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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

Juridiskais statuss: Kārsavas  novada pašvaldība  

Reģistrācijas Nr. 90000017398  

Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsavā, LV-5701 

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. 

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 2017.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 (Zaļo un zemnieku 

savienība) 

2) Tālis Mūrnieks (Zaļo un zemnieku 

savienība) 

3) Andris Ļubka (Zaļo un zemnieku 

savienība) 

4) Viktors Indričāns (Zaļo un zemnieku 

savienība) 

5) Inta Rancāne (Zaļo un zemnieku 

savienība) 

6) Oskars Petinens(Zaļo un zemnieku 

savienība) 

7) Andrejs Krišāns(Zaļo un zemnieku 

savienība) 

8) Pēteris Laganovskis (Latgales Partija)  

9) Edgars Puksts ( Latgales Partija)  

10) Juris Poikāns (Partija “Vienoti Latvijai”) 

11) Modris Karpovs (Saskaņa” 

sociāldemokrātiskā partija) 

12) Andrejs Ivanovs (Saskaņa” 

sociāldemokrātiskā partija) 

13) Vairis Poikāns (Partija “Vienoti 

Latvijai”) 

14) Jānis Ļubka (Latvijas Reģionu 

Apvienība) 

15) Juris Vorkalis (Latvijas Reģionu 

Apvienība) 

 

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 
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2017.gadā notikušas: 

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

jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes (izskatīti 347 jautājumi) 

• 2 izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes (izskatīti 2jautājumi); 

• 3 Sociālo un veselības lietu komitejas sēdes (izskatīti 5 jautājumi); 

• 2 attīstības un teritoriālo lietu komitejas sēdes (izskatīti 2jautājumi); 

• 19 Domes sēdes (pieņemti 411 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 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga  

Kārsavas  pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes un tās 

izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta 

doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Kārsavas novada iedzīvotāju 

intereses.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Kārsavas novada pašvaldība 

veic visas pašvaldības funkcijas, tajā skaitā šādas autonomās funkcijas:  

• organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana);  

• gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, apgaismošana; skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; kapsētu izveidošana 

un uzturēšana u.c.);  

• gādā par iedzīvotāju izglītību;  

• rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades;  

• nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu;  

• nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, u.c.); 

• gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un 

interešu aizsardzību; 

• izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

• piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarojot žūpību un netiklību; 

• saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

• nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

• veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju, u.c. 
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1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

(apakšprogrammas) 

Kārsavas novada dome 2012.gada 28.novembrī apstiprināja Kārsavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2013. – 2030.gadam, kas ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā definēta novada specializācija un vīzija, noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes 

un galvenie rīcības virzieni,perspektīva, un 2011.gadā 21.decembrī apstiprināja Kārsavas novada 

Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem ir noteiktas 

novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi 

ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Kārsavas novada domes rīcību un 

investīciju mērķtiecīgai plānošanai, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, ekonomikas izaugsmi un 

ilgtspējīgu attīstību.  

Kārsavas novada Attīstības programmā 2012-2018.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi un 

ilgtermiņa prioritātes:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

2017.gadā pašvaldība turpināja īstenot Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 

2030.gadam un Kārsavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam. 

Prioritātes: 

VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība.  

Turpinās pašvaldībai piekrītošās zemes ierakstīšana Zemesgrāmatā, lai tās efektīvi varētu 

izmantot tālāk savu funkciju nodrošināšanai, ES fondu piesaistei. 

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” projekta ietvaros kopā ar Ludzas, Ciblas pašvaldībām un SIA “Latgales 

dārzeņu loģistika”, tika realizēti nozīmīgi projekti Kārsavas novada teritorijā“; 1)Tika pārbūvēts 

0,351km pašvaldības autoceļš Nr.154 Klonešnīki-Griudinīši-Strodi posms (0,00-0,350) Mežvidu 

pagasta Klonešnīkos un 2) veikta “Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes 

sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos” -svarīgākie 

sasniegtie rādītāji-izbūvēts jauns ceļš-0,553 km garumā, izbūvēti jauni inženiertīkli kopā 1486,42 m, 

t. sk.ūdensvads 511,46 m, kanalizācijas tīkli 899,34 m, elektrības kabeļi—75,62 m, ierīkots 1 

artēziskais urbums, izbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas, izbūvēta 1 kanalizācijas sūkņu stacija. 
 

  

IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un 

ilgtspējīgas vides attīstība 

IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes 

uzlabošana 

Stratēģiskie mērķi (SM) un Ilgtermiņa prioritātes (IP) 

SM1/ Daudzveidīga un attīstīta 

ekonomiskā aktivitāte 

SM2/ Aktīva un sociāli vienota 

sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi 

SM1/ Efektīva un mūsdienīga 

pārvaldība, kā arī atbildīgi 

apsaimniekota vide 

IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību 
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VP2: Uzņēmējdarbību atbalstošas pārvaldības attīstība.  

Atbalstīti uzņēmējdarbības projekti pēc dome apstiprinātā nolikuma “Jauno uzņēmēju biznesa 

ideju konkurss “STEP UP!””, kura mērķis ir sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos 

Kārsavas novadā un atbalstīt jau esošu uzņēmumu attīstību radot jaunus produktus un pakalpojumus. 

Finanšu līdzekļi pilnā apmērā tika piešķirti 3 konkursa laureātiem. Kristīnei Kroičei (1942.80 eiro), 

kuras biznesa ideja ir Salnavas pagastā izveidot stādaudzētavu „Pārkalnes”, kas gan vietējiem, gan 

citu novadu iedzīvotājiem piedāvās iegādei dažādas ziemciešu šķirnes. Maritai Joņinai (2000 eiro), 

kuras projekta rezultātā jau oktobrī Kārsavas pilsētā plānots atvērt fizioterapijas centru „FizioPRO”, 

kas sniegs pakalpojumus visām vecumu grupām un plašam saslimšanu spektram. Raimondam 

Orinskim (2000 eiro), kura uzņēmējdarbības plāns ir izveidot Kārsavas pilsētā bērnu preču veikalu, 

kas piedāvās preces bērniem sākot ar zīdaiņa vecumu līdz skolas solam. Savukārt diviem konkursa 

dalībniekiem tika piešķirts daļējs pašvaldības līdzfinansējums. Antrai Lipskai (1500 eiro), kura plāno 

sniegt maketēšanas un dizaina pakalpojumus ar plašu raksturu – no individuālām apsveikumu 

kartiņām līdz uzņēmumu logotipu izstrādei. Zigmāram Naglim (1000 eiro), kura saimnieciskā darbība 

būs saistīta ar vigvamu jeb indiāņu telšu izgatavošanu un realizāciju Latvijas tirgū.  
 

VP3: Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras 

un sporta pieejamības vecināšana 

Tika daļēji realizētas projekts ELFLA “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

visām paaudzēm Kārsavas novadā”, tika uzstādīti āra trenažieri Kārsavas novada Malnavas, 

Mērdzenes, Goliševas un Mežvidu pagastos. Projektu plānots pabeigt 2018. gadā un ierīkot 2 bērnu 

rotaļu laukumus.  

Ar ELFLA atbalstu tika realizēts projekts “ Kultūras norišu uzlabošana Kārsavas novadā”, kur 

ievērojami tika papildināta materiāli tehniskā bāze Kārsavas novada Tautas namu pašdarbības 

kolektīviem-iegādāti tērpi , apavi, saktas, jostas kā arī mūzikas instrumenti. Āra kultūras pasākumiem 

iegādāts pārvietojamais žogs un piepūšamās atrakcijas. Kārsavā un II Mežvidu ciemā. (Iegādāti tērpi 

visu TN kolektīviem-33 komplekti, 360 saktas deju kolektīviem, 28 tautiskās jostas, apavi 51 pāris,1 

komplekts aprīkojums āra pasākumiem, 1 pārvietojamais žogs, 1 piepūšamā atrakcija, mūzikas 

instrumenti – 3 cītari, 3 ermoņikas, 3 digitālās klavieres, 1 klarnete, 1 akustiskā ģitāra.)  

Realizēts KKF projekts „Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana”(digitālās klavieres 1gab., sintizatora soma 1gab., dubultais sintizatora statīvs 1gab.) 

 

VP4/ Veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošana 

Ar Eiropas sociālā projekta atbalstu  uzsākts projekts “ Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”. Projekts turpināsies līdz 2019.gadam. 

Projekta ietvaros tika noorganizēta 1 vasaras nometne bērniem, 1 fiziski aktīva ekskursija senjoriem, 

1 lekcijas par veselīgu uzturu, Vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadiem visos pagastos 

– 10 stundas katrā pagastā un pilsētā un bērniem no 4-6 gadu vecumam – 16 stundas, jogas nodarbības 

2 iedzīvotāju grupām pa 10 stundām katrai grupai. Tika iegādāts arī inventārs  6 komplekti nūjas 

priekš nūjošanas nodarbībām. 

 

VP7:Infrastruktūras attīstība 

ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” tika atbalstīts projekts “Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” un 

uzsākta tā realizācija. Pirmajā kārtā uzsākta Jāņa un Parka ielas pārbūve Otro Mežvidu ciemā un Zaļās 

ielas pārbūve Pirmo Mežvidu ciemā. Pirmās prioritātes ceļi, t. sk. Straujas iela Mērdzenes pagastā un 

posma Salnava-Aizsili-Bēliņi –Verpeļi pārbūves darbi tiks pabeigti 2018. gadā. 

Sakārtota Ūdenssaimniecības infrastruktūra: Goliševas pagastā veikti ūdens kvalitātes 

uzlabošanas pasākumi, izbūvējot jaunu ūdensvadu 900 m garumā, Malnavas pagastā izbūvētas jaunas 

attīrīšanas iekārtas. 

Atjaunots iekšpagalmu segumu Kārsavas pilsētā pēc siltumtrases būvdarbu veikšanas. 

Veikta daudzdzīvokļu māju siltināšana, iekšpagalmu sakārtošana. 
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Pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā un kā viens no 

partneriem piedalās projektā” Sinerģijas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas 

pierobežā”, kurš turpināsies 2018. gadā. Projekta ietvaros plānots uzstādīt intelektuālā nakts un dienas 

video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām. 

 

VP8: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

Ar ELFLA atbalstu tika realizēts projekts “Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa 

atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. Projekta ietvaros tika izbūvēta bruģa taka, uzstādītas 10 

apgaismojuma laterna, ierīkota strūklaka, izvietotas 4 atkritumu urnas un iestādīti 60 dekoratīvie augi. 

Projekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” veltīts Latvijas simtgadei. 

Projekts tika  realizēts ar  Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atbalstu  un kopā ar kaimiņu pašvaldībām- Baltinavu, Balviem, Rugājiem, 

Viļaku. Kārsavas novada Numernes dabas parka teritorijā tika uzstādīts vides instalācijas objekts 

“Uguns”. 

 Sadarbojoties ar Ludzas , Ciblas, Zilupes novada pašvaldībām ar Latvijas vides aizsardzības 

fondu projekta atbalstu aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts 

pastāvēšanas simtgadi” tika atbalstīts projekts “Gaismas dārzs Ludzai”, kura ietvaros Kārsavā tika 

uzstādīta viena no gadskārtu zīmēm – Jumja zīme , kā arī ierīkota ilggadīgo stādījumu kompozīcija 

jumja zīmes formā un uzstādīts informatīvais stends. Kārsavas novada pašvaldība organizēja arī 

pirmo pasākumu –Rudens saulgriežus jeb Miķeļdienas pasākumu, kas ir viena no šī projekta 

aktivitātēm.  

Ar Valsts Zivju fonds atbalstu tika realizēts projekts “Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada 

Nūmērnes ezerā”. Zivju krājumi tika papildināti ar 7000 līdaku mazuļiem. 

Veikti Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kārsavas pirmskolas izglītības iestādē, tika  

nomainīts jumta segums, nomainīta apkures sistēma, veikti ēkas siltināšanas darbi, veikta teritorijas 

labiekārtošana un  trotuāra 35 m2 atjaunošana. 

Atjaunota Kārsavas kultūras nama fasāde. 

Veikta Kārsavas pilsētas katlu mājas Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. 

Veikts Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts. 

Veikta ielu apgaismojuma uzlabošana Malnavas ciemā , ierīkots energoefektīvāks apgaismojums 

ar 30 lampām. 

Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā izbūvēts gājēju celiņš. 

1.5. Pašvaldības iestādes 

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 pilsētas PII, Malnavas pagasta PII “Sienāzītis”  ; 

• 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 
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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”. 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums, finanšu resursu avoti, ieņēmumu apmērs un 

izlietojums 

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 2017.gadam, kā arī ar budžeta izpildi 

divos iepriekšējos gados 2015.g, 2016.g. 

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.  
 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2017.gadā 

Pašvaldības ieņēmumu 

struktūra 

2015.gada 

izpilde, 

EUR 

2016.gada 

izpilde, 

EUR 

Plāns 

2017.gadā, 

EUR 

Izpilde 

2017.gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde, 

% 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
1 636 405 1 771 557 1 907 191 1 965 340 103 

Nekustāmā īpašuma 

nodoklis 
310 085 329 032 250 146 346 474 139 

Azartspēļu nodoklis 14 399 15 994 13 351 10 680 80 

Nenodokļu ieņēmumi 81 006 77 834 53 367 102 398 192 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
279 450 299 915 251 134 287 813 115 

Ārvalstu finanšu palīdzība 11 649 1294 - - - 

Transferti 3 028 442 2 710 003 3 883 679 3 553 165 91 

KOPĀ 5 361 436 5 205 629 6 358 868 6 265 870 99 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu 
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Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā sastādīja 6 265 870 euro, bet 

2016. gadā 5 205 629 euro, kas ir par 1 060 241 euro, jeb 20 % vairāk, bet izdevumi 2017. gadā 

sastādīja 6 214 324 euro, bet 2016.gadā 5 766 085 euro, tie ir par 448 239 euro palielinājušies jeb par 

8 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 85 % no 

pašvaldības nodokļu ieņēmumiem un 31 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi 2017.gadā sastāda 1 965 340 euro, kas ir par 193 783 euro vairāk, kā 

2016.gadā.  

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā ir 346 474 euro, kas sastāda 15% no 

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

pārpildījies par 96 328 euro no plānotā, bet saņemts par 17 442 euro vairāk kā 2016. gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2017. gadā ir 10 680 euro un tas sastāda 0.4% no kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem.  

Nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā ir saņemti 102 398 euro, kas ir par 24 564 euro vairāk, ne kā 

2016. gadā. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kas ir 

60 % no nenodokļu ieņēmumiem. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2017. gadā sastāda 287 813 euro, kas ir par 12 102 

euro mazāk kā 2016. gadā. Šo ieņēmumu izpilde ir par 15 % lielāka no plānotā jeb par  36 679 euro.  

Saņemtie budžeta transferti 2017. gadā ir neizpildījušies pret plānoto par 330 514 euro. Salīdzinot ar 

2016. gadu transfertu ieņēmumi ir palielinājušies par 843 162 euro. No kopējiem pašvaldības 

ieņēmumiem transferti sastāda 57 %. 

 
Salīdzinājumā ar 2016. gadu naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2017 ir palielinājies par 51 321 

euro.  

Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās 47 780 euro, t.sk. AS „Swedbank” 18 641 euro, AS 

“Citadeles banka” 28 320 euro, AS “SEB banka” 819 euro un Valsts kasē 1 042 534 euro.  

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. 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 

2017.gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu struktūra 

Izpilde, 

2015.gada, 

EUR 

Izpilde, 

2016.gada, 

EUR 

Plāns, 

2017.gada, 

EUR 

Izpilde, 

2017.gada, 

EUR 

Izdevumu 

struktūra, 

% 

Plāna 

izpilde, 

% 

IIZDEVUMI KOPĀ 5 166 671 5766085 7 218 601 6 214 324 100 86 

1. Uzturēšanas 

izdevumi 
4 787 371 4 831 695 5 907 718 5 163 040 83 87 

t.sk. Atalgojums 2 387 665 2394451 2 654 395 2 527 749  95 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 
637 293 645010 744 599 701 840  

94 
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Preces un pakalpojumi 1 297 961 1334547 1 887 620 1 409 301  75 

Procentu izdevumi 4 798 1455 3617 148  4 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
333 670 322869 465 805 404 757  87 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
125 984 133363 151 682 119 245  79 

2. Kapitālie izdevumi 379 300 934390 1 310 883 1 051 284 17 80 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu 

 

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

pamatbudžeta izdevumos 2017.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem - 83 %, 5 163 

040 euro. Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti 1 051 284 euro, kas ir 17 % no pamatbudžeta 

kopējiem izdevumiem.  

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 

2017.gadā 

Pamatbudžeta izdevumu 

struktūra 

Izpilde 

2015. gadā, 

EUR 

Izpilde 

2016. gadā, 

EUR 

Plāns, 

2017. gadā, 

EUR 

Izpilde, 

2017. gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde, 

% 

Vispārējie valdības dienesti 464 819 437 162 523 527 465 246 89 

Sabiedriskā kārtība un drošība 24 452 23 892 25 124 22 552 90 

Ekonomiskā darbība 141 017 307 547 809 833 535 809 66 

Vides aizsardzība 239 762 223 293 809 253 762 915 94 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
695 183 749 001 896 737 613 961 68 

Veselība 45 564 46 333 77 640 59 551 77 

Atpūta, kultūra un sports 377 217 403 800 549 692 491 702 89 

Izglītība 2 427 766 2 845 878 2 648 456 2 500 139 94 

Sociālā aizsardzība 750 891 729 179 878 339 762 449 87 

KOPĀ IZDEVUMI 5 166 671 5 766 085 7 218 601 6 214 324 86 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  

 

Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

izpildīti par 86 %, un tie sastāda 6 214 324 euro, kas ir par 448 239 euro vairāk kā 2016. gadā. 

Vispārējo valdības dienesta izdevumi 2017.gadā sastāda 465 246 euro, t.i. 7 % no kopējiem 

izdevumiem, kas ir par 28 084 euro vairāk  nekā 2016.gadā. Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 89 %.  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastāda 0.4 % ko kopējiem izdevumiem, t.i. 22 552 

euro un to izpilde ir 90 %, salīdzinot ar 2016. gadu par 1 340 euro vairāk.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti 535 809 euro, kas ir par 228 262 euro vairāk kā 2016.gadā. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 9 %  no kopējiem  izdevumiem un izpildīti par 66 %.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2017. gadā izlietojusi 762 915 euro, kas ir 12 % no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 94 %. Salīdzinot ar 2016. gadu ir palielinājums par 539 622 euro. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 10 % no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 68% 

un sastāda 613 961 euro, kas ir par 135 040 euro mazāk, ne kā 2016. gadā. 

Veselības izdevumi sastāda 1 % no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. 59 551 euro, salīdzinot ar 

2016. gadu, tas ir vairāk par 13 218 euro. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti 491 702 euro, kas ir 8 % no kopējiem 

izdevumiem, un izpildīti par 89 %. Salīdzinot ar 2016. gadu tie ir palielinājušies par 87 902 euro. 

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 40 % no kopējiem izdevumiem, 

kas izpildīti par 94 % un sastāda 2 500 139 euro, kas ir par 345 739 euro mazāk kā 2016. gadā. 

Sociālai aizsardzībai 2017.gadā izlietoti 762 449 euro, kas ir par 33 270 euro vairāk kā 

2016.gadā. Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 12 % no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 

87 %.  
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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 2017.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 101% un 

sastādīja 529 897 euro, kas ir par 246 342 euro vairāk  kā 2016. gadā. Speciālā budžeta autoceļa fonda 

līdzekļi 2017. gadā sastādīja 274 692 euro. 2017.gadā tika saņemti naudas līdzekļi plūdu seku 

likvidēšanai 240 814 euro Savukārt dabas resursu nodoklis salīdzinot ar 2016. gadu palielinājies par 

5 528 euro, 2017. gadā sastādīja 14 391 euro. Mērķdotācijas autoceļiem ieņēmumu plāna izpilde ir 

100%, bet dabas resursu nodokļa izpilde ir 163 %.  

