes ambulance 1479 1678 68 81 

KOPĀ 5360 5899 403 448 

  

Ambulatorās pieņemšanas 2016gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 10%. Mājas 

vizīte 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadi, pieauga par 11,2 %. 

 

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, Kārsavas novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem: 29.10.2015. Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Kārsavas novadā”, 22.12.2016. Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei Kārsavas novadā”, 28.11.2013. Nr.28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un 

saņemšanas kārtību Kārsavas novadā” un 18.12.2014. „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”’. 

 Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām 

atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta 

sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai 
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apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un 

sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba 

speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.  

Sociālā dienesta 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.  

 

Sociālā palīdzība 

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

samazināties.

 
6.attēls 

 

2016.gadā Kārsavas novadā dzīves vietu deklarējušas 5936 personas, no kurām trūcīgas 

personas/ģimenes statuss piešķirts 834 personām jeb 430 ģimenēm. Salīdzinājumā ar 2015.gadu, 

trūcīgo personu skaits 2016.gadā ir samazinājies par 9,25 %. 

Pārskata gadā maznodrošinātas personas/ģimenes statuss piešķirts – 153 personām jeb 81 

mājsaimniecībai. Salīdzinājumā ar 2015.gadu maznodrošināto personu skaits 2016.gadā ir 

palielinājies  par 3,92 %.  

Pārskata gada periodā tāpat kā 2015.gadā trūcīgo personu skaits februāra mānesī ir 

sasniedzis visaugstāko skaitu un vizmazāko skaitu (2016.gadā) – oktobra mēnesī.  

Maznodrošināto personu visaugstākais skaits 2016.gadā ir vērojams marta mēnesī un 

vismazākais skaits – augusta un oktobra mēnesī.  

Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta piešķirto trūcīgo um maznodrošināto personu 

statusa dinamika Kārsavas novadā salīdzinājumā ar 2015. un 2016.gadu atspoguļota attēlos. 
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7.attēls 

 

 
 

8.attēls 

 

2016.gadā sociālai palīdzībai (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem tika izlietoti, kopā 

237222 EUR, kas ir par 21521 EUR (8,32%) mazāk nekā 2015.gadā (258743 EUR), t.sk. 2016.gadā 

sociālajiem pabalstiem (bez izmaksām sociālajiem pakalpojumiem) izlietotie līdzekļi sastāda 

196716 EUR, kas ir par 26676 EUR (11,94%)  mazāk nekā 2015. gadā (223392 EUR) 

 No kopā izmaksātajiem pabalstiem iedzīvotājiem, ienākumu testēto pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstos izmaksātie līdzekļi trūcīgām/maznodrošinātām personām 2016. gadā sastāda 

140423 EUR, kas ir par 21420 EUR (13,24%) mazāk nekā 2015. gadā (161843 EUR). 
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9.attēls 

 

2016.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma 

(turpmāk - GMI) pabalsta izmaksu nodrošināšanai (91853 EUR), kas ir par 17225 EUR (15,8%) 

mazāk nekā 2015.gadā (109078 EUR). GMI pabalstu 2016. gadā ir saņēmušas 186 ģimenes, 

personas ģimenēs –  311, kas ir par 28 ģimenēm un 70 personām ģimenēs mazāk nekā 2015.gadā. 

Dzīvokļa pabalsta izmaksām trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi 2016. 

gadā sastāda 37631 EUR, kas ir par 1448 EUR (3,71%) mazāk nekā 2015. gadā (39079 EUR).  

Dzīvokļa pabalstu 2016. gadā ir saņēmušas  380 ģimeņu mājsaimniecības jeb 711 personas 

ģimenēs, kas ir par 16 ģimeņu mājsaimniecībām jeb 12 personām ģimenēs mazāk nekā 2015.gadā. 

Pārējiem pabalstiem (medicīnas pakalpojumu apmaksai, bērna izglītībai un  audzināšanai) 

trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi  2016. gadā sastāda 10939 EUR, kas ir par 

2747 EUR  mazāk nekā 2015. gadā (13686 EUR). 

Pārskata gadā no kopā piešķirtajiem pabalstiem iedzīvotājiem, trūcīgām un 

maznodrošinātām personām testētajos pabalstos izlietotie līdzekļi sastāda 71,38%, kas ir par 1,07% 

mazāk nekā 2015.gadā.  

Pārējos ienākumu netestētajos pašvaldības  pabalstos izlietotie līdzekļi 2016.gadā no kopā 

piešķirtajiem pabalstiem iedzīvotājiem sastāda 28,62%, kas ir par 1,07% vairāk nekā 2015. gadā 

(27,55%), no tiem lielākais īpatsvars ir izmaksātajos pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstos, 

kas 2016. gadā sastāda 21,29%, kas ir par 2,56% vairāk nekā 2015. gadā (18,73%). 

Sociālais dienests gada laikā ir pieņēmis 886 lēmumus par sociālās palīdzības (pabalstu) 

piešķiršanu vai atteikumu. 

 

 

Valsts finansēts asistenta pakalpojums 

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai 

smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos 

sabiedriskajā dzīvē. 

2016. gadā salīdzinot ar 2015.gadu tikai nedaudz ir palielinājies asistenta pakalpojuma 

saņēmēju un pakalpojuma sniedzēju -  asistentu skaits.  
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Salīdzinot ar 2015.gadu izlietotie līdzekļi  asistenta pakalpojumam 2016.gadā 

samazinājušies par   22,38%. 

 

31.tabula 

 
 2015.gads 2016.gads 

Pieņemto lēmumu skaits 187 50 

Noslēgto līgumu skaits 132 93 

Pakalpojuma saņēmēju skaits 68 74 

Asistentu skaits 67 69 

Izlietotie līdzekļi 108113 83922 

 

Sociālie pakalpojumi 

 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes (personas) un dažādu personu 

grupu dzīves kvalitāti un atjaunot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. 