 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2017.gadā 

Speciālā budžeta 

ieņēmumu struktūra  

Izpilde 2015. 

gadā, EUR 

Izpilde 2016. 

gadā, EUR 

Plāns 2017. 

gadā, EUR 

Izpilde 2017. 

gadā, EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Nodokļu ieņēmumi 14 913 8 863 8 830 14 391 163 

Transferti 254 619 274 692 515 506 515 506 100 

Kopā: 269 532 283 555 524 336 529 897 101 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu 
 

Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 

2017. gadā 
Speciālā budžeta 

ieņēmumu struktūra  

Izpilde 2015. 

gadā, EUR 

Izpilde 2016. 

gadā, EUR 

Plāns 2017. 

gadā, EUR 

Izpilde 2017. 

gadā, EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Transports  316 064 200 028 599 087 474 920 79 

Vides aizsardzība 12 531 14 282 20 362 13 268 65 

KOPĀ  328 595 214 310 619 449 488 188 79 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu  
 

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2017.gadā ir 488 188 euro t.i. par 273 878 euro vairāk, kā 

2016. gadā.  
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Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām 

kategorijām 2017. gadā 

Ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta izdevumu struktūra 

Izpilde 

2015. gadā, 

EUR 

Izpilde 

2016. gadā, 

EUR 

Plāns 

2017. gadā, 

EUR 

Izpilde 

2017. gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Vispārējie vadības dienesti 41 - 1 535 1 535 100 

Atpūta, kultūra un reliģija 769 150 126 26 21 

Izglītība 674 2467 1 772 1 082 61 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu 
 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2017. gadā sastāda 2 674 euro, kuri saņemti no juridiskām 

un fiziskām personām. Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot nākamajā gadā. 
 

 
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2017.gadā (%) 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Kārsavas novada pašvaldības bilancē uz 31.12.2017. uzskaitītas sekojošas zemes: 

• Nekustamie īpašumi -394.9712 ha 

• Pašvaldībai piekritīgās zemes-2128.2849 ha 

• Kopā 2523.2561 ha. 
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Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 4 965 713 euro, bet kuri 

nav ierakstīti – 7 154 468 euro. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir iekļauta pašvaldības 

bilancē 2017. gadā ir 12 120 181 euro. 
 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē  
Nekustamais īpašums Uz 01.01.2018. Uz 01.01.2017. 

KOPĀ 12 193 201 11 773 269 

1. Zeme, ēkas, būves 12 009 491 11 555 841 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 49 533 75 578 

3. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi 110 696 119 391 

4. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 23 481 22 459 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 2.punktu 
 

Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2017. gadā. 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Reģistrācijas 
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SIA „Kārsavas namsaimnieks” 56803002941 1 068 868 - (121 382) 947 486 

SIA „Kārsavas slimnīca” 40003257732 135 128 5 796 (2 527) 138 397 

SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas biedrība” 
42403013918 25 867 - - 25 867 

Kopā: x 1 229 863 5 796 (123 909) 1 111 750 

Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 3.punktu 

 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā palielinājusies, SIA „Kārsavas namsaimnieks” 

2017. gadu nostrādāja ar zaudējumu 121 382 euro un SIA „Kārsavas slimnīca” 2017. gadu ir 

nostrādājušas ar zaudējumu 2 527 euro. 

2.2. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu 

izpildes analīze un budžeta līdzekļu efektivitātes izvērtējums. 

Kārsavas  novada pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, 2017.gadā nodrošināja 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei un saglabāja pašvaldības budžeta 

stabilitāti novada ekonomiskai un sociālai attīstībai. 2017.gadā pašvaldības finansētās aktivitātes 

atspoguļotas ņemot vērā normatīvo aktu prasības par funkcionālu klasifikāciju.  

 

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. 

 

Izglītojamo skaits Kārsavas novada izglītības iestādēs 
 01.09.2015. 01.09.2016. 01.09.2017. 
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Kārsavas vidusskola 63 232   62 228   50 229   
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Mežvidu pamatskola  59    59    60 9 24 

Mērdzenes pamatskola  70 8 19  58 8 19  59 10 15 

Salnavas pamatskola  48 2 7  42 7 6  37 4 7 

Kārsavas pilsētas PII   32 48   32 48   33 49 

Malnavas pagasta PII 

“Sienāzītis” ar Aizgāršas 

grupiņu 

  19 36   22 38   19 42 

Mežvidu pagasta PII “Saulīte”   16 22   10 29     

Kopā 63 409 77 132 62 387 79 140 50 385 75 137 

 

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. 

 

2017.gada izglītības pasākumi, olimpiādes, sporta aktivitātes  

un to rezultatīvie rādītāji 

Norises 

laiks un 
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Sasniedzamie rezultatīvie radītāji 

JANVĀRIS 

13.01.2017. 

Ludza 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novadu apvienības 

vēstures olimpiāde 9.-12.kl. 

skolēniem 

6 4.00 

Kārsavas vsk.: 2.v. -2; 3.v.-1; 

Atzinība-1 

 

24.01.2017. 

Rēzekne 

5.Latgales novada atklātā 

latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 5.-6.kl. skolēniem 

15 41.34 
Mērdzenes psk.: 3.v. -1; 

Kārsavas vsk.: Atzinība-2 

30.01.2017. 

Ludza 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas  un 

Zilupes novadu apvienības 

latviešu valodas olimpiāde 8.-

9.kl. skolēniem 

17 48.86 

Kārsavas vsk.: 2.v.-1;3.v.-2; 

Atzinība-2 

Mežvidu psk.:2.v.-1 

Salnavas psk.:3.v.-1 

FEBRUĀRIS 

03.02.2017. 

Ludza 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novadu apvienības 

matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. 

3 - Kārsavas vsk.: 2.v.-1; Atzinība-1 

07.02.2017. 

Kārsava 

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu 

skolēniem 
7 10.15 

Kārsavas vsk.:1.v.-1; 3.v.-1; 

Atzinība-2 

Salnavas psk.:Atzinība-1 

17.02.2017. 

Kārsava 

Matemātikas olimpiāde 5.-

8.klašu skolēniem 
19 27.55 

Kārsavas vsk.:1.v.-1;2.v.-1;3.v-

3;Atzinība-4 

Mežvidu psk.:2.v.-2;3.v.-1 

Salnavas psk.;2.v.-2;3.v.-1 

20.02.2017. 

Kārsava 

Vokālās mūzikas konkurss 

Balsis 2017 
36 59.55 

Mežvidu psk.:1.pak.- 1 ansamblim; 

2.pak.-1 ansamblim 
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Kārsavas vsk.:2.pak.-2 ansambļiem 

22.02.2017. 

Kārsava 
Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.kl. 13 18.85 

Kārsavas vsk.:2.v.-2;3.v.-2;Atzinība-

2 

24.02.2017. 

Ludza 

Starpnovadu sacensības 

vieglatlētikā pamatskolu un 

vidusskolu grupā 

45 103.75 

Salnavas psk.:1.v.-3, 2.v.-2,3.v.-4 

Mērdzenes psk.:1.v.-2,2.v.-1,3.v.-3 

Mežvidu psk.: 1.v.-5, 2.v.-5, 3.v.-5 

Kārsavas vsk.: 1.v.-12, 2.v.-5, 3.v.-1 

27.02.2017. 

Kārsava 
Mūzikas olimpiāde 2017 3 4.35 Salnavas psk.:1.v.-1; 3.v.-1 

MARTS 

01.03.2017. 

Kārsava 

Konkurss „Uzzini, izpēti, 

eksperimentē” 

Konkurss „Skolēni 

eksperimentē” 

30 52.40 

Kārsavas vsk.:1.v.-3, 2.v.-3, 3.v.-3 

Mežvidu psk.:1.v.-1, 2.v.-1, 3.v.-2 

Mērdzenes psk.:1.v.-2, 2.v.-1, 3.v.-1 

Salnavas psk.:1.v.-1, 2.v.-1, 3.v.-1 

01.03.2017. 

Līvāni 

 

Latgales novada Vokālās 

mūzikas konkurss „Balsis 2017” 
9 182.00 Mežvidu psk. ansamblim-2.pakāpe 

03.03.2017. 

Ludza 

 

Starpnovadu sacensības „Tautas 

bumba” un „Drošie un veiklie” 

pamatskolu grupā 

34 84.91 

Salnavas psk.:2.v.-1,4.v-1 

Mērdzenes psk.:3.v.-1,5.v.-1 

Mežvidu psk.: 1.v.-1 (tautasbumba), 

1.v.-1(Drošie, veiklie) 

03.03.2017. 

Ludza 

Starpnovadu sacensības 

volejbolā vidusskolu grupā 
16 53.49 Kārsavas vsk.-3.v. 

09.-

10.03.2017. 

Rīga 

Matemātikas 76.olimpiāde 

3.posms – valsts olimpiāde 
2 41.50 

Kārsavas vsk.skolnieces dalība 

olimpiādē 

06.03.2017. 

Rīga 

Jauno vides pētnieku forums 

„Skolēni eksperimentā” Rīgas 

atklātā kārta 

5 86.52 
Kārsavas vsk.:2.v.-1 skolēns 

Salnavas psk.: Pateicība-2 skolēniem 

09.03.2017.

Kārsava 

Skolēnu skatuves runas un mazo 

formu uzvedumu konkurss 1.-

12.kl. 

33 34.48 

Kārsavas vsk.:1.v.-4,2.v.-4,3.v.-

2,Atzinība-3 

Mežvidu psk.:1.v-1,Atzinība-1 

Salnavas psk.:2.v-1, Atzinība-1 

Mērdzenes psk.:2.v.-1, Atzinība-2 

10.03.2017. 

Ludza 

Starpnovadu sacensības 

handbolā vidusskolu grupā 
22 69.67 

Kārsavas vsk. : jaunietes-1.v., 

jaunieši-2.v. 

13.03.2017. 

Rēzekne 

Latgales novada 14.atklātā 

matemātikas olimpiāde 5.-

8.klašu skolēniem 

3 3.00 Mežvidu psk.: Dalība olimpiādē 

17.03.2017.

Daugavpils 

Latgales reģiona izglītojamo 

zinātniski pētniecisko darbu 

konference 

5 29.60 Kārsavas vsk.: Atzinības raksts-2 

17.03.2017. 

Ludza 

Starpnovadu sacensības 

handbolā vidusskolu grupā 
13 56.88 Kārsavas vsk.: 2.v. 

23.03.2017. 

Preiļi 

VI Latvijas Mūzikas olimpiādes 

3.posms 
3 4.00 Salnavas psk.: 2.pakāpe-1 

24.03.2017. 

Mērdzene 

Starpnovadu sacensības 

minihandbolā pamatskolu grupā 
41 89.86 

Mērdzenes psk.:2.v.-,3.v.-1,4.v.-

1,5.v.-1 

Salnavas psk.:2.v.-1,3.v.-1 

Mežvidu psk.:2.v.-1 

APRĪLIS 

05.04.2017. 

Kārsava 

Kārsavas novada matemātikas 

olimpiāde 

4.klašu skolēniem 

10 14.50 

Kārsavas vsk.:2.v.-1, 3.v.-1,Aizinība-

1 

Salnavas psk.:1.v.-1 

Mežvidu psk.:2.v.-1 
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Kārsavas novada kombinētā 

olimpiāde 3.klašu skolēniem 

Kārsavas vsk.:1.v.-1, 3.v.-1, 

Atzinība-2 

Salnavas psk.:1.v.-1 

Mežvidu psk.:2.v.-1 

Mērdzenes psk.:2.v.-1 

05.04.2017. 

Rīga 
Valsts Mūzikas olimpiāde 2017 2 71.96 Salnavas psk.:Bronzas diploms-1 

07.04.2017. 

Ludza, 

Mērdzene 

Starpnovadu sacensības 

volejbolā pamatskolu grupā 
22 66.35 

Salnavas psk.: 2v. 

Mērdzenes psk.: 3.v. 

 

Starpnovadu sacensības 

handbolā vidusskolu grupā 
Kārsavs vsk.:2.v. 

06.04.2017. 

Balvi 

Latgales reģiona Skolēnu 

skatuves runas un mazo formu 

uzvedumu konkurss 

8 41.80 
Kārsavas vsk.: 1.pak.-1, 2.pak.-3 

Mežvidu psk.: 1.pak.-1 

11.04.2017.

Felicianova 

Starpnovadu sacensības florbolā 

vidusskolu grupā 
22 72.07 

Kārsavas vsk.:3.v- 8.-9.kl.komandai, 

1.v-10.-12.kl.komandai 

19.04.2017. 

Kārsava 

Kārsavas novada vizuālās 

mākslas olimpiāde 5.-9.klašu 

skolēniem 

15 21.75 

Kārsavas vsk.: 1.v.-3, 2.v.-2, 3.v.-3, 

Atzinība-5 

Mežvidu psk.:3.v.-3, Atzinība-2 

Mērdzenes psk.:3.v.-1, Atzinība-2 

Salnavas psk.: 2.v.-1, 3.v.-1, 

Atzinība-2 

19.04.2017. 

Rēzeknē 

Skrējiens-orientēšanās 

jauniešiem 
23 80.00 

Kārsavas vsk.: Pateicība – 4 

komandām (11.kl-2, 12.kl.2 

komandas) 

Mežvidu psk.:Pateicība-1 komandai 

19.04.2017. 

Balvi 

Ziemeļaustrumu skolu kauss 

futbolā 
12 52.73 

Kārsavas vsk.:6.-7.kl.komandai-3.v. 

8.-9.kl. komandai 4.v. 

20.04.2017. 

Preiļi 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss –izstāde 
9 25.69 

Mērdzenes psk.:1.v.-3, 2.v.-3 

Kārsavas MMS: 3.v-1 

21.04.2017. 

Rēzekne 

Latgales reģina 4.atklātā angļu 

valodas olimpiāde 8.-9.kl. 

skolēniem 

11 12.00 

Kārsavas vsk.:3.v.-1, Pateicības-2 

Salnavas psk.:Pateicība-3 

Mērdzenes psk.:Pateicība-1 

Mežvidu psk.:Pateicība-1 

21.04.2017. 

Kārsava 

Starpnovadu kausa izcīņa 

florbolā vidusskolu grupā 
11  Kārsavas vsk.-1.v 

25.04.2017. 

Kārsava 

Kārsavas novada vizuālās 

mākslas olimpiāde 

1.-4.klašu skolēniem 

18 26.10 

Vizuālās mākslas olimpiāde: 

Kārsavas vsk.:2.v.-4, 3.v.-3, 

Atzinība-6 

Mežvidu psk.: 1.v.-2, 3.v.-1, Atzinība 

-1 

Mērdzenes psk.:Atzinība-3 

Salnavas psk.:2.v.-1 

Krievu valodas olimpiāde 

8.klašu skolēniem 

Krievu valodas olimpiāde: 

Kārsavas vsk.: 1.v.-2, 2.v.-1, 3.v.-1, 

Atzinība-1 

Mežvidu psk.: 2.v.-1, 3.v.-1 

Mērdzenes psk.:2.v.-1 

Salnavas psk.:Atzinība-1 

26.04.2017. 

Mežvidi 

Starpnovadu skolu jaunatnes 

tautas deju kolektīvu sadancis 

1.-12.kl. skolēniem 

150 240.13 

Iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu 

un deju svētku procesā un tradīcijas 

ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un 

popularizējot Latvijas bērnu deju 

kolektīvu radošās aktivitātes. 
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28.04.2017. 

Cibla 

Starpnovadu sacensības 

‘Pavasara kross” 
50 123.45 

Kārsavas vsk.1.v-5, 2.v.-3, 3.v.-2 

Mērdzenes psk.: 1.v.-1, 2.v.-1,3.v.-1 

Mežvidu psk.:1.v.-2, 2.v.-3 

Salnavas psk.: 2.v.-1,3.v.-1 

28.04.2017. 

Rīga 

Seminārs pašvaldību 

deleģētajiem vispārējo izglītības 

iestāžu direktoriem par 

individuālās pieejas veidošanu 

darbā ar izglītojamiem 

3 70.35 
Aktualitātes 2017./2018.m.g. 

projekta ietvaros 

28.04.2017. 

Preiļi 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss un tērpu skate 
9 109.40 

Kārsavas vsk. tērpu dizaina pulciņam 

1.pakāpes 

MAIJS 

05.05.2017. 

Kārsava 

Absolventu salidojums 

„Kārsavas vidusskolai – 85” 
47 56.40 

Izsniegtas: 

IZM Atzinības-6 

IZMPateicības-4 

VISC Atzinības-6 

Pašvaldības atzinība-1 

Pašvaldības pateicības -30 

06.05.2017. 

Mežvidi 

Mežvidu pamatskolas 110 gadu 

jubileja 
10 12.00 

Izsniegtas: 

IZM Atzinības-1 

IZM Pateicība-1 

Pašvaldības pateicības -8 

09.05.2017. 

Zilupe 

Starpnovadu sacensības 

vieglatlētikā 
61 115.82 

Kārsavas vsk.-1.v-16, 2.v.-13, 3.v.-8; 

Stafetes: 1.v.-5, 2.v.-2, 3.v.-3 

Mežvidu psk.-1.v.-12, 2.v.-8, 3.v.-4 

18.05.2017. 

Kārsava 

Tikšanās ar nodibinājuma „ 

Centrs Dardedze” pārstāvjiem –

”Vardarbības pret bērnu 

novēršana Latvijas lauku 

apvidos” 

15 7.83 Aktualitātes projekta ietvaros 

26.05.2017. 

Kārsava 

Kārsavas novada izglītības 

iestāžu labāko izglītojamo un 

viņu vecāku 

svinīga pieņemšana pie domes 

priekšsēdētājas 

70 701.28 

Apbalvoti Kārsavas novada izglītības 

iestāžu aktīvākie 27 izglītojamie: 

Kārsavas vsk.-8, Mērdzenes psk.-3, 

Mežvidu psk.-4, Salnavas psk.-4, 

Malnavas koledža-4, un viņu vecāki 

27.05.2017. 

Kārsava 

Kārsavas vidusskolas 12.klašu 

izlaidums 
33 229.36 

12.klases absolventu sveikšana par 

vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

JŪNIJS 

01.06.2017. 

Bauska 

V Latvijas bērnu un jauniešu 

mākslas un mūzikas festivāls 

„Toņi un pustoņi” 

12 296.80 
Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina 

pulciņam-Pateicība 

01.06.2017. 

Kārsavā 

Kārsavas pavasaris 2017, 

vieglatlētika 
30 - 

Salnavas psk.:3.v-1 

Mērdzenes psk.:1.v.-1,2.v.-3 

09.06.2017. 

Mērdzene 

Mērdzenes pamatskolas 9.klases 

izlaidums 
5 31.43 

9.klases absolventu sveikšana 

parvispārējās pamatizglītības ieguvi 

10.06.2017. 

Kārsava, 

Mežvidi, 

Salnava 

Kārsavas vidusskolas, Mežvidu 

pamatskolas un Salnavas 

pamatskola 9.klašu izlaidumi 

40 180.16 
9.klases absolventu sveikšana 

parvispārējās pamatizglītības ieguvi 

02.,03.jūnij

s 2017. 

Tautas deju festivāls „Latvju 

bērni danci veda” 

 

150 
2536.0

4 

Iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu 

un deju svētku procesā un tradīcijas 

ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un 

popularizējot Latvijas bērnu deju 

kolektīvu radošās aktivitātes. 

SEPTEMBRIS 
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05.09.2017. 

Rīga 

Informatīvais seminārs  projektu  

„Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai”, „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros 

projektu koordinatoriem, 

grāmatvežiem. 

4 30.65 
Aktualitātes 2017./2018.m.g. 

projekta ietvaros 

15.09.2017.

Daugavpils 

novads 

Skatuves runas konkurss „Zelta 

sietiņš” 
2 42.92 Mērdzenes psk. : Pateicība-1 

22.09.2017. 

Kārsavā 
Olimpiskā diena 30 - 

Salnavas psk.:1.v.-1, 3.v.-2 

Mērdzenes psk.:1.v.-2, 2.v.-4,3.v.-1 

26.09.2018.

Daugavpils 

Skolēnu mācību uzņēmumu 

darbnīca 2017 
6 50.85 

Kārsavas vsk. skolēns ieguva 

ceļojumu no Tallink uz Stokholmu 2 

personām 

OKTOBRIS 

05.102017. 

Kārsavā 

Skoltāju dienai veltīts pasākums 

novadā 
120 345.18 

Pateicības 16 novada izglītības 

iestāžu pedagogiem: 

Kārsavas vsk.-3, Mežvidu psk.-1, 

Salnavas psk.-2, Mērdzenes psk.-2, 

Kārsavas MMS-1, Malnavas 

koledža-4, Kārsavas PII-2, Malnavas 

PII-1 

05.10.2017. 

Rīga 

Sacensības skolēniem-rudens 

kross (valsts posms) 
20 533.75 

Kārsavas vsk.:Kopvērtējumā 

vidusskolu grupā-1.v. 

Pa gadiem: 1.v.-2, 2.v.-2 

12.10.2017. 

Viļaka 

Kārsavas novada pedagogu 

Pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņas izbraukuma seminārs 

8 14.83 Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa 

17.10.2017. 

Ludza 

Karjeras iespējas iekšlietu un 

aizsardzības jomās 
45 34.96 

Iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras 

atbalsta speciālistus, skolotājus un 

jauniešus ar iekšlietu un aizsardzības 

nozares karjeras iespējām, sniegt 

informāciju par izglītības iespējām, 

esošajām profesijām un darba 

iespējām 

20.10.2017. 

Mērdzene 

Starpnovadu (Ciblas, Kārsavas, 

Ludzas un Kārsavas nov.) 

sacensības florbolā pamatskolu 

grupā 

16 42.42 

Salnavas psk.:2.v.-1 

Mērdzenes psk.:1.v.-1 

Mežvidu psk.:4.v. 

NOVEMBRIS 

07.11.2017. 

Rīga 

Seminārs sociālās un pilsoniskās 

mācību jomas koordinatoriem 
1 86.10 Aktualitātes 2017./2018.m.g. 

08.11.2017. 

Rīga 

Seminārs pirmsskolas un 

sākumsskolas koordinatoriem; 

kursi pedagogiem cilvēkdrošības 

jautājumos 

6 65.19 Aktualitātes 2017./2018.m.g. 

09.11.2017. 

Kārsavā 

Militāri patriotiskā spēle „Jaunie 

Kārsavas sargi 2017” 
75 44.06 

Pasākumā piedalījās 15 komandas 5 

cilvēku sastāvā katrā komandā: 

Salnavas psk.-1 komanda, Mērdzenes 

psk.-1, Mežvidu psk.-1, Kārsavas 

vsk.-2, Baltinavas vsk.-1, Rekavas 

vsk.-1, Bērzpils vsk.-1, Rugāji un 

Balvi-1, Ludza-2, Zilupe-1, Tilža-2, 

Pildas psk.-1. 
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22.11.2017. 

Ludza 

Starpnovadu sacensības 

basketbolā  vidusskolu grupā 
20 63.43 

Kārsavas vsk. Jaunieši-1.v. 

Kārsavas vsk. Jaunietes-2.v 

22.11.2017 

Rīga 

Seminārs mācību jomu 

koordinatoriem (mūzika, 

māksla) 

2 45.00 Aktualitātes 2017./2018.m.g. 

30.11.2017. 

Kārsava 

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu 

skolēniem 
17 24.65 

Kārsavas vsk.: 1.v.-1, 2.v.-1, 3.v.-6, 

Atzinība-3 

Mežvidu psk.:2.v-1 

Salnavas psk.: 3.v.-1 

DECEMBRIS 

01.12.2017. 

Kārsava 

Starpnovadu (Ciblas, Kārsavas, 

Ludzas un Kārsavas nov.) 

sacensības basketbolā 

vidusskolu grupā 

15 - 
Kārsavas vsk. meitenes-2.v. 

Kārsavas vsk. zēni-3.v. 

08.12.2017. 

Kārsavā 

Starpnovadu (Ciblas, Kārsavas, 

Ludzas un Kārsavas nov.) 

sacensības basketbolā 

pamatskolu grupā 

27 68.56 

Salnavas psk.:1.v.-1 

Mežvidu psk.:1.v.-1, 2.v.-1 

Mērdzenes psk.:2.v.-1, 5.v.-1 

15.12.2017. 

Galēni 

R. Mūkam veltīta pasākuma 

noslēgums 
10 95.20 

Kārsavas vsk.:2.v.-1, Atzinība-

4,Pateicība-2 

Salnavas psk.:Atzinība-1, Pateicība-2 

18.12.2017. 

Kārsavas 

PII, 

Malnavas 

PII 

Pasākums novada pirmsskolas 

vecuma bērniem „Iededz 

Ziemassvētku gaismiņu sevī” 

23 45.00 

Attīstītas un pilnveidotas skatuves 

runas iemaņas pirmsskolas vecuma 

bērniem 

12.2017. 

Kārsavas 

novads 

Ziemassvētku pasākumi 770 
3850.0

0 

Materiāli atbalstīt bērni un skolēni 

Ziemassvētku pasākumos 

 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

Izglītības iestāde 

2015./2016. māc. gads 2016./2017. māc. gads 

1
.v

ie
ta

 

2
.v

ie
ta

 

3
.v

ie
ta

 

A
tz

in
īb

a

s 
ra

k
st

s 

1
.v

ie
ta

 

2
.v

ie
ta

 

3
.v

ie
ta

 

A
tz

in
īb

a

s 
ra

k
st

s 

Kārsavas vidusskola 8 7 19 31 7 11 19 17 

Mežvidu pamatskola 0 1 0 1  3 1  

Mērdzenes pamatskola 0 2 4 3    1 

Salnavas pamatskola 1 2 0 3  2 2 1 

Kopā 9 12 23 38 7 16 22 19 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 

Izglītības iestāde 

Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Latvijas 

vēsture 

Angļu 

valoda 

Krievu 

valoda 

2
0

1
5

./
2
0

1
6

. 
m

.g
. 

2
0

1
6

./
2
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1
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./
2
0
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6
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./
2
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1
7

. 
m

.g
 

 Apguves koeficients 

Kārsavas vidusskola 0,72 0,76 0,65 0,71 0,67 0,83 0,72 0,84 0,82 0,86 

Mežvidu pamatskola 0,57 0,43 0,60 0,46 0,50 0,43 0,70 0,00 0,00 0,63 

Mērdzenes pamatskola 0,62 0,63 0,60 0,70 0,64 0,87 0,80 0,85 0,79 1,00 

Salnavas pamatskola 0,77 0,73 0,70 0,57 0,70 0,87 0,90 0,70 0,80 0,70 

 

Kārsavas vidusskola 

Kārsavas vidusskolas darbības mērķis: - organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina 

valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto 

mērķu sasniegšanu; sekmēt izglītojamo atbildīgas attieksmes pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, 

demokrātijas un morāles vērtībām veidošanu. 

Skolēnu skaits uz 01.01.2017. – 272 bērni 20 klašu komplektos. Vidusskolā strādā 39 skolotāji un 26 

tehniskie darbinieki. Akreditētas programmas: 

• Pamatizglītības programma, kods 21011111; 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 

Kārsava vidusskolas finansējums 2017. gadā plānots 814957 EUR, izpilde 789710 EUR 

(pašvaldības EUR 358938, valsts EUR 430772) jeb 96,9% no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai – EUR 66962, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 41017, valsts 

finansējums EUR 25945. Izlietots finansējums mācību līdzekļiem – EUR 4573, t.sk. pašvaldības 

finansējums EUR 3073, valsts finansējums EUR1500. Izlietots finansējums bibliotēku fondam – 

EUR 4220, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 236, valsts finansējums EUR3984. 

Plašāka informācija par Kārsavas vidusskolu mājas lapā www.karsavasvsk.lv 

 

Kārsavas vidusskolas galvenās aktivitātes un rezultāti 

2017.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu 

pašnovērtējuma 

prasmju izkopšana 

Tika uzsākta skolēnu 

pašnovērtējuma prasmju 

izkopšana, lai attīstītu 

skolēnos spēju izvērtēt 

savus mācīšanas 

rezultātus. 

Lai to paveiktu, tika strādāts 

pie jēgpilnu stundas mērķu 

izvirzīšanas. 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Motivēt skolēnus 

piedalīties papildus 

mācību pasākumos 

Skolēni apmeklēja 

individuālās nodarbības. 

Uzlabojās skolēnu vērtējumi 

mācību priekšmetos. 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

http://www.karsavasvsk.lv/
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Izvērtēt skolēnu 

sasniegumu dinamiku 

ikdienas un valsts 

pārbaudes darbos 

Izvērtēti un nosprausti 

uzdevumi. 

Papildus tiek strādāts tajos 

mācību priekšmetos, kuros ir 

valsts pārbaudes darbi 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Nodrošināt vispusīgu 

personības attīstību 

Skolēni darbojās 15 

interešu izglītības 

pulciņos. 

Gūti rezultāti skatēs un 

konkursos. 

Bibliotēku fonds EUR 236 - 

pašvaldības, EUR3984 - 

valsts 

Mācību līdzekļi - EUR 3073 

- pašvaldības, EUR 1500 - 

valsts 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Nodrošināt talantīgo 

skolēnu spēju 

izkopšanu 

Skolēni individuāli tika 

gatavoti mācību 

priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem un 

zinātniski pētniecisko 

darbu konferencēm. 

Gūti rezultāti olimpiādēs, 

konkursos un skatēs. 

Stipendijas EUR 5364 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Nodrošināt labvēlīgu,  

sakārtotu un drošu vidi 

skolā 

Nomainītas skolas 

mēbeles 3 klasēs. 

Iegādāts inventārs 

mūzikas klasei, 

datoraprīkojums, 

videoprojektori. 

Tika uzlabota mācību 

kabinetu materiālā bāze, 

nodrošinot labvēlīgu vidi 

skolā. 

Digitālās klavieres 

YAMAHA DGX-660B - 

EUR 745, spoguļkamera - 

EUR 713, skolēnu galdi un 

krēsli - EUR 2592, skolēnu 

ēdināšana 

EUR 41017 - pašvaldības, 

EUR 25945 - valsts 

Piešķirtais finansējums 

pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Paaugstināt pedagogu 

profesionālo 

kompetenci 

Uzlabota profesionālās 

kompetence. 

Tika uzlabota mācību stundu 

kvalitāte 

Piešķirtais finansējums 

nav pietiekošs izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

Nodrošināt pasākumu 

organizēšanu 

Novadīti visi plānā 

paredzētie pasākumi. 

Izanalizēti pasākumi, 

atbilstoši skolas audzināšanas 

programmai 2017.-2021. 

Izlietoti EUR 1897 

 

Valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu rezultāti 12. klasē 

Mācību 

priekšmets 

2015./2016. m.g. 2015./2016. m.g. 

Vidējais rādītājs 

valstī, % 

Kārsavas 

vidusskolā, % 

Vidējais rādītājs 

valstī, % 

Kārsavas 

vidusskolā, % 

Matemātika 36,24 64,09 34,9 37,77 

Latviešu valoda 51,34 68,99 50,95 56,59 

Angļu valoda 60,96 75,10 59,8 61,58 

Krievu valoda 67,00 66,58 68,6 71,76 

Vēsture 41,91 68,95 Nekārtoja 

Ķīmija Nekārtoja 63,1 78,33 

Bioloģija Nekārtoja Nekārtoja 
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Fizika Nekārtoja Nekārtoja 

 

Kārsavas vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem piešķirtās stipendijas 

rezultatīvie rādītāji 

Vērtējuma balles 

2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

7 -7.99 74 1051 112 1590 72 1080 

8 - 8.99 99 2109 109 2324 177 3894 

9 -10.00 14 399 17 483 13 390 

Pavisam 187 3559 238 4397 262 5364 

 

Mežvidu pamatskola 

Mežvidu pamatskolas pamatmērķi:  

• organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

• sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām; 

• radīt pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai. 

Skolēnu skaits uz 01.01.2017 – 60 6 klašu komplektos; PII-35 

Akreditētas programmas: Vispārējās izglītības programma (21011111). 

Mežvidu pamatskolas finansējums 2017.gadā plānots 223106 EUR, izpilde 213501 EUR 

(pašvaldības EUR 101432, valsts EUR 112069) jeb 95,7 % no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai – EUR 8665, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 2339, valsts 

finansējums EUR 6326. Izlietots finansējums mācību līdzekļiem – EUR 1412, t.sk. pašvaldības 

finansējums EUR 875, valsts finansējums EUR536. Izlietots finansējums bibliotēku fondam - EUR 

697, t.sk. valsts finansējums EUR697. 

Mežvidu PII finansējums 2017.gadā plānots 89793 EUR, izpilde 88810 EUR (pašvaldības EUR 

77303 , valsts EUR 11507 ) jeb 98,9% no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai – EUR 3875 t.sk. pašvaldības finansējums EUR 3875. Izlietots 

finansējums mācību līdzekļiem – EUR 557, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 380, valsts 

finansējums EUR177. 



 

Mežvidu pamatskolas 2017. gada uzdevumi un pasākumi 

Mērķis Pasākums, uzdevums 

Finansēj

uma 

avots 

Atbildīgā 

persona 
Sasniedzamie rezultāti 

Informācija par izpildi un sasniegtajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem 

Pamatizglītības 

mācību priekšmetu 

standarta 

realizēšana. 

Nodrošināt starppriekšmetu 

saikni EKO jomā. 
Skolas 

budžets 

EKO 

koordinatore, 

priekšmetu 

skolotāji 

Apguvuši standartā 

paredzētās prasmes, iemaņas. Atjaunotas mācību grāmatas sākumskolai: 

sociālās zinībās, latviešu valodā, dabaszinībās 

un 8.-9.klasēm -latviešu valoda. 

Izvēlēties mācību literatūru 

sekmīgai mācību priekšmetu 

standartu īstenošanai. 

Pēc nepieciešamības 

iegādātas jaunas mācību 

grāmatas. 

EKO skolas 

prioritāšu 

integrācija mācību 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodikā. 

Turpināt strādāt pie vienotas 

EKO tēmas ,,Pārtika''. 
Eko 

skolas 

nolikums, 

projekts 

,,Ēdam 

atbildīgi'' 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Sertifikāta iegūšana. Iegūts sertifikāts. 

Skolēnu piedalīšanās dažādos 

ar vidi saistītos pasākumos, 

konkursos. 

Eko skolas 

koordinators 

Skolas vārda popularizēšana, 

skolēniem radīt izpratni par 

veselīgiem ēšanas 

paradumiem. 

Realizēts projekts ,,Ēdam atbildīgi''. 

Piedalījāmies Zaļās klases rīkotajā konkursā un 

braucām uz Abrakciemu - finālu - ieguvām 

3.vietu valstī, un daudzos citos konkursos ar 

vidi saistītos. 

Pedagoģiskā 

procesa 

efektivitātes 

paaugstināšana. 

Pielietot darbā daudzveidīgas 

mācību metodes, izmantojot 

IT tehnoloģijas. 

Skolas 

budžets 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Kursi, pieredzes apmaiņa, 

jaunākās tehnoloģijas. 

Pedagogi apmeklēja  dažādus  kursus un 

seminārus atbilstoši mācāmiem priekšmetiem. 

Darbs ar 

izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības 

mācībās. 

Konsultācijas - vielas apguvei 

un nostiprināšanai, rezultātu 

uzlabošanai. Sadarbība ar 

vecākiem. 

Skolas 

budžets 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

atbalsta 

personāls. 

Paaugstināt skolēnu zināšanu 

un prasmju kvalitāti, 

nodrošinot skolēna vecuma 

īpatnībām un spējām 

atbilstošu mācību procesu. 

Piedalāmies projektā ,,Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai ”. 

Aktualizēt 

lasītprasmes 

jautājumu no 1.-

9.klasei. 

Sekmēt lielāku izglītojamo 

līdzatbildību par mācīšanās 

procesu un rezultātiem. 

Skolas 

budžets 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji,  

Uzlabot prasmi saprast 

izlasīto tekstu. 

Veikta sākumskolas skolēnu lasītprasmes 

kontrole un rezultātu analīze. 
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Darbs ar 

talantīgiem. 

Piedalīties mācību  

priekšmetu olimpiādēs 

Skolas 

budžets 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

klašu 

audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

popularizēšana. 

Piedalījāmies un ieguvām 20 godalgotās vietas 

dažādos mācību priekšmetu olimpiādēs, 20 

godalgotās vietas dažādos konkursos, 14 

medaļas un 30 vietas sporta sacensībās. 

Uzlabot sadarbību 

starp skolēniem, 

skolotājiem un 

vecākiem. 

Vecākus savlaicīgi informēt 

par skolēnu sasniegumiem, 

panākumiem, problēmām. 

Skolas 

budžets 

Klašu 

audzinātāji 
Valda sapratne, uzticēšanās. 

Ir izveidota laba sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem. Vecāku sapulces, e- žurnāls, 

dienasgrāmatas, sekmju izraksts 

Mācībām un 

darbam ērta, droša 

un funkcionāla 

vide. 

Skolas materiāltehniskās 

bāzes papildināšana ar 

mācību līdzekļiem, tehniskie 

līdzekļiem, jaunu aprīkojumu. 
Skolas 

budžets 

Direktore, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Ieinteresētība apgūt standartā 

paredzētās prasības. 

Veicināt izglītojamo 

personīgo atbildību un 

kārtības uzturēšanu skolā. 

Iegādāts mikseris ar trauku, mācību piederumi 

vizuālās mākslas nodarbībām, mācību spēle 

angļu valodai, mikropreperātu komplekts 

bioloģijai, anatomijas modelis, mūzikas 

instrumentu komplekts,  plakātu komplekts, 

žogs aiz vārtiem- sporta laukums, dvieļi skolai 

un ēdnīcai 10 gab., blenderis- ēdnīcai, panna-

ēdnīcai, sūknis- pagrabam, ripa pļāvējam, otrā 

stāva koridoru grīda. 

Bibliotēkas krājumu 

papildināšana ar jaunajiem 

standartiem atbilstošiem 

mācību līdzekļiem. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

klašu 

audzinātāji 

Mācību grāmatu nomaiņa. 

Atjaunotas mācību grāmatas sākumskolai: 

sociālās zinībās, latviešu valodā, dabaszinībās 

un 8.-9.klasēm -latviešu valoda. 

Finanšu resursu 

piesaistīšana 

skolas 

labiekārtošanai un 

attīstībai. 

Apzināt un piesaistīt 

sponsorus. 

Ziedojumi

. 
Direktore Iegūt papildfinansējumu. Internātam nomainītas gultas. 

Veikt kārtējos remontdarbus. 

Skolas 

budžets, 

ziedojumi 

Saimniecības 

daļas vadītājs 
Skolas telpu labiekārtošana. 

Veikts skolas un internāta kosmētiskais 

remonts. 

Skolas darba 

popularizēšana. 

Regulāri veikt skolas darbības 

izvērtēšanu prioritārajās 

jomās. 