Pārskata gādā Sociālais dienests ir pieņēmis 158 lēmumus par sociālo pakalpojumu 

piešķiršanu. 

 

32.tabula 

Budžeta izlietojums 2015., 2016. gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

 

 Sociālie pakalpojumi Izlietotie 

līdzekļi 

2015.gadā 

(EUR) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2016.gadā 

(EUR) 

 Aprūpes sociālie pakalpojumi 84683 96554 

 Mobilā aprūpes grupa (fakt. atrašanās vieta – „Aprūpes 

centrs”, Mežvidi, Mežvidu pag.)  

22974 43254 

no tiem Mobilā brigāde (fakt. atrašanās vieta – Vienības iela 53, 

Kārsavā) 
20558 16371 

 Individuālie aprūpētāji 41151 36929 

 Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie 

pakalpojumi 

169091 176725 

 Pansionāts „Mūsmājas” 133754 142459 

 Īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļa - SIA 

„Kārsavas slimnīca”  (klienta uzturēšanas izmaksas no 

Sociālā dienesta budžeta) 

35337 34266 

 No citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 19206 26965 

 Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no 

prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 

dzīvesvietā (ar pašvaldības priekšfinansējumu) 

142,30 711,50 

 

 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz trīs Kārsavas novada pašvaldības struktūrvienības:  

individuālie aprūpētāji, Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa un 

Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde, atbildīgie 

sociālie darbinieki organizē un vada šo pakalpojumu.  

2016.gadā aprūpes mājās pakalpojumus ir saņēmušas 76 personas, kas salīdzinoši ar 2015. 

gadu ir par 12 personām mazāk nekā 2015.gadā (88 personas). Sociālajam pakalpojumam – aprūpei 

mājās izlietotie līdzekļi 2016.gadā ir par 12,3 %  lielāki nekā 2015.gadā. Pārskata gadā Sociālā 

dienesta mobilai aprūpes grupai ir iegādāts transportlīdzeklis. 
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Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumu 805 „Noteikumi par prognozējamas 

invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 

3.4.punktu, personām, kurām ir jāveic ekspertīze medicīnisko indikāciju noteikšanai – īpašai 

kopšanai, ir veikts ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums 42 personām. 

 

Īslaicīgas uzturēšanas sociālā aprūpe 

 

2016. gadā „SIA Kārsavas slimnīcas” īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā sociālo 

aprūpi un sociālo rehabilitāciju saņēma 22 personas (par 3 personām mazāk nekā 2015.gadā).   

Pārskata periodā izlietotie līdzekļi sociālajam pakalpojumam sastāda 34266 EUR, kas ir par 1071 

EUR jeb 3%  mazāk nekā 2015.gadā (35337 EUR)  

Ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām 

Savas pašvaldības institūcijā pansionātā „Mūsmājas” sociālie pakalpojumi 2016.gadā 

nodrošināti 28 personām, pārskata gada laikā  ievietotas septiņas (7) personas, kopā iestādes 

izlietotie  līdzekļi 2016.gadā sastāda 142459 EUR, kas ir par 8705 EUR jeb 6,11% vairāk nekā 

2015. gadā (133754 EUR).  

2016. gadā pirktie pakalpojumi no citām pašvaldībām: sešām (6) personām tika nodrošināts 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums SAC„Ludza”, vienai (1) personai 

Veselības un sociālo pakalpojumu centrā „DAGDA” un vienai (1) nepilngadīgai personai – SOS 

Jelgavas jauniešu mājā, kopā izlietotie līdzekļi sastāda 26965 EUR. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, 

politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem, bērniem un pieaugušām personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām 

un bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums.  

Pārskata periodā ir saņemti iesniegumi no 81 personas ar funkcionāliem traucējumiem un 

vienas politiski represētas personas, ar lūgumu nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Par 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību pieņemti 82 lēmumi. 

2016.gadā valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā ir saņēmuši pieci (5) no 

prettiesiskām darbībām cietušie bērni. Bezmaksas sociālo rehabilitāciju institūcijā ir saņēmis viens 

(1) no prettiesiskām darbībām cietušais bērns. 

Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm 

Pārskata periodā organizētas mērķu grupas un veikts grupu darbs ar personām, personu 

grupām un ģimenēm gan pilsētā, gan pagastu teritorijās, lai veicinātu ģimeņu ar bērniem, personu, 

personu grupu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, sociālo integrāciju sabiedrībā.  

Psihologa un sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem vadībā noorganizētas atbalsta 

grupas: 

 atbalsta grupas nodarbībās sociālā riska ģimenēm piedalījās 4 personas  

 atbalsta grupas nodarbībās personām ar atkarībām (Goliševas pagastā) piedalījās 5 

personas 

 individuālās dzīves prasmju un dzīves kvalitāti uzlabojošās nodarbībās personām ar 

īpašām vajadzībām piedalījās 6 personas 

 atbalsta grupas nodarbībās personām  ar īpašām vajadzībām ar mērķi attīstīt sociālās prasmes 

un veicināt integrāciju sabiedrībā piedalījās 6 personas 

 psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām piedalījās 9 

personas 

Nodibinājums “Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas 

lauku apvidos” ar “Kids First Foundation” finansiālu atbalstu nodevis labās prakses programmu 
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“Sargeņģelis” Kārsavas novadam, sagatavojot, apmācot 4 sociālos darbiniekus grupu vadīšanā ar 

mērķi apgūt prasmes un pilnveidot zināšanas bērnu audzināšanā un aprūpē, lai novērstu vardarbības 

riskus ģimenē. Sasniegtie rezultāti: sociālajiem darbiniekiem attīstītas atbalsta grupu vadīšanas 

prasmes; bērnu vecākiem ir iegūtas zināšanas par vardarbības fenomenu; bērniem nodrošināta 

saprotama informācija par vardarbības prevenci. Atbalsta grupas nodarbībās 2016.gadā piedalījās 

11vecāki un 11 bērni. Atbalsta grupas darbs turpināsies arī 2017. un 2018.gadā. 