 

Direktore, 

direktores 

vietniece 

mācību darbā 

Attīstības plāna īstenošana. 
Pašvērtējumā ir  izvērtēts un analizēts attīstības 

plāna īstenošana. 
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Skolēnu kontingenta 

saglabāšana 1. -9. klasēs. 
Skolotāji Skolā draudzīga vide. 

Izglītojamo labie panākumi olimpiādēs, 

konkursos, piesaista skolēnu pieplūdumu skolā. 

Atspoguļot skolas darbību 

presē , interneta vidē. 

Skolotāja 

J.Silicka 

Sabiedrības informēšana par 

skolas aktivitātēm. Skolas 

pozitīva tēla radīšana. 

Skolas dalība aktivitātēs tiek atspoguļota 

facebook.com Mežvidu pamatskolas mājas 

lapā. 

Ārpusstundu 

pasākumu 

organizēšana 

Zinību diena.  

Direktore, 

direktores 

vietniece 

māc. darbā 

Veiksmīgas sadarbības 

sākums. 

Visi  pasākumi ir realizēti gada garumā. 
Olimpiskā sporta diena. 

 

Sporta 

skolotāji 

Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana. 

Dzejas dienas 

Latviešu 

valodas 

skolotāji 

Latviskā mantojuma 

apzināšana. 

Pārgājieni, ekskursijas 
Klašu 

audzinātāji 

Skolēnu redzesloka 

paplašināšana. 

Skolotāju diena 

9.klases 

skolēni, 

audzinātāja 

Ieskats profesijā - skolotājs. 

Visi  pasākumi ir realizēti gada garumā. 

Zaļais tirdziņš Eko pulciņš 
Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana. 

Lāčplēša diena 
Vēstures 

skolotāja 
Patriotisma audzināšana. LR proklamēšanas 98. 

gadadiena 

Akcija ,,Uzzīmē 

Ziemassvētku apsveikumu'' 

6.klases 

skolēni, 

audzinātāja 

Sapratne starp paaudzē. 

Ziemassvētku pasākums. 

R.Pintāne, 

I.Linuža, 

J.Silicka 

Kopt skolas tradīcijas. 
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Barikāžu atcerei veltīts 

pasākums. 
R.Pintāne 

Stiprināt izglītojamo 

patriotismu un valstiskās 

identitātes apziņu. 

Valentīndiena. 
9.klase, 

audzinātāja 

Saskarsmes un savstarpējo 

attiecību kultūras 

aktualizēšana. 

Lielā talka. 

I.Jurdže, 

E.Grabovska 

Saturīga un lietderīga brīvā 

laika pavadīšana. 

Eko 

komanda 

Apkārtējās vides sakopšana 

un saglabāšana. 

Aprīļa patrakošana.  

Saskarsmes un savstarpējo 

attiecību aktualizēšana. 

Saturīga un lietderīga brīvā 

laika pavadīšana. 

LR neatkarības atjaunošanas 

gadadienai  veltīta svinīgā 

līnija 

R.Pintāne 

Stiprināt izglītojamo 

patriotismu un valstiskās 

identitātes apziņu. 

Pēdējais zvans 8.klase, 

audzinātāja 

Radīt iespēju līdzdalībai 

skolas tradīciju veidošanā. Izlaidums.  

Vērot skolotāja un 

skolēna sadarbību 

mācību procesā. 

Skolotāju vadīto stundu 

hospitēšana. 
 

Direktore, 

direktores 

vietniece 

Mācību procesa uzlabošana. 
Skolas administrācija vēroja un analizēja 

pedagogu vadītās stundas. 

Skolas akreditācija 

un direktora 

atestācija. 

Uzņemt akreditācijas, 

atestācijas komisiju skolā. 

Skolas 

budžets 

Pedagoģiskai

s personāls 

Iegūt vispārējās izglītības 

programmas licenci, skolas 

akreditācijas lapu, direktora 

atestācija. 

Oktobrī bija skolas akreditācija un direktores 

atestācija - iegūts maksimālais termiņš - 6.gadi. 

Skolas tēla 

popularizēšana, 

kopt tradīcijas. 

Skolas 110.gadu jubileja 

Pedagoģiskai

s un 

tehniskais 

personāls 

Absolventu satikšanās. Maijā nosvinēta skolas 110 gadu jubileja. 
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Salnavas pamatskola 

Salnavas pamatskolas vīzija: ,,Skolai būt“ 

Skolēnu skaits uz 01.01.2017- 37 skolēni 5 klašu komplektos, PII bērnu skaits – 11 skolēni 

Akreditētas programmas: 21011111 (pamatizglītības programma); 01011111 (pirmskolas izglītības programma); 21015811 (speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem); 21015811 ( speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem); 21015611 (speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem). 

Salnavas pamatskolas finansējums 2017.gadā plānots 241357 EUR, izpilde 227769 EUR (pašvaldības EUR 133880, valsts EUR 93888) jeb 94,37 

% no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai- EUR 5211, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 1809 , valsts finansējums EUR 3402. Izlietots finansējums mācību 

līdzekļiem – EUR 1473, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 1052, valsts finansējums EUR421. Izlietots finansējums bibliotēku fondam- EUR 745, t.sk. 

pašvaldības finansējums EUR 240, valsts finansējums EUR505. 

 

 

Salnavas pamatskolas 2017. gada uzdevumi un pasākumi 

Mērķis Pasākums, uzdevums 
Izpildes 

termiņš 

Finansējuma 

avots 

Atbildīgā 

persona 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Informācija par izpildi un 

sasniegtajiem rezultatīvajiem 

rādītājiem 

Nacionālās, valstiskās 

identitātes ētikas un 

kultūras vērtību 

pilnveide. 

,,Latvju bērni danci veda” 

(Ludza) 1. mēģinājums. 

Transporta nodrošinājums. 

Maijs 

Kārsavas 

novada 

pašvaldības 

izglītības 

metodika 

Valentīna 

Kirsanova 

Nostiprināt etnisko 

pašapziņu un cieņu, 

veicināt sadarbību 

un kultūras 

apmaiņu pārnovadu 

mēroga deju. 

Izpildīts. Deju kolektīva 

,,Salnaviņa” piedalījās 2 deju 

grupas; 1.-4.kl. un 5.-9.kl., 

kopējais skolēnu skaits 40 

skolēni, kur ieguvuši augstus 

rezultātus 

,,Latvju bērni danci veda” 

(Cēsis vai Kuldīgā) koncerts. 

Transporta nodrošinājums. 

Maijs 

Tautu deju kolektīvu sadancis 

(Pušmucova). Transporta 

nodrošinājums 

Aprīlis 

Pateicība par 

ārpusstundu aktivitātēm 

un aktīvu pilsonisko 

rīcību. 

Deju kolektīva vadītājas 

sveikšana pēc koncertiem. 

Ziedi 

Aprīlis, 

maijs 

Pašvaldības 

finansējums 

Silvija 

Geidāne 

Nostiprināt etnisko 

pašapziņu un cieņu, 

skolas 

popularizēšanu 

Izpildīts. Apsveic deju kolektīva 

vadītāju Valentīnu Kirsanovu – 

par labiem sasniegumiem dejās 
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Izglītojamo patriotisma 

un valstiskās identitātes 

stiprināšana. 

11. novembra gājiens. 

Svecītes, lāpas, ziedi. 
Novembris 

Aleksandrs 

Pavlovskis 

Izglītojamo 

pilsoniskās 

atbildības 

attīstīšana. 

Izpildīts. Pasākumā piedalījās 8 

skolēni un direktora p.i. I.Punane 

Pamudinājumi 

izglītojamajiem par 

sasniegumiem mācībās, 

ārpusstundu aktivitātēs 

un aktīvu pilsonisko 

rīcību 

Labāko skolēnu sveikšana 

pabeidzot  1. semestri un 

mācību gadu. Balvas. 

Ekskursija 

Decembris, 

maijs 

Pašvaldības 

finansējums, 

sponsori, 

ziedojums 

Silvija 

Geidāne 

Veicināt skolēnu 

izpratni un 

atbildību par viņu 

pienākumiem, 

tiesībām un 

sasniegumiem. 

Izpildīts. Sveic visus skolēnus, 

kuriem ir labi sasniegumi 

olimpiādēs, piedalās dažādos 

pasākumos un par labām sekmēm 

mācībās, apbalvoja 35 skolēnus. 

Labāko skolēnu un to vecāku 

tikšanās pie domes 

priekšsēdētājas. 

Ziedi. 

Maijs 

Pašvaldības 

finansējums 

Aleksandrs 

Pavlovskis 

Veicināt skolēnu 

izpratni un 

atbildību par viņu 

pienākumiem, 

tiesībām un 

sasniegumiem. 

Izpildīts. Pasākumam tika izvirzīti 

un apsveikti 4 skolēni un viņu 

vecāki: 

D. Gabranova; L. Burmeistere; M. 

Skangale; G. Gabranovs 

Mācību procesa 

pilnveidošana, mācību 

un ārpusskolas darbības 

attīstīšana. 

Skolotāju nominantu 

sveikšana novada skolotāju 

dienas svētku pasākumā. 

Ziedi. 

Oktobris 

Veicināt pilnveidot 

pedagogu 

profesionālo 

kompetenci, 

mācību procesa 

kvalitāti. 

Izpildīts. Tika apbalvoti 2 

pedagogi : 

V. Daukste; S. Geidāne 

Skolas prestiža celšana 

sabiedrībā, veicinot 

sadarbību ar 

izglītojamajiem un to 

vecākiem. 

 

Zinību diena. 1.klases 

sveikšana. 
Septembris 

Pašvaldības 

finansējums 

Antoņina 

Golubeva 

Veidot un attīstīt 

izglītojamo sapratni 

par vērtībām, savu 

piederību un 

identitāti. 

Izpildīts. 1.klasē tika sveikts 2 

skolēni 

Ēriks Skangals; Līga Tutane 

Sveic 1.klases audzinātāja Indra 

Punane 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošana, 

motivēšana pastāvīgām 

Mācību priekšmetu nedēļas/ 

dienas pasākums skolā. 

Dalībnieku apbalvošana. 

māc. g. 

laikā 

Pašvaldības 

finansējums 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Veicināt un sekmēt 

skolēnu individuālo 

izaugsmi. 

Izpildīts. Pasākumu vada 

skolotāja J. Ļubka, S. Geidāne un 

M. Geidāns, 
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darbam, radošās 

domāšanas prasmes. 

kurā piedalās  6.-9. klašu skolēni. 

Tika apbalvoti 10 skolēni 

Skolas prestiža celšana 

sabiedrībā, veicinot 

sadarbību ar 

izglītojamajiem, viņu 

vecākiem. 

Pateicības aktīvākajiem 

skolēnu vecākiem. Torte. 
maijs 

Pašvaldības 

finansējums 

Silvija 

Geidāne 

Veicināt skolas un 

vecāku ciešāku 

sadarbību. 

Nav 

Nacionālās, valstiskās 

identitātes ētiskās 

kultūras  vērtību 

pilnveide. 

Skolas hronikas veidošanai 

fotogrāfiju izgatavošana. 

māc. g. 

laikā 

Pašvaldības 

finansējums 

Modrīte 

Lele 

Izglītojamo 

pilsoniskās 

atbildības 

attīstīšana. 

Skolas prestiža celšana 

sabiedrībā, veicinot 

sadarbību ar 

izglītojamajiem, viņu 

vecākiem. 

9. klašu skolēnu izlaidums. 

Grāmatas 
jūnijs 

Pašvaldības 

finansējums 

Aleksandrs 

Pavlovskis 

Grāmata par 

pamatizglītības 

iegūšanu. 

Izpildīts. 2017./2018.m.g. 

Salnavas p-skolu absolvēja 8 

skolēni: D. Gabranova, L. 

Burmeistere, S. Čuļča, A. Potaša, 

E. Potaša, M. Jurdža, S. Ludborža 

un V. Naglis 

PII grupiņa 

Daudzpusīgas bērna 

attīstības sekmēšana 

Sporta pasākums. 

Balviņas dalībniekiem. 
marts 

Pašvaldības 

finansējums 

Ineta 

Čoiča 

Fiziskās veselības 

un kustību 

attīstīšana, prasme 

sadarboties, 

komunikācijas 

attīstīšana. 

Nav 

Sociālo prasmju 

attīstīšana. 
Māmiņu diena. maijs 

Sabiedriskās dzīves 

norises uzturēšana, 

ētisko un estētisko 

prasmju attīstīšana. 

Izpildīts. Veltītais pasākums 

māmiņām tika apmeklēts 

Skolas prestiža celšana 

sabiedrībā, veicinot 

sadarbību ar 

Izlaidums. Grāmatas PII 

grupas  izlaidumniekiem. 
maijs 

Apliecības par 

pirmsskolas 

izglītības iegūšanu. 

Izpildīts. PII grupiņā izlaidums 

notika 2 bērniem: L. Tutanei un 

Ē. Skangalim 
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Mērdzenes pamatskola 

Mērdzenes pamatskolas vīzija: Veidot Mērdzenes pamatskolu par skolu, kurā profesionāli, radoši, inovatīvi pedagogi sniedz konkurētspējīgas 

zināšanas, prasmes un iemaņas, lai skolas absolventi būtu spējīgi veidot veiksmīgu karjeru mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Skolēnu skaits uz 01.01.2017- 54 6 klašu komplektos, PII- 75 

Akreditētas programmas: Akreditētas programmas: 21011111 (pamatizglītības programma); 01011111 (pirmskolas izglītības programma); 

21015911 ( speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem) 

Mērdzenes pamatskolas finansējums 2017.gadā plānots 297607  EUR, izpilde 277506 EUR (pašvaldības EUR 165627, valsts EUR 111879 ) jeb 

93,2 % no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai- EUR  10858, t.sk. pašvaldības finansējums EUR 4722, valsts finansējums EUR 6136. Izlietots finansējums mācību 

līdzekļiem – EUR 2034 , t.sk. pašvaldības finansējums EUR 1498, valsts finansējums EUR536. Izlietots finansējums bibliotēku fondam - EUR 757, t.sk. 

pašvaldības finansējums EUR 60, valsts finansējums EUR697 
 

Mērdzenes pamatskolas uzdevumi un pasākumi 2017.gadā 

Mērķis Pasākums, uzdevums 
Izpildes 

termiņš 
Resursi 

Atbildīgā 

persona 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Informācija par izpildi un sasniegtajiem 

rezultatīvajiem rādītājiem 

Nacionālās, 

valstiskās 

identitātes ētiskās 

un kultūras vērtību 

pilnveide. 

Latvju bērni danci veda 

(Kuldīga) koncerts. 

Transporta 

nodrošinājums. 

Maijs Kārsavas 

novada 

pašvaldības 

izglītības 

metodika. 

A. 

Šarkovska 

Nostiprināt 

etnisko pašapziņu 

un cieņu, veicināt 

sadarbību un 

kultūras apmaiņu 

pārnovadu 

mēroga deju. 

Izpildīts. Deju kolektīva “Avotiņš” 5.-9.klašu 

tautu deju kolektīvs piedalījās koncertā. 

Kopējais skolēnu skaits- 15. 

Tautu deju kolektīvu 

sadancis. ( Mežvidi) 

Transporta 

nodrošinājums. 

Aprīlis, 

maijs 

Izpildīts. Deju kolektīvs ,,Avotiņš” piedalījās ar 

2 deju grupām: 1.-4.kl. -19 skolēniem un 5.-9.kl. 

– 18 skolēniem. 

izglītojamajiem, viņu 

vecākiem. 

Daudzpusīgas bērna 

attīstības sekmēšana. 
Rudens svētki. Grāmatiņas. oktobris 

Valodas attīstīšana, 

iepazīstināšana ar 

folkloru. 

Nav 
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Pateicība par  

ārpusstundu 

aktivitātēm un 

aktīvu pilsonisko 

rīcību. 

Deju kolektīva vadītājas 

sveikšana pēc 

koncertiem. 

Aprīlis, 

maijs 

Pašvaldības 

finansējums 
B.Krilova 

Nostiprināt 

etnisko pašapziņu 

un cieņu, skolas 

popularizēšanu. 

Izpildīts. Ziedi tautu deju kolektīva “Avotiņš” 

vadītājai par ieguldīto darbu mācot un veiksmīgi 

sagatavojot deju kolektīvus skatēm, koncertiem. 

Izglītojamo 

patriotisma un 

valstiskās 

identitātes 

stiprināšana. 

11.novembra gājiens. novembris 
Pašvaldības 

finansējums 
I.Avota 

Izglītojamo 

pilsoniskās 

atbildības 

attīstīšana. 

Izpildīts Lāčplēša dienai veltītā pasākuma 

organizēšana, piedalīšanās gājienā, ziedu un 

svecīšu nolikšana. Piedalījās 6-9.klašu 25 

skolēni. 

Pamudinājumi 

izglītojamajiem par 

sasniegumiem 

mācībās, 

ārpusstundu 

aktivitātēs un aktīvu 

pilsonisko rīcību. 

Labāko skolēnu 

sveikšana pabeidzot 

1.semestri, mācību 

gadu. 

decembris, 

maijs 

Pašvaldības 

finansējums 
B.Krilova 

Veicināt skolēnu 

izpratni un 

atbildību par viņu 

pienākumiem, 

tiesībām un 

sasniegumiem. 

Izpildīts. Par labām un teicamām sekmēm 

mācībās, aktīvu ārpusskolas darbu tika izteiktas 

30 pateicības 1.-9.klašu skolēniem. 

Pamudinājumi 

izglītojamajiem par 

sasniegumiem 

mācībās, 

ārpusstundu 

aktivitātēs un aktīvu 

pilsonisko rīcību. 

Labāko skolēnu un to 

vecāku tikšanās pie 

domes priekšsēdētajas. 

maijs 
Pašvaldības 

finansējums 

I.Avota 

Veicināt skolēnu 

izpratni un 

atbildību par viņu 

pienākumiem, 

tiesībām un 

sasniegumiem. 

Izpildīts. Par teicamām sekmēm mācībās, aktīvu 

ārpusskolas darbu un pilsonisko rīcību tika 

sveikti trīs skolēni un viņu vecāki. 

Mācību procesa 

pilnveidošana, 

mācību un 

ārpusskolas 

darbības attīstīšana. 

Skolotāju nominantu 

sveikšana novada 

skolotāju dienas svētku 

pasākumā. 

oktobris 
Pašvaldības 

finansējums 

Veicināt 

pilnveidot 

pedagogu 

profesionālo 

kompetenci, 

mācību procesa 

kvalitāti. 

Izpildīts. Par ilggadēju, radošu darbu tika sveikti 

trīs skolotāji. 
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Skolas prestiža 

celšana sabiedrībā, 

veicinot sadarbību 

ar izglītojamajiem 

un to vecākiem. 

Zinību diena. 1.klases 

sveikšana. 
septembris 

Pašvaldības 

finansējums 
L.Čigāne 

Veidot un attīstīt 

izglītojamo 

sapratni par 

vērtībām, savu 

piederību un 

identitāti. 

Izpildīts. Uzsākot jauno mācību gadu tika sveikti 

5 pirmo klašu skolēni un to vecāki. 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu 

uzlabošana, 

motivēšana 

patstāvīgam 

darbam, radošās 

domāšanas prasmes. 

Mācību priekšmetu 

nedēļas/dienas 

pasākums skolā. 

Dalībnieku 

apbalvošana. 

Māc.g. 

laikā 

Pašvaldības 

finansējums 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

Veicināt un 

sekmēt skolēnu 

individuālo  

izaugsmi. 

Izpildīts. Radošāko un aktīvāko skolēnu 

sveikšana mācību priekšmetu konkursos. 

Skolas prestiža 

celšana sabiedrībā, 

veicinot sadarbību 

ar izglītojamajiem, 

viņu vecākiem. 

Pateicības aktīvākajiem 

skolēnu vecākiem. 
maijs 

Pašvaldības 

finansējums 
B.Krilova 

Veicināt skolas un 

vecāku ciešāku 

sadarbību. 

Izpildīts. Pateicība ģimenēm, kuras atbalstīja 

savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, 

atbalstīja skolu un tajā notiekošās aktivitātes. 

Nacionālās, 

valstiskās 

identitātes ētiskās 

un kultūras vērtību 

pilnveide. 

Skolas vēstures klase. 

Skolas hronikas 

veidošanai fotogrāfiju 

izgatavošana. 

Māc.g. 

laikā 

Pašvaldības 

finansējums 
A.Zlidne 

Izglītojamo 

pilsoniskās 

atbildības 

attīstīšana. 

Izpildīts. Skolas vēstures klases materiālu 

noformēšanai un papildināšanai tika izgatavotas 

226 fotokartiņas. 

PII 

Daudzpusīgas bērna 

attīstības 

sekmēšana. 

Sporta pasākums. 

Balviņas dalībniekiem. 
marts 

Pašvaldības 

finansējums 
I.Lipska 

Fiziskās veselības 

un kustību 

attīstīšana, prasme 

sadarboties, 

komunikācijas 

attīstīšana. 

Izpildīts. Abu pirmsskolas grupiņu 30 bērni par 

piedalīšanos sporta aktivitātēs saņēma medaļas. 

Sociālo prasmju 

attīstīšana. 
Māmiņu diena. maijs 

Pašvaldības 

finansējums 
I.Lipska 

Sabiedriskās 

dzīves norises 

Izpildīts. Abu pirmsskolas grupiņu 30 bērni un 

māmiņas cienāti ar svētku kliņģeri. 
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uztveršana, ētisko 

un estētisko 

prasmju 

attīstīšana. 

Daudzpusīgas bērna 

attīstības 

sekmēšana. 

Rudens svētki. oktobris 
Pašvaldības 

finansējums 
M.Strode 

Valodas 

attīstīšana, 

iepazīstināšana ar 

folkloru. 

Izpildīts. Abu pirmsskolas grupiņu 30 bērni un 

to vecāki tika cienāti ar rudens veltēm. 

 

Kārsavas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestāde 

Kārsavas PII vīzija: Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde- sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā tiek nodrošināta ar 

rotaļnodarbību programma,  gan mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek bērnu personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju 

cieņu balstīta sabiedrība. Caur rotaļām uz zinībām. 

Bērnu skaits uz 01.01.2017- 82 

Akreditētas programmas: kods 01011111; licence Nr.V-3545 datums 11.01.2011 

Kārsavas PII finansējums 2017.gadā plānots 309370 EUR, izpilde 303131EUR (pašvaldības EUR 274016 , valsts EUR 29115 ) jeb 98 % no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai - EUR 10645 t.sk. pašvaldības finansējums EUR 10645 

Izlietots finansējums mācību līdzekļiem – EUR 1422 , t.sk. pašvaldības finansējums EUR 816, valsts finansējums EUR606 
 

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes uzdevumi un pasākumi 2017.gadā 

Mērķis Pasākums, uzdevums 
Izpildes 

termiņš 
Resursi 

Atbildīgā 

persona 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Izpilde 

Pildīt valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas un 

pirmsskolas izglītības 

programmas prasības 

Mācību līdzekļu, mācību 

literatūras, metodisko līdzekļu, 

uzskates līdzekļu, spēļu un 

rotaļlietu iegāde mācību 

procesa nodrošināšanai 

Visu 

mācību 

gadu 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

metodiķis 

Nodrošināts 

pilnvērtīgs 

mācību process 

2017. gadam mācību procesam 

visi vajadzīgie līdzekļi tika 

iegādāti. 

Nodrošināt 5-6 gadīgo bērnu 

kvalitatīvu sagatavošanu skolai, 

integrēti risinot mācību 

uzdevumus ar praktisko situāciju 

palīdzību 

5-6 gadīgo atbilstoši mācību 

līdzekļi, uzskate, darba 

burtnīcas, attīstošās spēles 

Visu 

mācību 

gadu 

Valsts 

finansējums 

Vadītāja, 

metodiķis, 

skolotājas 

Nodrošināts 

pilnvērtīgs 

mācību process 

Tika nodrošinātas 5-6 integrēts 

mācību process 
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Atbalstīt pedagogu un  tehnisko 

darbinieku dalību profesionālās 

pilnveides kursos un semināros. 

Tālākizglītības kursi, regulāras 

jaunākās informācijas 

saņemšanas nodrošināšana, 

Visu 

gadu 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs 

Darbinieku 

profesionālā 

pilnveide 

Visi pedagogi un tehniskais 

personālas ir izgājis 

profesionālo apmācību kursus. 

Aktivizē t izglītojamo mācīšanās 

procesu, izmantojot darbā 

interaktīvās mācību metodes, 

modernās tehnoloģijas 

Organizēt izglītojamo pieredzi 

balstoties jēgpilnu  mācīšanās 

procesu un kompetences pieeju 

mācīšanās procesā 

Visu 

mācību 

gadu 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs, 

metodiķis, 

skolotājas 

Nodrošināts 

pilnvērtīgs 

mācību process 

Mācību procesā tika izmantoti 

pieejamie tehniskie līdzekļi( 

datori, televizors , atskaņotājs) 

Nodrošināt izglītojamo drošību 

pirmsskolas iestādē, telpu un 

apkārtnes atbilstību sanitāri 

higiēniskajām normām, 

sakārtota vide iestādē 

Teritorijā esošo celiņu 

bruģēšana un auto stāvvietas 

noasfaltēšana 

Visu 

gadu 

Pašvaldības 

700.0 EUR 

Pašvaldības1

8150.0 EUR 

Vadītājs 

Izglītības iestādes 

telpu un apkārtnes 

atbilstība sanitāri 

higiēniskajām 

prasībām 

Telpas atbilst sanitāri 

higiēniskajā prasībām, 

apkārtne sakopta un ir 

atjaunoti no jauna gājēju 

celiņi. Labiekārtota teritorija 

EUR 11922 

Plānot darbu pirmsskolas 

izglītības iestādes 

Izglītības iestādes ikdienas 

dzīve – svētki, pasākumi, 

tematiskās pēcpusdienas, 

novada pasākumi (gatavošanās 

Latvijas 100gadei 

Visu 

gadu 

Iestādes 

budžeta 

iespēju 

robežās, 

personāla 

profesionālis

ms, 

radošums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki 

Izglītības iestādes 

darba 

atspoguļojums 

Gada laikā notika visi 

paredzētie pasākumi, izstādes. 

Piedalāmies novada 

pasākumos. Gatavojamies 

Latvijas 100 –gadei 

(pagatavojām izglītības 

iestādes karogu). 

Darbs ar vecākiem 

Sadarbības pilnveidošana ar 

izglītojamo vecākiem, viņus 

iesaistot dažādās aktivitātēs – 

sapulces, radošās darbnīcas, 

pasākumi, talkas 

Regulāri 

Iestādes 

budžeta 

iespēju 

robežās, 

personāla 

profesionālis

ms, 

radošums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki 

Savstarpēja 

sapratne, 

sadarbība 

Ar vecākie ir izveidojies labs 

kontakts. Notiek 2 reizes gadā 

vecāku un grupu kopsapulces. 

Izglītības metodiķe kopā ar 

bērniem un personālu bija 

noorganizējusi radošo 

darbnīcu. 

PII siltināšana un radiatoru 

maiņa 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

samazināšanai 

2017 

maijs 
11000 EUR Vadītājs 

CO2 emisiju 

samazinājums 

2017 . gada jūlija mēnesī tika  

pabeigta pirmsskolas iestādes 

siltināšana. Ēkas iekšpusē 
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visās telpās tika uzlikti jauni 

radiatori. Samainītas durvis uz 

pagrabu. Izlietoti EUR120516. 

 

Malnavas ciema  pirmskolas izglītības iestāde “Sienāzītis” 

Malnavas PII  vīzija:  mūsu iestāde ir sabiedrībā iecienīta pirmsskolas izglītības iestāde, kas veicina bērnu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju 

apgūšanu, balstoties un izglītojamo attīstību, vajadzībām un spējām. Audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt un 

risināt problēmsituācijas. Iestādē, kur humāni izturas pret bērniem strādā kompetenti, uz sadarbību tendēti, profesionāli darbinieki. 

Bērnu skaits uz 01.01.2017- 59 

Akreditētas programmas: pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 

Malnavas PII finansējums 2017.gadā plānots 125353 EUR, izpilde 120982 EUR (pašvaldības EUR 104659, valsts EUR 16323) jeb 96,5 % no 

plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai- EUR 6184 t.sk. pašvaldības finansējums EUR 6184. Izlietots finansējums mācību līdzekļiem – EUR 720 , t.sk. 

pašvaldības finansējums EUR 417, valsts finansējums EUR 303.  

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis” no 2017.gada 1.septembra atvērta trešā grupa.  

Malnavas PII Aizgāršas filiāle 

Finansējums 2017.gadā plānots 44268 EUR, izpilde 37505 EUR (pašvaldības EUR 33943, valsts EUR 3562) jeb 84,7 % no plānotā. 

Izlietoti līdzekļi ēdināšanai - EUR  2084 t.sk. pašvaldības finansējums EUR 2084. Izlietots finansējums mācību līdzekļiem – EUR 255 , t.sk. 

pašvaldības finansējums EUR 142 , valsts finansējums EUR113. 

Malnavas ciema  pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis”  uzdevumi un pasākumi 2017.gadā 

Mērķis Pasākums, uzdevums 
Izpildes 

termiņš 

Finansējuma 

avots 

Atbildīgā 

persona 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Atbilstība attiecīgās 

institūcijas stratēģijai,  

Kārsavas novada attīstības 

programmas uzdevumiem 

Pildīt valsts 

pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas un 

pirmsskolas izglītības 

programmas prasības 

Mācību līdzekļu, mācību literatūras, 

metodisko līdzekļu, uzskates 

līdzekļu, spēļu un rotaļlietu iegāde 

mācību procesa nodrošināšanai 

Visu 

mācību 

gadu 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji 

Nodrošināts 

pilnvērtīgs mācību 

process 

Izpildīts. Atbilst MK not. 

Nr.533 ,, Noteikumi par 

pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām” 

Nodrošināt kvalitatīvu 

pedagoģiskā procesa 

organizāciju izglītības 

iestādē 

Pedagoģiskās padomes sēdes 

Janvāris, 

maijs, 

augusts 

Iestādes 

finansējums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji 

Nodrošināts 

kvalitatīvs 

pedagoģiskais 

process 

Izpildīts. Atbilst iestādes 

nolikumam 
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Pilnveidot  priekšstatu 

par latviešu tautas 

tradīcijām, sekmējot 

valodas pamatprasmju 

pilnveidi 

Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana 

iestādē: 

Ražas svētki, Mārtiņdiena, 

Ziemassvētki, Meteņdiena, 

Lieldienas, Līgo svētki 

Visu 

gadu 

Iestādes budžeta 

iespēju robežās, 

personāla 

profesionālisms, 

radošums 

Pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki 

Ģimenes svētku, 

tradīciju mantošana 

un saglabāšana 

Izpildīts. Atbilst iestādes 

perspektīvajam plānam 

2017.gadam 

Bagātināt izglītojamo 

iztēli, uztveri, 

domāšanu, 

līdzdarbošanos 

Tematiskie pasākumi iestādē: 

Zinību diena, Manai Latvijai, 

Sniegavīru satikšanās, Sirsniņu šovs, 

Māmiņu diena, Izlaiduma svētki, 

Pasaku pēcpusdienas un Jautrie brīži 

grupās 

Visu 

gadu 

Iestādes budžeta 

iespēju robežās 

Pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki, 

vecvecāki 

Kopīga radoša 

sadarbība starp 

bērnu, vecāku un 

iestādi 

Izpildīts. Atbilst iestādes 

perspektīvajam plānam 

2017.gadam 

Celt pedagogu un 

tehnisko darbinieku 

darba meistarību un 

profesionālo darba 

kvalitāti, ieviest 

jaunākās atziņas darbā 

Aktivitātes tālākizglītības kursos, 

regulāras jaunākās informācijas 

saņemšanas nodrošināšana, sava 

pieredze un izstrādes 

Visu 

gadu 

Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs 

Darbinieku 

profesionālā 

pilnveide 

Izpildīts. Atbilst normatīvo 

aktu prasībām 

Nodrošināt izglītojamo 

un darbinieku drošību 

pirmsskolas izglītības  

iestādē un ārpus 

nodarbību pasākumos 

Rotaļu laukuma labiekārtošana - 

nojumes remonts, atribūtu nomaiņa; 

iestādes ikdienas uzturēšanai 

nepieciešamo materiālu iegāde 

Visu 

gadu 

Pašvaldības 

finansējums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

Izglītības iestādes 

telpu un apkārtnes 

atbilstība sanitāri 

higiēniskajām 

prasībām 

Daļēji izpildīts. Atbilst MK 

not. Nr. 404 Grozījumi 

Ministru kabineta 2013. gada 

17. septembra noteikumos 

Nr. 890 "Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem un 

izglītības iestādēm, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu" 

Plānot darbu 

pirmsskolas izglītības 

iestādes  tēla veidošanai 

pagastā, novadā, 

sabiedrībā 

Izglītības iestādes ikdienas dzīve – 

pasākumi, sasniegumi, panākumi, 

atspoguļoti Kārsavas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā 

Visu 

gadu 

Iestādes budžeta 

iespēju robežās, 

personāla 

profesionālisms, 

radošums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki 

Izglītības iestādes 

darba 

atspoguļojums 

Izpildīts. Atbilst iestādes 

reglamentējošiem 

dokumentiem 

http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
http://likumi.lv/ta/id/260057-higienas-prasibas-bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzejiem-un-izglitibas-iestadem-kas-isteno-pirmsskolas-izglitibas-programmu
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Darbs ar vecākiem 

Sadarbības pilnveidošana ar 

izglītojamo vecākiem, viņus 

iesaistot dažādās aktivitātēs – 

sapulces, radošās darbnīcas, 

pasākumi, talkas 

Regulāri 

Iestādes budžeta 

iespēju robežās, 

personāla 

profesionālisms, 

radošums 

Vadītājs, 

pirmsskolas 

skolotāji, 

darbinieki, 

vecāki 

Savstarpēja 

sapratne, sadarbība 

Izpildīts. Atbilst iestādes 

perspektīvajam plānam 

2017.gadam 

 

 



 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skola 

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas vīzija: radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, 

konkurētspējīgas profesionālās ievirzes izglītības ieguves un kultūras centrs. 

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.) 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas finansējums 2017.gadā plānots EUR 279888, izpilde EUR 

272841 (pašvaldības EUR92793, valsts EUR 180047) jeb 97,5 % no plānotā. 
 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas 

Izglītības programmas kopa Izglītības programma 

Audzēkņu skaits Absolventu skaits 
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Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 45 41 36 8 8 6 

 Ērģeļspēle 3 2 1 - - 1 

 Akordeona spēle 15 13 9 2 3 1 

Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle 19 16 15 1 1 3 

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 16 13 13 1 2 - 

 Klarnetes spēle 3 4 4 1 - - 

 Saksofona spēle 11 10 8 3 2 - 

 Trompetes spēle 4 3 4 - 2 - 

Sitaminstrumentu spēle Sitaminstrumentu spēle 3 3 3 - - 1 

Mūzika kopā 119 105 93 16 18 12 

Vizuāli plastiskā māksla Vizuāli plastiskā māksla 86 84 90 6 11 5 

Deja Dejas pamati 24 22 26 6 - 5 

KOPĀ 229 211 209 28 29 22 

 

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

festivāli 2017.gadā 

Norises laiks un 

vieta 
Pasākums 

Dalībnieku 

skaits, kas 

piedalījās Iz
li

et
o
ts

 

(E
U

R
) Sasniedzamie 

rezultatīvie 

rādītāji 

25.janvāris 

Valmieras Kultūras 

centrs 

22.Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss 

3 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

2 pedagogi 

59.88 S.Voite-II vieta 

28.janvāris 

J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

XXII ILatvijas mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 

3 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

2 pedagogi 

 

82.11 A.Lipska-I vieta 

8. februāris 

Rēzeknes Mūzikas 

v-skola 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 

konkurss 

2 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

1 pedagogs 

15.92 
L.Burmeistere - 

Pateiciba 
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9. februāris 

Saulkrasti 

7. Starptautiskais glezniecības un 

grafikas konkurss „Saules krasts-

Brīnums”kategorijā „Glezniecība” 

3 - t.sk.: 

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

62.49 

A.Salīte – I vieta 

A.Silicka - 

Atzinība 

17.februāris 

Rēzeknes Mūzikas 

v-skola 

Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu IP 

Taustiņinstrumentu spēle – 

Klavierspēle Valsts konkursa II kārta 

4- t.sk.: 

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

21.84 

A.Ulnicāne, 

S.Voite - 

Pateicibas 

24.-25.februāris 

Pārdaugavas 

Mūzikas un 

mākslas skola 

X Latvijas mūzikas skolu un mūzikas 

vidusskolu saksofonu klašu audzēkņu 

konkurss 

3 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

2 pedagogi 

233.04 A.Lipska-I vieta 

1.marts 

Rēzeknes Mūzikas 

v-skola 

V Latgales mūzikas skolu IP 

Pūšaminstrumentu spēle un 

sitaminstrumentu spēle audzēkņu 

konkurss 

6 - t.sk.: 

2 audzēkņi; 

4 pedagogi 

51.84 
A.Lipska-I vieta 

E.Lāce- III vieta 

4.marts 

J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

XXII Latvijas mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju 

konkursa laureātu Bravo-Bravissimo 

koncerts 

3 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

2 pedagogi 

83.52 A.Lipska-I vieta 

9.marts 

Rēzeknes Mūzikas 

v-skola 

Latgales reģiona Mūzikas skolu IP 

Stīgu instrumentu spēle ansambļu 

konkurss „Muzicēsim kopā!” 