 

Psiholoģiska korekcija sociālās atstumtības riska grupās esošām personām.  

 

Pārskata gadā ir veiktas šādas aktivitātes: 

  156 individuālās psiholoģiskās konsultācijas, pamatojoties uz sociālā dienesta un 

bāriņtiesas nosūtījumiem par atzinuma sniegšanu riska ģimenēm, t.sk. iesniegti  9 

atzinumi. 

 Psiholoģiskais atbalsts klienta dzīves vietā sniegts 24 Sociālā dienesta klientiem 

 Individuālās psiholoģiskās nodarbības 9  personām ar īpašām vajadzībām 

 Individuālās psiholoģiskās nodarbības ar atkarības problēmām 14 personām 

 Psiholoģiskās konsultācijas pārējiem Kārsavas novada iedzīvotājiem – 27 personām 

 Psiholoģiskā atbalsta sniegšana krīzes situācijā ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar sociālo 

darbinieku – 8 ģimenēm,  28 izbraukumi dzīvesvietā 

 Individuālās psiholoģiskās nodarbības personām ar īpašām vajadzībām, kuri izmanto 

asistenta pakalpojumus –  9 personām -  106 nodarbības. 

 

2016.gadam plānoto aktivitāšu izpilde 

 

 Pamatojoties uz sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Latgales Plānošanas reģionu un 

Kārsavas novada pašvaldību par 9.2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma  

„”Deinstitucionalizācija” projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” ietvaros, Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests veica noteiktās aktivitātes  

ar mērķi: savas pašvaldības teritorijā attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru. Projekta īstenošana līdz 2022.gada decembrim 

notiks ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu atbalstu. 

 Sadarbībā ar pensionāru biedrību ir apzinātas pensijas vecuma personu un personu ar 

invaliditāti vajadzības, dzīves kvalitāte, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu 

novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem. Ar Kārsavas 

novada domes 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu ir ieviests jauns  pabalsta veids – 

pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti.  

 Sadarbojoties ar NVO (nevalstiskajām organizācijām), pārskata gadā tika saņemts 

ziedojums no biedrības „Velku biedrība”. Ziedojums (lietotas mēbeles, apģērbs, citi 

sadzīves priekšmeti) tika izsniegts noteiktām mērķgrupām: trūcīgām/ maznodrošinātām 

personām/ģimenēm, personām ar īpašām vajadzībām, no kurām prioritārā ziedojuma 

saņēmēju mērķgrupa bija ģimenes ar bērniem.  

 2016. gadā tika nodrošinātas atbalsta grupas dažādām mērķgrupām, pilnveidojot 

sociālpsiholoģisko darbu un atbalsta grupu darbu ar personām, kurām ir alkohola atkarības 

problēmas. 

Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests sadarbībā ar NVA (Nodarbinātības valsts 

aģentūras Ludzas filiāli) un Valsts probācijas dienestu (Ludzas teritoriālo struktūrvienību) ir 

motivējuši personas ar atkarības problēmām, tās risināt. Pārskata periodā atkarību slimību 
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ārstniecības un medicīnisko rehabilitāciju pēc Minesotas 12 soļu programmas ir saņēmuši 4 

Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta klienti. 

 

 

Plānotās aktivitātes 2017.gadā 

 

 Līdzdarboties 9.2.2.1. pasākuma ”Deinstitucionalizācija” projekta 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” pasākumos. 

 Pilnveidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar riska ģimenēm ar bērniem un 

ilgstošajiem bezdarbniekiem (izveidot starpnozaru sadarbības modeli). 

 Turpināt grupu darbu nodarbības dažādām mērķgrupām, pilnveidojot sociālpsiholoģisko 

darbu ar personām, kurām piešķirta invaliditāte, kā arī personām ar atkarībām. 

 Izmantot projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” labās 

prakses programmu “Sargeņģelis” atbalsta grupu darbā ar ģimenēm ar bērniem. 

 Ieviest vadības kvalitātes sistēmu sociālajā dienestā, izstrādājot iekšējo normatīvo 

aktu Sociālā dienesta administrētā un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanai. 

 Veicināt sociālā darba speciālistu profesionalitāti (apmācības, supervīzijas). 

 Uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, organizējot izbraukuma konsultācijas sociālajos 

jautājumos visos novada pagastos.  

 Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka metodiku klienta pilnvērtīgai 

izvērtēšanai asistenta pakalpojuma piešķiršanai. 

 

 

BĀRIŅTIESA 

 

Kārsavas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa), iesniedz  pārskatu par bāriņtiesas 

darbību 2016. gadā. Bāriņtiesas lietvedībā uz 2016.gada 31.decembri bija 204 lietas (kopējais lietu 

skaits ar arhīvā esošajām – 282). 2016. gadā izskatīti 65 fizisko un juridisko personu iesniegumi 

(2014.gadā – 48 iesniegumi, 2015.gadā – 84 iesniegumi). 
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10.attēls 

2016. gadā  bāriņtiesa ir ierosinājusi administratīvo lietvedību 36 gadījumos (18 jaunas lietas), 

pieņemot 38 lēmumus (2014.gadā – 51 lēmums, 2015.gadā – 38 lēmumi).  
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11.attēls 

 Lēmumu kategorijas: 

1) Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana – 8 lēmumi 

2) Bērnu mantisko  interešu aizsardzība – 2 lēmumi; 

3) Bērna ievietošanu audžuģimenē – 2 lēmumi; 

4) Bērna obilgātā ārstēšanās no alkohola atkarības – 1 lēmums; 

5) Bērna nodošana citas personas aprūpē vecāku prombūtnes laikā (sakarā ar došanos peļņā 

uz ārzemēm) -  3 lēmumi; 

6) Ārpusģimenē esošā bērna ciemošanās vecāka vai radinieka ģimenē – 3 lēmumi; 

7) Atļaujas došana bērnam šķērsot valsts robežu -  2 lēmumi; 

8) Audžuģimenes statusa izbeigšana – 1 lēmums; 

9) Atzinuma sniegšana tiesai par saskarsmes tiesībām – 1 lēmums; 

10) Atzinuma sniegšana tiesai par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu -  1 lēmums; 

11) Lēmumi aizbildnības lietās (aizbildnības izbeigšana, atbilstība aizbildņa pienākumu 

veikšanai) – 5 lēmumi; 

12) Aizgādņa iecelšana mirušo personu atstātā mantojuma apsardzībai  -  3 lēmumi; 

13) Ar adopcijas lietām saistīti lēmumi – 5 lēmumi; 

14) Pārējās bērnu personisko un mantisko interešu aizsardzības kategorijas – 1 lēmums 

2016. gadā ierosinātas 4 administratīvās lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu  5 

personām, no tām – 4 mātēm un 1 tēviem (2 gadījumos pārtrauktās aizgādības tiesības vecākiem 

tika atjaunotas (2 mātēm un 1 tēvam). 

  Izskatīta 2015.gadā ierosinātā administratīvā lieta, bērna mātei nolemts dēla aizgādības 

tiesības nepārtraukt. 

 Bērnu skaits, kuru vecākiem 2016.gadā pārtrauktas aizgādības tiesības: 4 bērni (3 zēni 

un 1 meitene). Vienas meitenes mātei bērna aizgādības tiesības atjaunotas, 1 zēna abiem vecākiem 

aizgādības tiesības atjaunotas. 

2016.gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 2  prasības pieteikumi  par aizgādības tiesību 

atņemšanu 2 vecākiem (2 tēvi) pār 5 bērniem.  

  Ar tiesas spriedumu 2016.gadā diviem tēviem atņemtas 5 bērnu aizgādības tiesības. 
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12.attēls 
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13.attēls 

 

 Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2016.  pavisam atradās 20 bērni, no kuriem: 

 -  1 bērns  ievietots audžuģimenē (uz 31.12.2016.); 

 -  18  bērni  - atrodas aizbildņu ģimenēs (uz 31.12.2016.); 

 -  1  bērns uzturas ilgstošas sociālās aprūpes iestāde - SOS ciemata Jelgavas jauniešu mājā. 
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14.attēls 
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2016. gadā  bāriņtiesā tika pieņemti  3 lēmumi par 4 nepilngadīgo bērnu uzturēšanos uz 

laiku citā ģimenē Latvijā (vecāku prombūtnes laikā, kas ilgāka par 3 mēnešiem – gadījumos, kad 

vecāki dodas peļņā ārzemēs, bet bērnus pieskata radinieki). 

(2015.gadā – 3 bērniem, 2014. gadā – 4 bērniem). 
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15.attēls 

 

2016.gadā bāriņtiesas uzraudzībā ir 5 aizgādnības lietas (personas, kurām ar tiesas 

spriedumu ierobežota rīcībspēja).  

Bāriņtiesas pārziņā atrodas 27 lietas par nepilngadīgo mantas un mantojuma pārvaldību. 

2016.gadā ar tiesas spriedumu apstiprināta 2 bērnu adopcija (1 – Latvijā, 1 – uz 

ārvalstīm) (2015.gadā – 1 bērns adoptēts uz ārvalstīm, 2014.gadā -  2 bērni adoptēti uz ārvalstīm). 

Bāriņtiesa 2016.gadā ir piedalījusies 8 tiesas sēdēs civillietās kā prasītājs, ieinteresētā 

persona. Vienā lietā – par aizgādības tiesību atjaunošanu – kā atbildētājs. 

2016.gadā tiesās Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā netika pārsūdzēts 

neviens Kārsavas novada bāriņtiesas pieņemtais lēmums vai cits administratīvais akts, kā arī 

iestādes faktiskā rīcība. 

Kārsavas novada bāriņtiesā 2016.gadā veikti 617 darījumi un citi apliecinājumi (Mežvidu 

pagastā – 16, Mērdzenes pagastā – 71, Goliševas pagastā -30, Kārsavas pilsētā – 500), iekasētās 

valsts nodevas apmērs par notariālo darbību izpildi –  EUR 4801,84  (četri tūkstoši astoņi simti 

viens euro 84 centi)   

(2014.gadā bāriņtiesa veiktas 700 notariālās darbības, par ko iekasēta valsts nodeva –  EUR 

5313,00, 2015.gadā bāriņtiesā veiktas 941 notariālās darbības, par ko iekasēta valsts nodeva – EUR 

6116,23). 
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16.attēls 

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 

33.tabula 

Dzimtsarakstu nodaļas rezultatīvie rādītāji 2016.gadu 

 

Darījuma veids 2015.g 2016.g  Pret 

iepriekšējo 

gadu 

% 

1. Sastādīti  dzimšanas reģistri; 24  3

3 

37,5 

2. Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par tēvu  

 

1  1 0 

3. Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes 

atzīšanu   

11  1

5 

36,4 

4. Reģistrēto laulību skaits  

t.sk. baznīcā  

t.s. ar ārzemnieku  

14 

4 

2 

 2

1 

3 

1 

50,0 

5. Svinīgo laulības reģistrāciju skaits 

dzimtsarakstu nodaļā  

6  9 50,0 

6. Samazināts laulības vecums   0  1 100 

7. Šķirto laulību skaits  2  3 50,0 

8. Miršanas reģistru skaits  87  9

3 

6,9 

9. Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un 

labojumu skaits   

3  7 33,3 

10. Izdoto atkārtoto apliecību skaits  23  1

8 

-21,7 

11. Iekasētas valsts nodevas summa  309.14 280,0  -9,3 
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FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Pašvaldības budžets 

 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets ir iedalīts 

pamatbudžetā un speciālajā. Kārsavas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, 

ekonomisko pamatu, kompetenci, kā arī domes un tās institūciju tiesības un pienākumus reglamentē 

Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu un pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, nodokļu 

likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Kārsavas novada pašvaldības budžets 

2016.gadam. 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis 

pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu 

administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar 

iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi un 

izdevumi. Budžeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budžeta plānu 2016.gadam, kā arī ar budžeta 

izpildi 2015.gadā. 