13- t.sk.: 

10 audzēkņi; 

3 pedagogi 

66.84 

2.-5.klašu 

vijolnieku 

ansamblim- 

Atzinība 

3.kl.duetam - 

Pateicība 

11.marts 

Jēkabpils 2.v-skola 

Latvijas skolu pūtēju orķestru 

Latgales novada skate 
31 dalībnieks 185.52 

Pūtēju orķestris - 

I pakāpe 

31.marts 

Upītes, Šķilbēnu 

pag., Viļakas 

novads 

Tradicionālās muzicēšanas konkurss 

„Klaberjakte” 

9- t.sk.: 

7 audzēkņi; 

2 pedagogi 

40.90 
Kapela „Dimdari” 

- II pakāpe 

31.marts 

Rēzeknes Mākslas 

un dizaina v-skola 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes izglītības 

mākslas un dizaina jomas 

programmu audzēkņu Valsts 

konkursa III kārta 

6 - t.sk.: 

4 audzēkņi; 

2 pedagogi 

10.23 

I.Nagle, 

M.Popova-

Atzinība 

S.Poikāne, 

A.Silicka-

Pateicība 

3.aprīlis 

Daugavpils novada 

KC 

XV Starptautiskais akordeonistu-

solistu konkurss „Naujene - 2017” 

2 - t.sk.: 

1 audzēknis; 

1 pedagogs 

59.09 
Ralfs Punans -  II 

vieta 

6.aprīlis 

Daugavpils MV 

VIII Starptautiskais Jauno mūziķu 

konkurss VIVA LA MUSICA 

4 - t.sk.: 

2 audzēkņi; 

2 pedagogi 

76.13 

A.Lipska-II vieta 

E.Buravecs - 

Atzinība 

7.aprīlis 

Balvu mūzikas 

skola 

XII Latgales jauno pianistu konkurss 

3 - t.sk.: 

2 audzēknis; 

1 pedagogs 

28.50 

S.Voite-III vieta 

A.Jankelāne - 

Atzinība 

21.aprīlis 
Rēzeknes reģiona mūzikas skolu 

izlaiduma klašu audzēkņu festivāls 

5 - t.sk.: 

3 audzēkņi; 
10.62 Pateicība 
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Rēzeknes Mūzikas 

v-skola 

2 pedagogi 

22.aprīlis 

Kubulu Kultūras 

nams 

Deju dienas 2017 

6 - t.sk.: 

5 audzēknis; 

1 pedagogs 

15.24 Pateicība 

29.aprīlis 

Rīgas 6.vidusskola 

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 

orķestru salidojums- Finālkonkurss 

33 - t.sk.: 

29 audzēkņi; 

4 pedagogi 

193.23 
Pūtēju orķestris - 

I pakāpe 

27.maijs 

Jelgava 

Latvijas pūtēju orķestru concerts 

“Novadnieki” veltīti G.Ordelovska 

90.gadu jubilejai 

14 dalībnieki 164.47 Pateicība 

27.maijs 

J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

Jauno ērģelnieku festivāls 

3-t.sk: 

2 audzēkņi; 

1 pedagogs 

77.97 Pateicība 

27.maijs 

Ludza 
XX Latvijas tautas mūzikas svētki. 8 dalībnieki 33.00 Pateicība 

4.jūnijs 

Baltinava 

II Starpnovadu pūtēju orķestru 

kopkoncerts 
15 dalībnieki 13.29 Pateicība 

30.septembris 

Pušmucova, Ciblas 

nov. 

XIV Tautas muzikantu saiets 

Pušmucovā 
5 dalībnieki 4.23 Pateicība 

2.decembris 

Koknese 

13.Starptautiskais P.Čaikovska 

klaviermūzikas izpildītāju solistu un 

klavierduetu konkurss 

2 dalībnieki 77.28 

Klavieru 

duets:Signija 

Voite un Adriana 

Jankelāne-III 

vieta 

 

Bibliotēkas 

Kārsavas 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. 

Bibliotēku finansējums 2017.gadā plānots 98554 EUR, izpilde 95307 EUR jeb 96,7 % no 

plānotā. Izlietots finansējums bibliotēku fondam - EUR 4114. 

 

Kārsavas novada bibliotēku darbības rādītāji 

Bibliotēka 

Lasītāju skaits Apmeklējumu skaits Izsniegumu skaits 
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Kārsavas pieaudušo un 

bērnu, Bozovas 
708 630 634 14615 13652 11772 32393 30148 28388 

Mežvidu 186 166 157 3496 2910 1801 3443 2971 3271 

Ranču 84 81 81 1189 1104 1110 2634 2326 2205 
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Mērdzenes 236 241 237 1800 1779 1561 5372 5109 5489 

Salnavas 211 183 207 3769 2855 2640 5704 5993 6954 

Goliševas 120 115 116 1694 1484 1200 3167 3376 2834 

Nesteru 74 68 56 1216 1050 839 2706 2382 2008 

Kopā: 1619 1484 1488 27779 24834 20923 55419 52305 51149 

 

Kārsavas novada bibliotēku aktivitātes 2017.gadā 
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Izlietots 

(EUR) 

Sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji 

Kārsavas pilsētas bibliotēka 

07.-

10.02 

Droša interneta dienā - “Kopā par labāku 

internetu!” Jauniešu foruma 7.februārī 

LNB ar tiešraides translāciju internetā 

kopīga noskatīšanās un pārrunas ar 

apmeklētājiem 

7 0.00 

Bibliotēkas lietotāju individuāla 

apmācība, dalība Droša interneta 

nedēļas pasākumos 

06.03 

“Mīļu roku darināts” Biedrības “Gvelzis” 

radošo pensionāru darbu izstāde, 

tapošanas meistarklase 

10 0.00 

Apgūtas jaunas prasmes, 

popularizēti vietējo iedzīvotāju 

hobiji 

27.03- 

02.04 

e-prasmju nedēļā 

~ ePakalpojumi : iemācīties sekot līdzi e-

pakalpojumiem (e-pārvalde, E-bankas, e-

veselība, e-komercija) 

~ Nodarbinātība un uzņēmējdarbība : kā 

internetā apgūt jaunas prasmes darba 

uzsācējiem 

12 0.00 

Dalība e-prasmju nedēļas 

pasākumos, digitālo prasmju 

apgūšana un informācijas 

gūšana 

18.04 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši 50 44.17 

Latviešu literatūras un 

rakstniecības popularizēšana, 

mūsdienu rakstniecības 

problēmu un aktualitāšu 

izzināšana 

17.-23. 

04 

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas 

kopīgiem mērķiem 

- Slēpto domu lādīte (lietotāju aptauja par 

bibliotēku) 

-Sadarbībā ar KMMS zīmējumu konkurss 

par literāro pasaku tēmām 

- Grāmatas “otrā dzīve” (izstāde un 

meistardarbnīca) 

45 0.00 

Sadarbības veicināšana ar 

pašvaldības iestādēm, 

bibliotēkas pakalpojumu 

popularizēšana 

20.-21. 

06 

Nav vairs tālu Jāņu diena. Neparastie 

vainagi un matu rotas – kā un no kā 

veidot; Jāņu zāļu iepazīšana 

20 0.00 
Aktīva brīvā laika pavadīšana, 

tautas tradīciju iepazīšana 
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07.08 

Dalība NVO “Utroja” projekta 

”Ziemeļlatgales nacionālā 

daudzkrāsainība” bērnu  “Jauno pētnieku 

vasaras akadēmijā” 

30 0.00 

Novadpētniecības metožu 

apgūšana un dzimtas vēstures 

pētniecības popularizēšana 

08.09 

Literāri muzikāla pēcpusdiena  “Latgalīts 

dzejī i dzeivī” - Tikšanās ar mūziķi Arni 

Slobožaninu 

40 19.43 

Novada radošo cilvēku daiļrades 

iepazīšana un  popularizēšana, 

dzejas dienu popularizēšana 

20.10 

"Cikla šovs - jauna pieeja sarunai par 

pubertātes laika pārmaiņām" 

Biedrības „Ģimenes ekoloģijas institūts” 

lekcija vecākiem un pedagogiem 

15 0.00 

Lekcija iepazīstina ar jaunu 

pieeju pusaudžu iepazīstināšanā 

ar pubertātes pārmaiņām. 

16.10 

Kārsavas pilsētas, Mežvidu, Mērdzenes 

un Salnavas pagasta bibliotēku, lasīšanas 

veicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrijas 2017 ” dalībnieku 

tikšanās 

80 92.42 

Lasīšanas veicināšana bērniem, 

novada lasītāju saliedēšana un 

pieredzes apmaiņa 

05.12 Skaļās lasīšanas konkurss 4-5.kl bērniem 16 37.67 
Bērnu lasīšanas veicināšana un 

popularizēšana 

18.12 
Gada noslēguma pasākums bibliotēkas 

novada bibliotekāriem un lasītājiem 
25 30.28 

Vietējās sabiedrības saliedēšana, 

bibliotēkas pakalpojumu 

popularizēšana 

Visu 

gadu 

Dalība bibliotekāru tālākizglītības 

pasākumos – 3 apmācībās un 5 semināros 

Ludzas RGB; 1 apmācība Rīgā KISC, 

dalība 2 konferencēs. Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Jēkabpils PB 

5 

24.00 

(Komand.

, dienas 

n.) 

Bibliotēkas darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas 

pilnveide un paaugstināšana 

Mežvidu pagasta bibliotēka 

06.-

10.03.

2017. 

E-prasmju nedēļas aktivitātes: 

✓ E- pakalpojumi- ikdienas  

informācijas pakalpojumi; 

✓ Iepazīsti portālu 

www.latvija.lv!; Esi drošs 

internetā! 

24 00.00 

Popularizēta  bibliotēka  kā 

vieta, kur iedzīvotājiem ir 

iespēja piekļūt informācijai un 

komunikāciju tehnoloģijām 

18.-

21.04.

2017. 

Bibliotēku nedēļas aktivitātes: 

✓ Bibliotēka ceļā uz Latvijas 

simtgadi; 

✓ LAD konsultācijas 

lauksaimniekiem bibliotēkā; 

Mazpulcēnu radošā pēcpusdiena 

42 00.00 

Bibliotēkas apmeklētājiem 

sagatavota informācija par 

bibliotēkā pieejamiem 

materiāliem, gatavojoties 

Latvijas simtgadei; Bērnu 

piesaiste grāmatu aktīvākai 

lasīšanai un lasīšanas prasmju 

izkopšanai 

25.04.

2017. 
„Muna babeņa” 16 19.61 

Popularizēta bibliotēka kā 

kultūras mantojuma glabātāja un 

izplatītāja, kultūras apmaiņas 

veicinātāja, nodrošinot ikvienam 

saņemt kvalitatīvus informācijas 

pakalpojumus. 

http://www.latvija.lv/
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11.05.

2017. 

Dzejas stunda, lasot jauno K. Apškrūmas 

dzejoļu grāmatiņu „Mātes svētība” 
6 00.00 

Sniegta informācija par jaunāko 

literatūru un veicināta brīvā 

laika lietderīga izmantošana 

10.08.

2017. 
Absolventu tikšanās 8 00.00 

Sagatavota novadpētnieciska 

rakstura informācija par skolu 

vēsturi novadā. 

27.09.

2017. 

Piedalīšanās Latgales reģiona konferencē 

„Bibliotēka- tilts starp pagātni un nākotni” 

Rēzeknē 

1 00.00 

Iegūta aktuāla informācija par 

novadpētniecības darba 

vadlīnijām un, kontaktējoties ar 

citu novadu konferences 

dalībniekiem, iegūti jauni 

materiāli bibliotēkas 

novadpētniecības krājumā. 

03.10.

2017. 

Mežvidu PII „Saulīte” audzēkņu 

apmeklējums 
24 1.10 

Bērnu iepazīstināšana ar 

bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem, kā arī grāmatu 

apskate. 

05.-

12.12.

2017. 

Novadpētniecības materiālu sagatavošana 

un iesniegšana „Gadsimta albumam” 
 00.00 

Sava novada , cilvēku  un 

bibliotēkas popularizēšana. 

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka 

19.04. Pēcpusdiena ”Pavasarīgas notis” 6 0.00 

Kopīgs pasākums vecākiem un 

bērniem, saturīga brīvā laika 

pavadīšana 

06.-

30.11. 

Radošā darbnīca „Ar ko man saistās 

Latvija” 
4 0.00 

Radoši darboties jebkurā 

vecumā. 

05.-

30.06. 

Izstāde-cikls novadpētniecībā 

„Vēstures bagātības”- 3 
24 0.00 

Vietējās vēstures izzināšanaun 

saglabāšana; savākto materiālu 3 

izstādes lasītājiem. 

Salnavas pagasta bibliotēka 

10.02. 
Literatūras apskats bērniem „Margaritas 

Stārastes raksti un zīmējumi bērniem” 
15 0.00 

Bērnu lasīšanas veicināšana, 

literatūras popularizēšana 

24.02. BJVŽ noslēguma pasākums 30 0.00 
Lasīšanas popularizēšana un 

veicināšana 

21.06. Radošā darbnīca „Visa laba Jāņu zāle” 8 0.00 
Jaunu prasmju apgūšana, 

radošuma attīstīšana 

18.09. 
Pēcpusdiena „Marinēsim, konservēsim, 

vārīsim un sālīsim” 
8 0.00 Praktisku iemaņu gūšana, 

22.09. 
Tematisks pasākums veltīts dzejas dienām 

„Pankūkas un mākslas mūzas” 
40 0.00 

kopienas saliedēšana, tradīciju 

kopšana 

28.11. 
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-

6.klašu skolēniem 
15 0.00 Lasīšanas veicināšana bērniem 

20.12. 

Literāra pēcpusdiena bērniem „Dzejoļi, 

tautasdziesmas, pasakas un ticējumi par 

ziemu un ziemassvētkiem” 

8 0.00 
Latvisko tradīciju izzināšana un 

saturīga brīvā laika pavadīšana 

Nesteru bibliotēka 

21.02.

2017. 

Vietējo rokdarbnieču tikšanās „Čaklās 

rokas” 
9 0.00 

Dalījās pieredzē, jaunu iemaņu 

apgūšanā 
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18.04.

2017. 

Tematiska pēcpusdiena „Lieldienu 

noskaņās” 
14 0.00 

Tika iepazīstināti ar Lieldienu 

tradīcijām Latvijā un citur 

pasaulē 

maijā Literatūras izstāde „Mūsu ciema vēsture” 20 0.00 
Novadpētniecības materiālu 

popularizēšana 

21.12.

2017. 
Tematisks pasākums „Ziemassvētki klāt” 16 0.00 Popularizētas latviskās tradīcijas 

Mērdzenes bibliotēka 

februā

ris 
Pasaku tēlu zīmēšana 14 0.00 Attīstīt bērnu iemaņas 

maijs Lielā lasīšanas diena 27 0.00 
Lasīšanas veicināšanas 

pasākums bērniem 

decem

bris 

KKF mērķprogrammas, 

,,Bērnu/Jauniešu žūrija, noslēguma 

pasākums 

20 0.00 
Bērnu lasīšanas veicināšanas un 

saliedēšanas pasākums 

decem

bris 
Dažādu rokdarbu pēcpusdiena 9 0.00 

Pieredzes apmaiņa, kvalitatīva 

brīvā laika pavadīšana 

Goliševas pagasta bibliotēka 

februā

ris 

„Meteni, Meteni, kur liki pīrāgu? 

Klētī plauktā, krustiņš virsū.” 
6 0.00 

Meteņu tradīciju izzināšana, 

apmaiņa ar receptēm 

aprīlis Apaļš kā pūpols, raibs kā ola 8 0.00 

Lieldienu tradīciju 

popularizēšana, saturīga brīvā 

laika pavadīšana 

decem

bris 
„Pārdomu pēcpusdiena” 7 0.00 

Pārdomas un pārrunas jaungada 

priekšvakarā ar bibliotēkas 

lietotājiem 

 

Kultūras nami 

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

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

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

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

un Goliševā. 

Kārsavas novada pašvaldība izstrādājusi amatierkolektīvu vērtēšanas kritērijus, kas mudina 

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

ieguvuši trīs 1. pakāpes, četras 5.pakāpes un viena 3.pakāpe. No 10 vokāliem ansambļiem Ludzas 

apriņķa skatē iegūtas divas augstākās pakāpes, sešas 1.pakāpes, viena 2.pakāpe. 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 41 pulciņi ar 557 dalībniekiem. Lai gan 

laukos tendence ir samazināties iedzīvotāju skaitam, pulciņu skaits pēdējā gada laikā pieaudzis- 

izveidojušies 4 jauni kolektīvi. No visiem amatierkolektīviem 19 kolektīvi ar 400 dalībniekiem 

veiksmīgi startē skatēs un  piedalās Dziesmu un deju svētkos. 
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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. 
 

Amatierkolektīvu un to dalībnieku skaits novada kultūras namos 2017.gadā 

Iestāde 
Amatierkolektīvu 

skaits 
Dalībnieku skaits % 

Kārsavas kultūras nams 12 141 25,3 

Mežvidu kultūras nams 8 80 14,4 

Salnavas kultūras nams 11 151 27,1 

Mērdzenes kultūras nams 5 118 21,2 

Goliševas kultūras nams 1 8 1,4 

Malnavas kultūras pasākumi 4 59 10.6 

Kopā: 41 557 100 

 

 

 

Kārsavas novada amatierkolektīvu izbraukumi uz Valsts, reģiona nozīmes pasākumiem 

2017.gadā 

Pasākums 
Amatierkolektīvu 

nosaukums, kas piedalījās 

Dalībnieku 

skaits 
Sasniegumi 

Starpnovadu vokālo 

ansambļu festivāls-skate 

„Mozais Bolss” Zilupē 

Kārsavas KN v.a. Sendienas 

Goliševas KN v.a. Straujupīte 

Kārsavas KN Skerco 

12 

8 

8 

1.pak., 33, 41p 

2.pak., 35 p 

1.pak. , 40.0p 

0 2 4 6 8 10 12

Deju kolektīvi

Vokālie ansambļi

Folkloras kopas

Drāmas kolektīvi

Bērnu kolektīvi

Tautas kapelas

Pūtēju orķestris

Vok.instr.grupas un DJ

Mūsdienu dejas

Kolektīvu žanri (kopā 40)
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1.kārta 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 10 

10 

10 

5 

12 

8 

14 

5 

76 

1.pak.,42,33 p 

A.pak.,45.0 A.pak. ,46,33 p 

1.pak. 42.0 p 

1.pak., 42,33 p 

1.pak. 40.0 p 

A pak., 46,33p 

Vokālo ansambļu skate 

Rēzeknē 2.kārta 
Mežvidu KN v.a. Vēja balss 5 2.pakāpe 

Deju kolektīvu skate 

Malnavas JDK 

Kārsavas JDK Vaļasprieki 

Salnavas KN JDK Salnaviņa 

Kārsavas KN VDK Spyksti 

Mežvidu KN VDK Bitīt matos 

Mērdzenes KN VDK Luste 

Salnavas KN VDK Salnava 

Kārsavas senjoru DK  Ūdrupe 

Malnavas VDK Jedritvai 

Kopā 9 

26 

24 

24 

20 

20 

20 

22 

20 

26 

202 

1.pak., 

3.pak., 

2.pak. 

2.pak. 

2.pak. 

1. pak. 

2.pak. 

1. pak, 

1 pak pak 

Koru skate Rēzeknē Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 2.pak. 

Koru salidojums Cēsīs Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 Pateicība par pied. 

Latgales dziesmu svētki 

Daugavpilī 
Mērdzenes KN siev.k. Austra 36 Pateicība par pied 

JDK sadancis Preiļos 

Mērdzes KN JDK Dancari 

Salnavas JDK Salnaviņa 

Kārsavas JDK Spryksti 

20 

20 

20 

Pateicība par pied 

Baltica skate 

Bozovas e.a. 

Salnavas e.a. 

Mežvidu folkloras kopa 

Mērdzenes folkloras kopa 

Mārga 

25 

20 

17 

20 

1.pak. 

1.pak. 

1.pak. 

1.pak. 

Latgales novada XII 

Senioru dziesmu un deju 

svētki 

Kārsavas KN DK Senleja 

Kārsavas KN v.a. Sendienas 
40 Pateicība par piedalīšanos 

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 

1.pak 

2.pak. 

1.pak. 

2.pak. 

 

Pārskats par Kārsavas novada nozīmes pasākumiem 2017.gadā 

Norises 

laiks 
Pasākums 

Dalībnieku skaits, 

kas uzstājās 

Apmeklētāju 

skaits (aptuveni) 

Izlietots 

(EUR) 

03.02 
Iedzīvotāju sadraudzības pasākums 

Mērdzenes KN 
30 140 402.26 

23.03 Jedritvai jubileja 200 300 132.77 

1.05. Zelta kāzu pāri 20 150 286.21 

27.05 Tautas muzikantu saspēle 60 300 174.11 
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30.06 
Bērnu DK „ Vilcieniņš” jubilejas 

koncerts 
30 140 63.25 

22.07 
Kārsavas iedzīvotāju sporta diena 

Salnavā 
70 80 308.24 

26.08 Bebīšu svētki 40 180 1472.80 

25.08 Radošo saimju saiets 60 300 450.0 

26.08 Novada svētki 300 1800 2306,66 

12.08. Nakts sēņošanas festivāls 80 140 473.07 

5.10. Skolotāju dienai, veltīts pasākums 20 150 557.44 

27.10. 
Kārsavas novada Lauksaimnieku 

pasākums 
40 120 250.0 

18.11. Valsts svētku pasākums 20 300 148.75 

25.11 Kārsavas novada senioru pasākums 60 200 645.70 

 

Kārsavas novada kultūras namu  rīkoto pasākumu rādītāji 

Iestāde 

Pašu rīkoto 

pasākumu skaits 

Dalībnieku skaits, 

kas uzstājās 

Apmeklētāju 

skaits (aptuveni) 

2016.g. 2017.g. 2016.g. 2017.g. 2016.g. 2017.g. 

Kārsavas kultūras nams 15 15 401 448 1706 1640 

Mežvidu kultūras nams 15 16 479 685 1102 1335 

Salnavas kultūras nams 21 13 716 862 1890 1680 

Mērdzenes kultūras nams 17 14 286 336 912 539 

Goliševas kultūras nams 16 14 191 93 1488 1225 

Malnavas kultūras pasākumi 11 10 767 547 1037 842 

 

Jauniešu aktivitāšu rādītāji 2017.gadā 

Norises laiks 

un vieta 
Pasākums 

Dalībnieku 

skaits, kas 

piedalījās 

Izlietots 

(EUR) 

Sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji 

2017. g. 

20.janvārī 
Jauniešu gada balva 300 600.00 

Godināti labākie jaunieši no 

labākajiem 

2017.g. 26. 

janvārī 
Aktivitātes uz ledus 30 50.00 

Noskaidroti labākie slidotāji 

vairākās vecuma grupās 

2017. g. 16. 

februārī 

Kārsavā 

Tematiskais vakars 

jauniešiem par tēmu - 

hobiji un aizraušanās 

15 8.83 
Uzklausītas 3 jauniešu iedvesmas 

stāsti. 

2017. g. 25. 

februārī 

Goliševa 

brauciens uz Goliševu 26 23.49 

Apmeklētas Masļenicas svinības 

Goliševā, noskaidroti viktorīnas 

uzvarētāji 

2017. g. 03. 

martā Kārsavā 

Foto orientēšanās 

sacensības”3-2-1 Sākam!” 
20 16.26 

Noskaidroti foto orientēšanās 

uzvarētāji 

2017. g. 07. 

martā Kārsavā 

Asins donoru diena 

Kārsavā 
80 0.00 

Sociālā akcija, kuras laikā tie 

ziedotas asinis, lai glābtu, kāda 

cita cilvēka dzīvību 

2017.g. 12. 

martā 
“Zoles turnīrs” 20 17.10 

Noskaidroti labākie zoles turnīra 

spēlētāji 
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2017.g. 22. 

martā 
Tematiskā pēcpusdiena 7 4.83 

Uzklausīti jauniešu iedvesmas 

stāsti 

2017.g. 08. 

aprīlī Kārsavā 

Mandalu krāsošanas 

pēcpusdiena 
10 0.00 

Izglītojoša pēcpusdiena , kuras 

laikā ar krāsošanas tehnikas 

palīdzību tiek veicināta 

savstarpējā līdzcietība un 

saskarsme. 

2017. g. 29. 

jūlijā Salnavā 

Skriešanas sacensības trīs 

distancēs un vairākās 

vecumgrupās 

50 118.16 Noskaidroti distanču uzvarētāji. 

2017. g. 08. 

aprīlī 

“Treneris Runā” seminārs 

par fitnesu. 
30 80.00 

Izglītojoša lekcija gan 

jauniešiem, gan vietējiem 

iedzīvotājiem par sabalansētu un 

veselīgu uzturu, kā arī fiziski 

aktīva meistarklase. 

2017. g. 16. 

aprīlī Kārsavā 

Tematiskais vakars 

jauniešiem par tēmu – 

profesionālās izaugsmes 

iespējas 

10 0.00 
Uzklausīts divu jauniešu 

iedvesmas stāsti. 

2017. g. 20. 

jūnijā Kārsavā 
Asinsdonoru diena Kārsavā 80 0.00 

Sociālā akcija, kuras laikā tie 

ziedotas asinis, lai glābtu, kāda 

cita cilvēka dzīvību 

2017. g. 12. 

augustā 

Numernes 

dabas parks 

Nakts sieņuošonys festivals 

"Ejom bakuot!" 
150 473.07 

Noskaidroti labākie iedzīvotāji, 

kuri aktīvi orientējas tumsā mežā, 

vairākās grupās,  rosinot uz 

aktīvu un sportisku dzīvesveidu. 

2017. g. 19. 

augustā 
Jauniešu diena Goliševā 120 207.59 

Lai godinātu jauniešus, iesaistītu 

pagastu jaunatni daiļradē, izceltu 

vietējos talantus, bagātināt 

vietējo kultūras dzīvi. 

2017. g. 24. 

septembrī 

Kārsavas 

stadions 

Eiropas sporta nedēļa 

“Sporto vesels”. 
20 51.98 

Eiropas sporta nedēļas ietvaros 

rīkotas sporta aktivitātes, lai 

noskaidrotu labākos no 

labākajiem vairākās sporta 

disciplīnās. 

2017. g. 26. 

septembrī 

Kārsavā 

26. septembris – 

asinsdonoru diena Kārsavā 
80 0.00 

Sociālā akcija, kuras laikā tie 

ziedotas asinis, lai glābtu, kāda 

cita cilvēka dzīvību 

2017. g. 13. 

oktobrī 

Kārsavā 

Deju izrāde "Sadzirdēt! 50 0.00 

Deju izrāde ar iespēju piedalīties 

3 meistarklases pilnībā par brīvu, 

lai veicinātu starpnovadu kultūras 

sadraudzību. 

2017. g. 03. 

līdz 14. 

novembrim. 

Jauniešu apmaiņa Polijā, 

Tarnovā 
7 0.00 

Starptautiskā jauniešu apmaiņa, 

kuras ietvaros tiek iepazītas citu 

valstu kultūras, tradīcijas, 

vērtības, kā rezultātā veicināta 

starptautiskā sadarbība. 

2017. g. 

17.decembrī 
“Prouta spieļis” “Sļberts” 60 63.20 Apbalvoti laureāti 
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Sports 

2017.gadā Kārsavas novadā organizēti 23 dažādi sporta pasākumi, kopumā tajos piedalījās 2435 

dalībnieki. Ārpusnovada aktivitātes atspoguļotas tabulā „Kārsavas novada sportistu rezultatīvie 

rādītāji 2017.gadā” 
 

Sporta aktivitātes Kārsavas novadā 2017.gadā 

Norises laiks un 

vieta 
Pasākums 

Dalībnieku skaits, 

kas piedalījās 

Izlietots 

(EUR) 

Baltinavas 

vidusskolas sporta 

zāle un Ludzas 

pilsētas sporta hallē 

Pierobežas kausa izcīņa volejbolā 

„Austrumsteiga-2017” 

15.01.2017 un 18.02.2017. 

80 
182,00 

EUR 

Goliševa 26.02.2017. Maslenica 2017 200 43,50 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 25.03.2017. 

Kārsavas novada jauniešu minifutbola 

turnīrs KUORSOVA – 2017 
80 55,50 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 09.04.2017. 

Kārsavas novada sieviešu minifutbola 

turnīrs KUORSOVA – 2017 
50 55,50 EUR 

Mērdzenes PSK 

sporta zāle 

15.04.2017. 

Kārsavas novada 2017.gada volejbola 

turnīrs „Ūlu kauss 2017” 
50 57,00 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 17.04.2017. 

Kārsavas novada 2017.gada Lieldienu 

minifutbola turnīrs 
70 91,00 EUR 

Mērdzenes PSK 

stadions 06.05.2017 

Kārsavas novada jauniešu minifutbola 

turnīrs, Mērdzenes pavasaris – 2017 
50 50,00 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 01.06.2017. 

Kārsavas novada vieglatlētikas sacensības, 

Kārsavas pavasaris – 2017 
80 39,00 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 22.06.2017. 

Kārsavas novada minifutbola turnīrs Līgo – 

2017 
50 72,60 EUR 

Mežvidi 23.06.2017. 
Kārsavas novada sporta spēles Mežvidos 

Līgo – 2017 
80 84,00 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 30.06.2017. 

Kārsavas novada 2017.gada strītbola turnīrs 

Nakts strītbols 
70 

121,80 

EUR 

Kārsavas tenisa korti 

09.07.2017. 

Kārsavas novada tenisa turnīrs, 

KUORSOVA - 2017 
25 43,50 EUR 

Salnavas sporta 

laukums 22.07.2017. 

Kārsavas novada iedzīvotāju sporta spēles – 

2017 
70 

130,00 

EUR 

Salnava 29.07.2017. Salnavas skrējiens „Ieskrien vasarā” – 2017 70 79,20 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 14.08.2017. 

un 18.08.2017. 

Kārsavas novada pludmales volejbola 

kauss, „Kuorsovys bīčs 2017” 
30 54,00 EUR 

Kārsavas pilsēta un 

Kārsavas VSK 

stadions 19.-

27.08.2017. 

Kārsavas novada svētki - 2017 450 
765,00 

EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 22.09.2017. 

Latvijas Olimpiskā diena – 2017, Dabas 

sporta zāle 
430 

206,00 

EUR 

Kārsavas pilsēta un 

Kārsavas VSK 

stadions 24.09.2017. 

Kārsavas novada skriešanas un orientēšanas 

sacensības – 2017, Eiropas Sporta nedēļa 

„Sports vieno” 

50 60,00 EUR 
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Mērdzenes PSK 

sporta zāle 

13.10.2017. 

Kārsavas novada jauniešu minifutbola 

turnīrs 

FUTBOLA DIENA – 2017 

40 55,50 EUR 

Kārsavas VSK 

stadions 14.,21.09. un  

28.10.2017. 

Kārsavas novada minifutbola turnīri 

KUORSOVYS Rudens kauss – 2017 
250 

290,00 

EUR 

Malnavas koledžas 

sporta zāle 

23.12.2017. 

Kārsavas novada 2017.gada kausa izcīņa 

volejbolā vīriešiem, Zīmyssvātki 

sabraukuši 

60 96,10 EUR 

Kārsavas VSK sporta 

zāle 29.12.2017. 

Kārsavas novada 2017.gada Ziemassvētku 

telpu futbola kausa izcīņa 
40 46,00 EUR 

Kārsavas kultūras 

nams 29.12.2017. 

Kārsavas novada sportistu vakars, Egleite 

2017 
60 

330,00 

EUR 

 

Kārsavas novada sportistu rezultatīvie rādītāji 2017.gadā 

Norises laiks un vieta Pasākums 
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Mežrūpnieku 2, Jēkabpils 

13.-15.01.2017. 

27. LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2017 šautriņu 

mešanā 
2 66,00 

Balvu vidusskolas sporta zāle 

05.01.2017. 

Madonas pilsētas sporta zāle 

09.02.2017. 

Latvijas Ziemeļaustrumu 2016./17.gada 

jauniešu telpu futbola čempionāts U-12 grupā 

15 

14 
410,55 

Degumnieku pamatskolas 

sporta zāle 

21.01.2017. 

Ziemeļaustrumu reģiona U-13gr. futbola 

izlases nometne (koptreniņš) 
5 34,50 

Ludzas sporta skolas 

manēža, Sporta 21 

Balvu vidusskolas sporta zāle 

20.01.2017. 

27.01.2017. 

31.01.2017. 

Ludzas novada Sporta skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās J,A,B 

grupās 

Ludzas novada Sporta skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās D,C,E 

grupās 

Latvijas Ziemeļaustrumu 2016./17.gada 

jauniešu telpu futbola čempionāts U-13 grupā 

21 

19 

24 

247,00 

Brīvības gatvē 333 , Rīga 

11.02.2017. 
Rīga Open – 2017 1 (1.vieta) 55,00 

“Zelta Zirgs”, Rembates 

pag., Ķeguma novadā. 

27.05.2017. 

STIPRO SKRĒJIENS 2017 

4 (10.vieta 

kopvērtējumā 

1.vieta 

pašvaldību 

komandas) 

213,00 

Rīga, Grostonas 6b 

10.2016.-03.2017. 

MATEJAS FUTBOLA LĪGAS SEZONA 

2016/2017 
15 (6.vieta) 375,00 

Vaiņodes kultūras nams, 

Tirgoņu 23, Vaiņode 

18.02.2017. 

VAIŅODES KAUSS 2017 Latvijas un Baltijas 

reitinga sacensības šautriņu mešanā 4 110,00 
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Maltas daudzfunkcionālā 

zāle Sporta iela 5 

19.02.2017. 

2017.gada Meiteņu telpu futbola čempionāts 

2002.g.dzim. un vecākiem otrā divizija 
5, (4.vieta) 33,00 

Bērzgales pamatskolas sporta 

zāle 

Balvu vidusskolas sporta zāle 

05.03.2017. 

09.03.2017. 

Rēzeknes novada BJSS „Bērzgales ziema-

2017” sadraudzības turnīrs telpu futbolā 

Latvijas Ziemeļaustrumu 2016./17.gada 

jauniešu telpu futbola čempionāts U-15 grupā 

24 (2.vieta) 

18 
189,00 

Balvu valsts ģimnāzijas 

stadions 

04.03.2017. 

Ziemeļaustrumu reģiona U-13gr. futbola 

izlases nometne (koptreniņš) 
5  22,00 

Ķīpsalas iela 8 , Rīga 

26.03.2017. 

2017. gada Latvijas kausa 1.posms 

armvreslingā 
3 66,00 

Rīga, Uzvaras bulvāris 18, 

RFS stadions 
Latvijas WU-17 meiteņu izlases koptreniņš 5 66,00 

Preiļu pilsēta, Riņa bulvāris 

19 

08.04.2017. 

Skrējiena un soļošanas sacensības 

„Cīruļputenis - 2017” 
13 93,20 

Rēzeknes pilsētas Festivāla 

parks 

08.04.2017. 

Rēzeknes pusmaratons 2017 5 11,00 

Mežrūpnieku iela 2, 

Jēkabpils 

8.-9.04.2017. 

JĒKABPILS KAUSS 2017 

Latvijas un Baltijas reitinga sacensības šautriņu 

mešanā 

2 66,00 

Jēkabpils, Brīvības 289 

29.04.2017. 
28.Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā 12 117,20 

Rīga, Jelgavas 1 

28.04.2017. 
Latvijas Futbola federācijas kongress 2 66,00 

Smilšu 1, Salaspils 

22.04.2017. 

2017.g. Latvijas čempionāts armvreslingā 

Latvijas kauss 6.posms 
2 66,00 

Mācību un treniņu centrs 

Staicele 

2.-3.05.2017. 

LFF seminārs „Dabīgo un mākslīgo zālienu 

futbola laukumu kopšana” 
1 44,00 

Vilnius 

13-14.05.2017. 

LITHUANIA OPEN 2017 

Baltijas reitinga sacensības šautriņu mešanā 
2 66,00 

Madonas pilsētas stadions 

30.05.2017. 

Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona 2017.gada 

jauniešu futbola čempionāts U-12grupā 
13 119,80 

Ventspils, Jūrmala, Rīga, 

Alūksne, Saulkrasti, Jūrmala 

19.05.-06.08.2017. 

Ergo Open Vīriešiem 2017 

Pludmales volejbola čempionāts 
2 334,42 

Degumnieku pamatskolas 

stadions 

15.06.2017. 

Ziemeļaustrumu reģiona U-13gr. futbola 

izlases spēle 
4 46,00 

Varakļānu vidusskolas 

stadions 

13.07.2017. 

Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona 2017.gada 

jauniešu futbola čempionāts U-12grupā 
18 60,00 
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Balvu vidusskolas stadions 

Varakļanu vidusskolas 

stadions 

25.07.2017. 

24.08.2017. 

Latvijas Ziemeļaustrumu 2017.gada jauniešu 

futbola čempionāts U-13 grupā 

14 

13 
156,70 

Rīga, Grostonas 6b 

02.08.2017. 
Latvijas Futbola federācijas jaunatnes komitēja 2 66,00 

Jaungulbenes stadions 

09.08.2017. 

Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona 2017.gada 

jauniešu futbola čempionāts U-12grupā 
18 70,00 

Balvu vidusskolas stadions 

15.09.2017. 

Meiteņu futbola diena – „ES ARĪ SPĒLĒJU 

FUTBOLU” 
12 108,40 

Rīga, Grostonas 6b 

25.09.2017. 
Latvijas Futbola federācijas jaunatnes komitēja 2 72,00 

Slokas 1, Rīga 

29.09-01.10.2017. 

WINMAU Baltijas Kauss 2017 šautriņu 

mešanā 2 100,00 

Rīgas pilsētas sporta zāles 

10.10.2017.-01.05.2018. 
EVL Rīga 2017./2018.gada sezona 15 650,00 

Rēzekne, Stacijas 30b 

24.09.2017. 

Meiteņu futbola diena – „ES ARĪ SPĒLĒJU 

FUTBOLU” 
9 30,69 

Rīga, Skonto stadions 

10.10.2017. 
Latvijas nacionālās futbola izlases pavadonis 3 72,00 

Rēzekne, 18. Novembra 39 

07.-08.10.2017. 

Rēzeknes pilsētas 2017.gada Kausa izcīņa 

volejbolā vīriešu komandām 
15 20,00 

Balvi, Vidzemes 2b 

04.11.2017. 
Latvijas ZA reģiona tiesnešu seminārs 4 22,48 

Rīga, Grostonas 6b 

16.11.2017. 
Latvijas Futbola federācijas jaunatnes komitēja 2 72,00 

Rīga, Grostonas 6b 

10.2017.-03.2018. 

MATEJAS FUTBOLA LĪGAS SEZONA 

2017/2018 
15 390,00 

Ludzas sporta halle 

Madonas pilsētas sporta zāle 

16.12.2017. 

19.12.2017. 

Ludzas novada meiteņu telpu futbola turnīrs 

„Latgola kauss - 2017” 

Latvijas Ziemeļaustrumu reģ. 2017./18.gada 

jauniešu telpu futbola čempionāts U-14 grupā 

14 

30 
345,70 

Balvi, Brīvības 46 

05.12.2017. 
Latvijas ZA reģ. treneru kopsapulce 2  24,00 

Rēzekne, 18. Novembra 39 
Rēzeknes pilsētas 2017.gada komandu 

čempionāts šahā 
4 24,00 

 

Tūrisms 

2017.gadā tika veiktas šādas aktivitātes tūrisma jomā: 

• Izveidots un dabā nomarķēts pierobežas velomaršruts nr. 36, sadarbībā ar Kārsavas, Ludzas, 

Ciblas, Zilupes un Dagdas pašvaldībām (2157,00 EUR), vietējais velomaršruts nr. 776. (1212,00 

EUR). Izveidota karte un mārketinga materiāls. Palielinājies velotūristu skaits vismaz par 20%; 

• Popularizēts Kārsavas novada tūrisma piedāvājums, pakalpojumi un aktivitātes vienā no 

lielākajiem tūrisma gadatirgiem Baltijas valstīs gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārzemju izstādes 

apmeklētājiem. (Balttuor; Vivattour-Lietuva; OTDIH BEZ GRANIC- Sanktpēterburga/Krievija) 

– vienota stila, saukļa, kā arī prezentācijas materiālu izveide, ( 29630 apmeklētāji) (350,00 EUR); 

• Kārsavas novada tūrisma piedāvājuma pārstāvniecība starptautiskajās tūrisma izstādēs, Latgales 

mēroga kopējo mārketinga materiālu izdošana un Kārsavas novada tūrisma jomas pārstāvniecība 
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dažādu reģionāla mēroga jautājumu risināšanā. Dalība vietējā un starptautiska mēroga izstādēs 

(Balttuor; Vivattour-Lietuva; OTDIH BEZ GRANIC- Sanktpēterburga/Krievija) – vienota stila, 

saukļa, kā arī prezentācijas materiālu izveide (630,44 EUR); 

• Dabas parka “Numernes valnis” teritorijas labiekārtošana, vides instalācijas objekta “Uguns” 

izstrāde, uzstādīšana, Ziemeļlatgales vides objektu kartes izveide un tās izdruka LVAF projekta 

“Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros (11482,36 EUR); 

• Koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana Dabas parkā "Numernes valnis". Koka 

konstrukcijas (2 gab) (766,90 EUR); 

• Izdoti tūrisma mārketinga materiāli (Pasākumu plāns 2017, Velo kartes “Rypoj vasals”, 

Ziemeļlatgales velomaršrutu kartes, Kārsavas novada tūrisma ceļvedis 2017, Velomaršruta nr.776 

karte, tūrisma karte RUS, ENG) eksemplāru skaits, kā arī dizaina izstrāde mārketinga materiāliem 

(1302,94); 

• Iegādātas norādes dabas parka “Numernes valnis” objektiem (233,53 EUR); 

• Kārsavas novada popularizēšana caur netradicionāliem masu pasākumiem, Kārsavas novada 

tūrisma piedāvājuma un pakalpojumu popularizēšana. Brīvā laika dažādošanas iespēju klāsta 

paplašināšana Kārsavas novada iedzīvotājiem. (700 dalībnieki) (453,74). 
 