 

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  

34. tabula  

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2016.gadā 

 

Pašvaldības 

ieņēmumu 

struktūra 

2015.gada 

izpilde, EUR 

Plāns 2016. gadā, 

EUR 

2016.gada 

izpilde, EUR 

Plāna izpilde, % 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis  

1 636 405 1 771 556 1 771 557 100 

Nekustāmā 

īpašuma 

nodoklis  

310 085 235 044 329 032 140 

Azartspēļu 

nodoklis  

14 399 12 155 15 994 132 

Nenodokļu 

ieņēmumi  

81 006 62 392 77 834 125 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi  

279 450 235 899 299 915 127 
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Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība 

11 649 1 294 1294 100 

Transferti  3 028 442 2 747 452 2 710 003 97 

KOPĀ 5 361 436 5 065 792 5 205 629 103 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

     Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā sastādīja 5 205 629 euro, bet 

2015. gadā 5 361 436 euro, kas ir par 155 807  euro, jeb 3 % mazāk, bet izdevumi 2016. gadā 

sastādīja 5 766 085 euro, bet 2015.gadā 5 166 671 euro, tie ir par 599 414 euro palielinājušies jeb 

par 10 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 84 % no 

pašvaldības nodokļu ieņēmumiem un 34 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi 2016.gadā sastāda 1 771 557, kas ir par 135 152 euro vairāk, kā 

2015.gadā.  

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā ir 329 032 euro, kas sastāda 16 % no kopējiem 

nodokoļu ieņēmumiem 6 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. NĪN pārskata gadā ir 

pārpildījies par 93 988 euro no plānotā, bet saņemts par 18 947 euro vairāk kā 2015. gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2016. gadā ir 15 994 euro un tas sastāda 0.3 % no kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumi 2016. gadā ir saņemti 77 834 euro, kas ir par 3 172 euro mazāk, ne kā 2015. 

gadā.  Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kas ir 41 % 

no nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2016. gadā sastāda 299 915 euro, kas ir par 20 465 euro 

vairāk kā 2015. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 27 % lielāka no plānotā jeb par  64 016 euro.  

Lielāku palielinājumu veido pārpilde ieņēmumos par nomu un īri.  Maksas ieņēmumi un citi pašu 

ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 6 %. 

Saņemsts ārvalstu finansējums 2016.gadā sastāda 1 294 euro. Saņemts finansējums Norvēģu 

projekta īstenošanai. 

Saņemtie budžeta transferti 2016. gadā ir  neizpildījušies pret plānoto par 37 449 euro. Salīdzinot ar 

2015. gadu transferti ir samazinājušies 318 439 euro. No kopējiem pašvaldības ieņēmumiem 

transferti sastāda  52 %. 

 

 

 
17.attēls 

 

Salīdzinājumā ar 2015. gadu naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2016 ir samazinājušies  par 12 324 

euro.  

Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās 12 661 euro, t.sk. AS „Swedbank” 4 203 euro, AS 

“Citadeles banka” 7 381 euro, AS “SEB banka” 1 070 euro un Valsts kasē 1 026 332 euro.  
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Iesaldētie naudas līdzekļi AS “Latvijas Krājbankā” 1 060 619 euro apmērā ir iekļauti likvidējamās 

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

prasījumi” saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 193.panta 1.punktu. 

 

35. tabula 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2016. gadā 
 

 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra  

Izpilde, 

2015.gada, 

EUR 

Plāns 

2016. 

gadā, EUR  

Izpilde, 

2016.gada, 

EUR 

Izdevumu 

struktūra, 

%  

Plāna 

izpilde, 

%  

IIZDEVUMI 

KOPĀ 

5 166 671 6324088 5766085 100 91 

1.Uzturēšanas 

izdevumi  

4 787 371 5 327 390 4 831 695 84 91 

t.sk.Atalgojums  2 387 665 2506338 2394451  96 

Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas  

637 293 680569 645010  95 

Preces un 

pakalpojumi  

1 297 961 1586601 1334547  84 

Procentu izdevumi  4 798 24777 1455  6 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti  

333 670 390931 322869  83 

Uzturēšanas 

izdevumu transferti  

125 984 138174 133363  97 

2.Kapitālie 

izdevumi  

379 300 996698 934390 16 94 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

         

No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas redzams, ka 

pamatbudžeta izdevumos 2016.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem - 84 %, 4 831 

695 euro. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti 934 390 euro, kas ir 16 % no pamatbudžeta 

kopējiem izdevumiem.  

 

36. tabula 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2016. 

gadā 
 

Pamatbudžeta 

izdevumu struktūra  

Izpilde 

2015.gadā 

EUR 

Plāns 2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2016.gadā 

EUR 

Plāna 

izpilde, % 

Vispārējie valdības 

dienesti  

464 819 516072 437162 85 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība  

24 452 24758 23892 97 

Ekonomiskā darbība  141 017 341405 307547 90 

Vides aizsardzība 239 762 286316 223293 78 

Pašvaldību teritoriju 695 183 893330 749001 84 
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un mājokļu 

apsaimniekošana  

Veselība  45 564 47723 46333 97 

Atpūta, kultūra un 

sports 

377 217 424959 403800 95 

Izglītība 2 427 766 2951965 2845878 96 

Sociālā aizsardzība 750 891 837560 729179 87 

KOPĀ IZDEVUMI 5 166 671 6324088 5766085 91 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 91 %, un tie sastāda 5 766 085 euro, kas ir par 558 003 euro vairāk kā 

2015. gadā. 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2016.gadā sastāda 437 162 euro, t.i. 8 % no kopējiem 

izdevumiem, kas ir par 27 657 euro mazāk nekā 2015.gadā. Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 85 

%.  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastāda 0.4 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. 23 

892 euro un to izpilde ir 97 %, salīdzinot ar 2015. gadu par 560 euro mazāk.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 307 547 euro, kas ir par 166 530 euro vairāk kā 

2015.gadā. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 5 %  no kopējiem  izdevumiem un izpildīti par 

90 %.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2016. gadā izlietojusi 223 293 euro, kas ir 4 % no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 78 %. Salīdzinot ar 2015. gadu ir samazinājums par 16 469 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 13 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 

84% un sastāda 749 001 euro, kas ir par 53 818 euro vairāk, ne kā 2015. gadā. 

Veselības izdevumi sastāda 1 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. 46 333 euro, 

salīdzinot ar 2015. gadu, tas ir vairāk par 769 euro. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti 403 800 euro, kas ir 7% no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 95 %. Salīdzinot ar 2015. gadu tie ir palielinājušies par 26 583 euro. 

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 49 % no kopējiem 

izdevumiem, kas izpildīti par 96 % un sastāda 2 845 878euro, kas ir par 418 112 euro vairāk kā 

2015. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2016.gadā izlietoti 729 179 euro, kas ir par 21 7112 euro mazāk kā 

2015.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 13 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 

87 %.  
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18.attēls 
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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 2016.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 99% 

un sastādīja 283 555 euro, kas ir par 14 023 euro vairāk  kā 2015. gadā. Speciālā budžeta autoceļa 

fonda līdzekļi 2016. gadā sastādīja 274 692 euro, kas ir par 20 073 euro vairāk kā 2015. gadā. 

Savukārt dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2015. gadu samazinājies par 6 050 euro, 2016. gadā 

sastādīja 8 863 euro. Mērķdotācijas autoceļiem plāna izpilde ir 100%, bet dabas resursu nodokļa 

izpilde ir 89 %.  

37.tabula 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2016.gadā 

                                                                                                                                
Speciālā 

budžeta 

ieņēmumu 

struktūra  

Izpilde 

2015.gadā EUR 

Plāns 2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 2016.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, 

% 

Nodokļu 

ieņēmumi 

14 913 10 000 8 863 89 

Transferti 254 619 274 692 274 692 100 

Kopā: 269 532 284 692 283 555 99 
 

 

38. tabula  

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2016. 

gadā 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra  

Izpilde 

2015.gadā 

EUR 

Plāns 2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2016.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, 

% 

Transports  316 064 289 386 200 028 69 

Vides aizsardzība 12 531 28 766 14 282 50 

KOPĀ  328 595 318 152 214 310 67 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2016.gadā ir 214 310 euro t.i. par 114 285 euro mazāk, 

kā 2015. gadā. 
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19.attēls 

 

 

39. tabula  

Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām 

kategorijām  2016. gadā 

 

Ziedojumu un 

dāvinājumu  

budžeta 

izdevumu 

struktūra 

Izpilde 

2015.gadā 

EUR 

Plāns 2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2016.gadā 

EUR 

Plāna izpilde, 

% 

Vispārējie 

vadības dienesti 

41 - - - 

Atpūta, kultūra 

un reliģija 

769 259 150 58 

Izglītība 674 3077 2467 80 

KOPĀ 1 484 3 336 2 617 78 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2016. gadā sastāda 3 100 euro, kuri saņemti no 

juridiskām un fiziskām personām.  

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot  nākamajā gadā. 
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20.attēls Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 

2016.gadā (%)    

              

Pašvaldības aizņēmumi un garantijas 

 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība 2016.gadā ņēmusi no Valsts kases šādus 

aizdevumus par kopējo summu 616 380 euro (sīkāk skat. tabulā): 
 

40. tabula  

Aizņēmumi Valsts kasē 2016.gadā 

 

Nosaukums 
Summa, 

EUR 
Komentāri 

Ilgtermiņa aizņēmumi 

no Valsts kases 

71 342 Saņemts aizdevums saskaņā ar  09.08.2016 

aizdevuma līgumu Nr.A2/1/16/306 KPFI projekta 

“Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā”. Aizdevuma 

atmaksas termiņš 2036.g.20.jūlijs. 

Ilgtermiņa aizņēmumi 

no Valsts kases 

545 038 Saņemts aizdevums saskaņā ar  16.12.2015 

aizdevuma līgumu Nr.A2/1/15/678 “Kārsavas 

vidusskolas stadiona pārbūve”. Aizdevuma atmaksas 

termiņš 2035.g.20.decembris. 

 

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 
    

 

 

 

 

 

 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 64 

 

 

41. tabula  

Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2017. gada 01. janvāri  
 

Aizdevējs Mērķis Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

2017.gada 

sākumu, 

EUR 

Valsts 

kase 

Pagasta katlu mājas, 

Ranču bibliotēkas un 

Otro Mežvidu 

pamatskolas jumta 

renovācija 

 

28.05.2008. 20.04.2018. 85 372 11 519 

Valsts 

kase 

ELFLA  projekts 

„Pudinavas 

pamatskolas 

rekonstrukcija” sporta 

zāles būvniecība 

19.06.2009. 20.05.2029. 311 107 213 059 

Valsts 

kase 

SIA "Kārsavas 

namsaimnieks" 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Kārsavā" 

līdzfinansējuma 

nodrošināšana 

24.08.2010. 20.08.2034. 691 252 577 389 

Valsts 

kase 

ERAF projekta 

„Vienības ielas 

rekonstrukcija 

Kārsavas pilsētā” 

īstenošana 

06.09.2011. 20.06.2031. 917 718 235 197 

Valsts 

kase 

LAD ELFLA projekta 

„Sporta zāles 

rekonstrukcija” 

īstenošana 

12.12.2011. 10.12.2031. 166 476 40 266 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

„Mežvidu ciema ielu 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032. 80 646 24 814 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta 

„Kārsavas pilsētas ielu 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

19.06.2012. 20.06.2032 551 101 336 476 

Valsts 

kase 

Projekts „Kārsavas 

vidusskolas izglītības 

kompleksa ēku un 

telpu renovācija” 

12.07.2013. 20.07.2033 291 080 282 673 
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īstenošanai 

Valsts 

kase 

„Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta 

(traktortehnikas) 

iegādei” 

19.08.2014 20.08.2021 90 145 90 145 

Valsts 

kase 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Malnavas pagasta PII 

“Sienāzītis” 

īstenošanai 

19.08.2014 20.08.2034 243 278 156 401 

Valsts 

kase 

“Kārsavas pilsētas 

Telegrāfa ielas 

rekonstrukcija” 

19.08.2014 20.08.34 172 733 168 749 

Valsts 

kase 

ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavas 

novada Mērdzenes 

pagasta Mērdzenes 

ciemā” īstenošanai 

22.07.2014 20.07.2034 249 200 59 497 

Valsts 

kase 

ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavas 

novada Salnavas 

pagasta Salnavas 

ciemā” īstenošanai 

22.07.2014 20.07.2034 166 300 55 394 

Valsts 

kase 

“Kārsavas vidusskolas 

stadiona pārbūve” 

16.12.2015 20.12.2035 554 800 554 800 

Valsts 

kase 

“Raiņa ielas pārbūve 

Kārsavas pilsētā” 

09.08.2016 20.07.2036 72 578 71 342 

Pavisam x x x 5 478 695 2 877 721 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

     

   Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2017. gada 01. janvāri sastāda 169 975 euro.  

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

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” . Galvojuma summa 135 870 euro, galvojuma atlikusī summa uz 

2017. gada 01. janvāri 29 277 euro un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026. 

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

atlikums uz gada beigām ir 189 euro. 

2012.gada 23.oktobrī pašvaldība parakstījusi galvojuma līgumu par summu 213 431 euro, 

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 2017. gada 01. janvāri ir 140 509 euro. 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Kārsavas novada pašvaldības bilancē uz 31.12.2016. uzskaitītas sekojošas zemes: 

• Nekustamie īpašumi -318.9434 ha 

• Pašvaldībai piekritīgās zemes-2217.0403 ha 

• Kopā 2535.9837 ha. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 4 951 105 euro, bet 

kuri nav ierakstīti – 3 620 485 euro. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir iekļauta pašvaldības 

bilancē 2016. gadā ir 8 571 590 euro. 

 

42. tabula 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē  

 

Nekustamais īpašums Uz 

01.01.2017. 

Uz  

01.01.2016. 

KOPĀ 11 773 269 11 594 214  

1. Zeme, ēkas, būves 11 555 841 11 372 572 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 

75 578 70 804 

3. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

119 391 126 024 

4. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 22 459 24 814 
 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         

 

43. tabula  

 

Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2016. gadā. 
 

 

Kapitālsabiedrība

s nosaukums 

Reģistrācij

as Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2015. 

Ieguldīju

ms 

2016.gadā 

 

Pārvērtēt

s 

2016.gadā 

Ieguldījum

a uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2016. 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

5680300294

1 

563 890 233 259 271 719 1 068 868 

SIA „Kārsavas 

slimnīca” 

4000325773

2 

148 636 5 694 -19 202 135 128 

SIA 

„Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

biedrība” 

4240301391

8 

25 867 - - 25 867 

Kopā: x 738 393 238 953 252 517 1 229 863 
Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā palielinājusies, SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 2016.gadu nostrādāja ar peļņu 14 343 euro un SIA „Kārsavas slimnīca” 2016. gadu 

ir nostrādājušas ar zaudējumu 19 202 euro. 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 67 

 

 PERSONĀLS 

 

 Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā 2016.gada beigās nodarbināti 385 

darbinieki, t.sk., 210 darbinieki izglītības iestādēs; 57-administrācijā; 42- kultūras namos un 

bibliotēkās; 28-sociālajā dienestā, pansionātā un mobilajā aprūpes grupā; 32-pagastu komunālajās 

saimniecībās, teritoriju uzturēšanā; 8-veselības aprūpes iestādēs un bāriņtiesā; 1-autoceļu dienestā; 

7-lauksaimniecības konsultanti/speciālisti. 

 No administrācijā nodarbinātajiem  57 darbiniekiem  12 bija vīrieši un 45 sievietes. Gada 

laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 7 administrācijas darbinieku un nodibinātas darba 

tiesiskās attiecības ar 3administrācijas darbiniekiem. 

2016. gada aprīlī noslēgusies Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda 

programmas projekta “ Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" trīs 

apakšprogrammu: 1) pašvaldību izglītības un kultūras tīkla jomā;   2) sociālā darba un veselības 

aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla jomā; 3) pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu 

politikas tīkla jomā darbība.      

Uz projekta laiku pieņemtajam ekspertam projektā (sociālā joma)- pēc projekta nodrošināta sociālā 

darbinieka daba vieta uz nenoteiktu laiku novada pansionātā “Mūsmājas”. 
Tāpat kā 2015. gadā, arī 2016. gadā  novada pašvaldība ņēma dalību NVA projektā  

“Nodarbinātības  pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 

vai profesionālās izglītības iestādēs”. Darbā uz divām nedēļām tika iesaistīti 13 Kārsavas 

vidusskolas 9. klases skolēni.                                   

 

 
                    21.attēls. Administrācijas  darbinieku sadalījums (%) pēc izglītības  uz 31.12.2016. 

 

 

 22.attēls. Administrācijas darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām (%)  uz 

31.12.2016. 
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 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
Kārsavas novada pašvaldībai ir svarīgi, lai iedzīvotāji saņemtu skaidru un saprotamu informāciju 

par pašvaldības darbu, kā arī iesaistītos lēmumu pieņemšanā.  

Lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības darbu, tās aktualitātēm, problēmjautājumiem, 

gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība regulāri informē iedzīvotājus ar plašsaziņas 

līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas, risinot iedzīvotājiem 

aktuālus jautājumus. 

Informācija masu saziņas līdzekļiem 

Sabiedrisko attiecību speciāliste, Kārsavas novada pašvaldības vadība un pašvaldības 

struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri sniedz informāciju un atbildes ziņu aģentūrām, 

lielākajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī reģionālajiem medijiem.  

Televīzijā ik mēnesi tiek nodrošināti: 

- “Kārsavas novada aktualitātes” 15 min garš raidījums par aktualitātēm novadā, to veido 

atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un tā brīža aktuālie jautājumi. Raidījumā piedalās pašvaldības 

vadība un speciālisti.  

- stāstu un raidījumu filmēšana un demonstrēšana darbdienās (2 stāsti/sižeti mēnesī, kopējais 

apjoms 4 minūtes raidlaika mēnesī), ievērojot nozīmīgumu, ar atkārtojumiem latviešu un krievu 

valodā.  

Sižeti tiek translēti Latgales reģionālajā televīzijā, LTV1 un LTV7.  

Informatīvs Kārsavas novada izdevums 

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

„Kārsavas Novada Vēstis” 2001 eksemplāru tirāžā, vāks krāsains. 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. 

Tiek gatavota arī lielāko pašvaldības pasākumu publicitāte – plakāti un citi tam nepieciešamie 

vizuālie maketi.  

Informatīvie materiāli tiek izplatīti Kārsavas novada domē, pašvaldības iestādēs, pilsētas 

bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā, pilsētas skolās un pilsētvidē uz tiem atbilstošajiem 

stendiem.  

Kārsavas novada mājas lapa internetā www.karsava.lv 

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapa www.karsava.lv kalpo kā pamata informācijas avots par 

pašvaldības darbu, tās uzdevums ir informēt iedzīvotājus, atvieglot informācijas atrašanu, veicināt 

pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju. 

http://www.karsava.lv/
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 Mājas lapā tiek publicēta aktuālā informācija par pašvaldības darbu, notikumu plāns, atskats uz 

notikumiem foto un video galerijās. Sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumos ir regulāra 

jaunākās un aktuālākās informācijas apkopošana, sagatavošana. 

Pirmajā lapā ir izkārtotas aktuālās ziņas, var redzēt jaunākās foto galerijas, tuvāko pasākumu 

plānu un citas aktuālas sadaļas. Ir izveidotas divas jauns sadaļas, kuras iedzīvotāji aicināti aktīvi 

izmantot – “Sabiedrības iesaiste” (aptaujas, aktuāli jautājumi un tēmas), “Jautājumi un atbildes”, 

iespēja pašvaldībai uzdot jums aktuālus jautājumus un saņemt atbildes. Iedzīvotāju iesniegtie 

viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Lietotāji ar ziņām var dalīties 

sociālajos tīklos. Mājas lapa ir arī ērti lietojama no mobilajām ierīcēm – viedtālruņiem un 

planšetdatoriem. 

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapu ik dienu apmeklē 300 – 500 apmeklētāji (Google 

Analytics dati). 

 

Mājas lapa ir veiksmīgākais ceļš pie plašas mērķauditorijas, jo tas ir laikā un telpā neierobežots 

medijs.  

Sociālie tīkli 

Uzrunājot plašāku auditoriju komunikācijai ar iedzīvotājiem tiek izmantoti sociālie tīkli 

draugiem.lv, twitter.com, facebook.com un instagram.com. Tajos ir oficiālais pašvaldības konts un 

dažādu struktūrvienību konti, piemēram, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, bibliotēkām, 

tūrismam un biedrībām.  

Oficiālajam Kārsavas novada pašvaldības kontam facebook.com/KarsavasNovads ir 337 

sekotāji, twitter.com/Karsavas_Novads ir 1073 sekotāji, instagram.com/karsavas_novads ir 213 

sekotāji. Katrā no tiem ir arī atšķirīgi auditorijas segmenti.  

Informatīvs stends 

Lai nodrošinātu pieejamību un informāciju par notikumiem novadā, domes 1.stāvā ir izvietots 

stends, tā sadalījums “Kultūra” un “Sabiedrība”.  

Projektu publicitātes veidošana  

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

kā projekti ir dažādām mērķgrupām, tiem ir jāveido atbilstoši noformēta informācija. Mājas lapā 

tiem ir izveidota atsevišķa sadaļa, kur var pārsaktāmi iepazīties ar pašvaldības realizētajiem 

projektiem.  

Inforgrafiki 

No datiem līdz viegli uztveramam vizuālam stāstam. Pašvaldības dabā ir ļoti daudz datu un 

dažādas informācijas - infografikas uzdevums ir ne tikai organizēt šo saturu, bet arī komunicēt tajā, 

lai iedzīvotājiem šī informācija ir saprotamāka un vieglāk uztverama.   

Šādas inforgrafikas ir veidotas projektu publicitātei, to norises gaitai, pašvaldības budžetam un 

problēmsituāciju skaidrošanai (Malnavas ciemata ūdens problēma).  
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23.attēls 

Piemērs pašvaldības budžeta infografika.  

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.  

Atgriezeniskā saite 

Veidojot komunikāciju ar iedzīvotājiem un iegūstot atgriezenisko saiti, tiek izmantoti dažādi 

mehānismi, ar kuru palīdzību iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus vai sūdzības, kā arī uzdot 

sev interesējošos jautājumus.  

Gada sākumā tiek veikta iedzīvotāju aptauja, par pašvaldības darbu un dzīvi novadā. Iegūtie 

pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā. 

Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautājumu uz 

e-pastu, atbildes uz tiem sagatavo atbilstošie speciālisti.  

Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie 

pašvaldības vadības.  

Iekšējā komunikācija 

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

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

funkcijas.  

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                I.Silicka 
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