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. 

Ārstniecības iestāžu  finansējums 2017.gadā plānots  13814 EUR, izpilde 11801 EUR jeb 85,4 

% no plānotā. 

Pašvaldības Ārstniecības iestāžu rādītāji 

 

Ārstniecības iestāde 

Ambulatorās pieņemšanas Mājas vizītes, patronāžas 

2015.g 2016.g. 2017.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Malnavas feldšeru vecmāšu punkts 896 982 1170 87 41 87 

Mežvidu feldšeru vecmāšu punkts 893 1049 1311 46 72 143 

Salnavas feldšeru vecmāšu punkts 1190 1260 1300 118 128 117 

Goliševas feldšeru vecmāšu punkts 902 930 883 84 126 175 

Mērdzenes ambulance 1479 1678 1535 68 81 25 

KOPĀ 5360 5899 6199 403 448 547 

 

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: 26.10.2017. Nr.10  „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 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.  
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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 Kārsavas novadā  kopš 2014.gada  vērojama trūcīgo personu skaita samazināšanās. 

 
2017.gadā Kārsavas novadā savu dzīves vietu deklarējušas 5983 personas, no kurām 778 

personām jeb 410 ģimenēm pārskata gadā ir bijis spēkā trūcīgas personas/ģimenes statuss. 

Salīdzinājumā ar 2016.gadu, trūcīgo personu skaits 2017.gadā ir samazinājies par 6 %. 

Pārskata gadā, salīdzinot ar 2016. gadu maznodrošināto personu skaits būtiski nav mainījies - 

2017. gadā maznodrošinātas personas/ģimenes statuss ir bijis spēkā  – 151 personai jeb 80 ģimenēm, 

2016.gadā maznodrošināto personu skaits sastāda 153 personas.  

Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta piešķirto trūcīgo um maznodrošināto personu 

statusa dinamika Kārsavas novadā salīdzinājumā ar 2016. un 2017.gadu atspoguļota attēlos. 
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2017.gadā sociālai palīdzībai (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem tika izlietoti, kopā 

294643 EUR, kas ir par 57421 EUR (24,2055%) vairāk nekā 2016.gadā (237222 EUR), t.sk. 

2017.gadā sociālajiem un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem (bez izmaksām sociālajiem 

pakalpojumiem) izlietotie līdzekļi sastāda 250397 EUR, kas ir par 53681 EUR (27,2885%)  vairāk 

nekā 2016. gadā (196716 EUR). 

 

 
2017.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma (turpmāk - 

GMI) pabalsta izmaksu nodrošināšanai (87511 EUR), kas ir par 4342 EUR (4,727%) mazāk nekā 

2016.gadā (91853 EUR). GMI pabalstu 2017. gadā ir saņēmušas 166 ģimenes, personas ģimenēs –  

296, kas ir par 20 ģimenēm un 15 personām ģimenēs mazāk nekā 2016. gadā. 

Dzīvokļa pabalsta izmaksām trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi 2017. gadā 

sastāda 61664 EUR, kas ir par 24033 EUR (63,864%) vairāk nekā 2016. gadā (37631 EUR).  
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Dzīvokļa pabalstu 2017. gadā ir saņēmušas 385 ģimeņu mājsaimniecības jeb 736 personas 

ģimenēs, kas ir par 15 ģimeņu mājsaimniecībām jeb 25 personām ģimenēs vairāk nekā 2016.gadā. 

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

trūcīgām/maznodrošinātām personām izlietotie līdzekļi 2017. gadā sastāda 13032 EUR, kas ir par 

2093 EUR (19,1333%) vairāk nekā 2016. gadā (10939 EUR). 

Sakarā ar 2017.gada augusta lietavu un plūdu laikā nodarītajiem zaudējumiem, Kārsavas novada 

iedzīvotājiem (15 personām) tika sniegta materiālā  palīdzība daļējai mājokļu atjaunošanai, piešķirot 

pabalstu krīzes situācijā, līdz ar to, salīdzinoši ar 2016. gadu, pārskata gadā  palielinājušies izdevumi 

pabalstu krīzes situācijās izmaksām. 

 Kārsavas novada plūdu laikā cietušajiem iedzīvotājiem mājokļa daļējai atjaunošanai pabalstos 

krīzes situācijā izmaksāti kopā 3200 EUR, t.sk. 50 % apmērā finanšu līdzekļi pabalstiem tika segti 

no valsts budžeta līdzekļiem.  

Pārējos krīzes situāciju gadījumos pārskata gadā iedzīvotājiem  pabalstos izmaksāti 2884 EUR, 

kopā izmaksātie pabalsti krīzes situācijās sastāda 6084 EUR. 

Bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes un audžuģimenēm izlietotie līdzekļi pabalstu izmaksām  

2017. gadā sastāda 11176 EUR, kas ir par 2708 EUR (19,5045%) mazāk nekā 2016. gadā (13884 

EUR). 

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem izlietotie līdzekļi mazaizsargātajiem 

iedzīvotājiem 2017. gadā sastāda 70930 EUR, kas ir par 29049 EUR (69,3608%) vairāk nekā 

2016.gadā (41881 EUR). 

No 2014. gada līdz 2016.gadam ir vērojams budžeta izpildes pakāpenisks kritums. 

Savukārt, budžeta izpildes palielinājumu 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, ir ietekmējušas 

izmaiņas pabalstu sistēmā:  

• sociālo pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), kā arī pašvaldības 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu palielināšana; 

• jaunu pabalsta veidu ieviešana (pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar 

invaliditāti, Ziemassvētku pabalsts trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, 

Ziemassvētku pabalsts vienām atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti vai 

pensionāriem); 

• salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, 2017.gadā vērojams mazāks trūcīgo personu (ģimeņu) 

skaita kritums. 
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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. 
 

Sniegto pakalpojumu kopsavilkums 2016. g. – 2017.g. 

Nr. Rādītājs (sniegtie pakalpojumi) 2016.gads 2017.gads 

1. Pakalpojuma saņēmēju skaits 74 77 

 Bērni 5-17 gadi 5 5 

 I invaliditātes grupa 29 30 

 II invaliditātes grupa 41 43 

2. Asistentu skaits 69 75 

2.1. t.sk., asistentu skaits ar transporta izdevumiem 0 2 

3. Apstiprinātās asistentu atskaites kopā 765 840 

3.1. pašnodarbināto asistentu atskaites 53 64 

3.2. Ne-pašnodarbināto asistentu atskaites 712 776 

3.3. Atskaites ar transporta izdevumiem 0 4 

4. Pieņemto iesniegumu skaits 111 111 

5. Pieņemto lēmumu skaits 119 112 

6. Noslēgto līgumu skaits 93 102 

7. Finanšu izlietojums 83922 82047 

 

2017. gadā salīdzinot ar 2016.gadu tikai nedaudz ir samazinājies asistenta pakalpojuma saņēmēju 

un asistenta pakalpojuma sniedzēju skaits.  

Salīdzinot ar 2016.gadu, finanšu izlietojums asistenta pakalpojumam 2017.gadā samazinājies par 

2,2343%. 
 

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 ir pieņemti 104 lēmumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanu, kas ir par 54 

lēmumiem mazāk nekā 2016.gadā (158). 
 

Budžeta izlietojums 2016., 2017. gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

 Sociālie pakalpojumi 

Izlietotie 

līdzekļi 

2016.gadā 

(EUR) 

Izlietotie 

līdzekļi 

2017.gadā 

(EUR) 

 Aprūpes sociālie pakalpojumi 96554 72299 

 
Mobilā aprūpes grupa (fakt. atrašanās vieta – „Aprūpes centrs”, 

Mežvidi, Mežvidu pag.) 
43254 20232 

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

Kārsavā) 
16371 17309 

 Individuālie aprūpētāji 36929 34758 

 Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi 176725 189251 

 Pansionāts „Mūsmājas” 142459 149219 

 

Īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļa - SIA „Kārsavas 

slimnīca”  (klienta uzturēšanas izmaksas no Sociālā dienesta 

budžeta) 

34266 40032 
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 No citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 26965 20337 

 

Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem dzīvesvietā (ar pašvaldības 

priekšfinansējumu) 

711,50 569.20 

 

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.  

2017.gadā aprūpes mājās pakalpojumus ir saņēmušas 75 personas, kas salīdzinoši ar 2016. gadu 

ir par 1 personu mazāk  (76 personas). Sociālajam pakalpojumam – aprūpei mājās izlietotie līdzekļi 

2017.gadā ir par 25,1207 %  mazāki nekā 2016.gadā. 

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 -  36 personām, kas ir par 6 personām mazāk nekā 

2016.gadā. 

Pārskata gadā sniegtā pakalpojuma – aprūpe mājās- kvalitātes novērtējums veikts  68 personām. 
 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām 

personām 

2017. gadā „SIA Kārsavas slimnīcas” īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā sociālo 

aprūpi un sociālo rehabilitāciju saņēma 21 persona (par 1 personu mazāk nekā 2016.gadā).   Pārskata 

periodā izlietotie līdzekļi sociālajam pakalpojumam sastāda 40032 EUR, kas ir par 5766 EUR jeb 

16,8271%  vairāk nekā 2016.gadā (34266 EUR)  

Pārskata gadā Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) ir 

veicis Sociālā dienesta administrētā un pašvaldības finansētā sociālā pakalpojuma kvalitātes 

novērtējumu īslaicīgas uzturēšanās sociālās aprūpes institūcijā SIA „Kārsavas slimnīcā” (aptaujā 

piedalījās 8 klienti). 

 

Ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām 

Pārsakata gadā, tāpat kā 2016. gadā savas pašvaldības institūcijā pansionātā „Mūsmājas” sociālie 

pakalpojumi tika nodrošināti 32 personām,  ievietotas septiņas (7) personas, kopā iestādes izlietotie  

līdzekļi 2017.gadā sastāda 149219 EUR, kas ir par 6760 EUR jeb 4,7452% vairāk nekā 2016. gadā 

(142459 EUR).  

2017. gadā Sociālais dienests ir veicis pašvaldības finansētā sociālā pakalpojuma kvalitātes 

novērtējumu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā „Mūsmājas” – (aptaujā piedalījās 21 klients). 

2017. gadā pirktie pakalpojumi no citām pašvaldībām: trijām (3) personām tika nodrošināts 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās aprūpes centrā (SAC) 

„Ludza” un vienai (1) nepilngadīgai personai – SOS Jelgavas jauniešu mājā, kopā izlietotie līdzekļi 

pirktajiem pakalpojumiem sastāda 36460 EUR, kas ir par 9495 EUR (35,2123%) vairāk nekā 2016. 

gadā (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 47 personām ar funkcionāliem traucējumiem, ar 

lūgumu nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts līdzekļiem, kas ir par 34 personām 

mazāk nekā 2016. gadā (81 persona). Sociālais dienests ir pieņēmis 47 pozitīvus lēmumus par sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību. 
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2017.gadā valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā ir saņēmuši četri (4) no 

prettiesiskām darbībām cietušie bērni. Bezmaksas sociālo rehabilitāciju institūcijā Latgales 

reģionālajā atbalsta centrā (LRAC) „Rasas pērles” ir saņēmusi viena (1) pilngadīga persona, kas 

cietusi no vardarbības, un divi (2) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni. 

Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests sadarbībā ar NVA (Nodarbinātības valsts 

aģentūras Ludzas filiāli) ir motivējuši personas ar atkarības problēmām, tās risināt. Pārskata periodā 

atkarību slimību ārstniecības un medicīnisko rehabilitāciju pēc Minesotas 12 soļu programmas ir 

saņēmuši 3 Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta klienti. 
 

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.  

 Sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem un psihologa vadībā noorganizētas atbalsta 

grupas: 

• atbalsta grupas nodarbības sociālā riska ģimenēm - 6 personām 6 nodarbības  

• atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām (Goliševas pagastā) - 5 personām 5 

nodarbības 

• atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām (Kārsavā) -  8 personām 10 nodarbības 

• individuālās dzīves prasmju un dzīves kvalitāti uzlabojošās nodarbības personām ar 

īpašām vajadzībām  -  6 personām 278 nodarbības 

• atbalsta grupas nodarbības personām  ar īpašām vajadzībām ar mērķi attīstīt sociālās 

prasmes un veicināt integrāciju sabiedrībā - 6 personām 46 nodarbības 

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

apvidos” ar “Kids First Foundation” finansiālu atbalstu nodevis labās prakses programmu 

“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 2017.gadā piedalījās 

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

 

Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem 

Pārskata gadā nodrošināti šādi pasākumi: 

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām- 4 bērniem 

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā LRAC „Rasas pērles” – 2 bērniem, kuri 

cietuši no prettiesiskām darbībām 

• sastādīti sociālās rehabilitācijas plāni sociālā riska ģimenēm – 9 

• sastādīti sociālās rehabilitācijas plāni trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, 

kurās vecāki ir ilgstošie bezdarbnieki – 10 

• izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas programmas – 3 bērniem 
 

Psiholoģiska korekcija sociālās atstumtības riska grupās esošām personām.  

Pārskata gadā ir veiktas šādas aktivitātes: 

• Individuālās psiholoģiskās nodarbības personām ar īpašām vajadzībām, kuri izmanto 

asistenta pakalpojumus – 4 personām 186 konsultācijas. 

• Psiholoģiskā atbalsta sniegšana apsekošanas brīdī krīzes situācijā ģimenēm ar bērniem 

sadarbībā ar sociālo darbinieku – 28 personām 

• Psiholoģiskā atbalsta sniegšana. Sociālā dienesta klientiem dzīves vietā 26 personām 
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• Sagatavoti atzinumi par psiholoģisko izpēti pēc sociālā darbinieka ar ģimenēm ar bērniem  

un Kārsavas novada bāriņtiesas nosūtījumiem – 7 personām 65 konsultācijas 

• Individuālās psiholoģiskās konsultācijas pēc Sociālā dienesta darbinieka ar ģimenēm ar 

bērniem un Kārsavas novada bāriņtiesas nosūtījumiem par atzinumu sniegšanu sociālā 

riska ģimenēm - 14 personām 124 konsultācijas 

• Psiholoģiskās konsultācijas pārējiem Kārsavas novada iedzīvotājiem – 26 personām 127 

konsultācijas 

• Psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbības personu ar īpašām vajadzībām 

vecākiem/asistentiem – 9 personām 42 nodarbības 

• Atbalsta grupas nodarbības sociālā riska ģimenēm, sadarbībā ar sociālo darbinieku – 6 

personām 6 nodarbības  

• Atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām, sadarbībā ar sociālo darbinieku 

(Goliševa) – 5 personām 5 nodarbības 

• Atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām,  sadarbībā ar sociālo darbinieku 

(Kārsava) – 8 personām 10 nodarbības  

2.3. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai informācija masu saziņas 

līdzekļiem 

Jaunajās politikās iniciatīvas 2017.gadā netika īstenotas. 

2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un 

īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts galvojusi 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība 2017.gadā ņēmusi no Valsts kases šādus aizdevumus 

par kopējo summu 102 708 euro (sīkāk skat. tabulā): 
 

Aizņēmumi Valsts kasē 2017.gadā 

Nosaukums Summa, EUR Komentāri 

Ilgtermiņa 

aizņēmumi 

no Valsts 

kases 

102 708 

Saņemts aizdevums saskaņā ar  06.04.2017 aizdevuma līgumu 

Nr.A2/1/17/190 “Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”. Aizdevuma atmaksas termiņš 

2037.g.20.marts. 

 

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 aizņēmumi uz 2018. gada 01. janvāri  

A
iz

d
ev

ēj
s 

Mērķis 

P
a

ra
k

st
īš

a
n

a
s 

d
a

tu
m

s 

A
tm

a
k

sa
s 

te
rm

iņ
š 

A
iz

ņ
ēm

u
m

a
 

lī
g

u
m

a
 

su
m

m
a

, 
E

U
R

 

P
a

rā
d

s 
u

z 

3
1

.1
2

.2
0

1
7
 

E
U

R
 

Valsts 

kase 

Pagasta katlu mājas, Ranču bibliotēkas un Otro 

Mežvidu pamatskolas jumta renovācija 

28.05.

2008. 

20.04.

2018. 
85 372 2 287 

Valsts 

kase 

ELFLA  projekts „Pudinavas pamatskolas 

rekonstrukcija” sporta zāles būvniecība 

19.06.

2009. 

20.05.

2029. 
311 107 196 007 

Valsts 

kase 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

24.08.

2010. 

20.08.

2034. 
691 252 544 857 
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"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā" 

līdzfinansējuma nodrošināšana 

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” īstenošanai 

12.07.

2013. 

20.07.

2033 
291 080 265 797 

Valsts 

kase 

„Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (traktortehnikas) iegādei” 

19.08.

2014 

20.08.

2021 
90 145 79 545 

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 
172 733 159 259 

Valsts 

kase 

ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 

Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes 

ciemā” īstenošanai 

22.07.

2014 

20.07.

2034 
249 200 57 821 

Valsts 

kase 

ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 

Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” 

īstenošanai 

22.07.

2014 

20.07.

2034 
166 300 53 801 

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 

Valsts 

kase 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”. 

06.04.

2017 

20.03.

2037 
102 708 102 708 

Pavisam 5 581 403 2 881 378 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2017. gada 31.decembri  sastāda 145 515 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 31.decembrī 26 349 euro un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026. 

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 31.decembri ir 119 166 euro. 

2.5. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, 

pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku 

informāciju 

Kārsavas novada vēsturisko pētījumu cikls  

Sadarbībā ar domnīcu Creative Museum tiek plānots iegūt pilnīgu pārskatu par Kārsavas novada 

pirmsākumiem un attīstības līniju līdz mūsu dienām. Visi pētījumi tiek balstīti uz Latvijas un ārvalstu 

http://www.creativemuseum.lv/lv/raksti/
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arhīvos pieejamās dokumentācijas, vietas izpētes un reālo notikumu liecībām. Visi pētījumi tiks 

publicēti rakstu krājumā “Kārsavas stāsti”. 

 

Pētījuma veicējs: Aigars Urtāns 

Līguma summa: 650 EUR 

Līguma termiņš: 31.12.2017 

Pētījuma mērķis: izpētīt un apkopot 

informāciju par tēmu “Holokausts Kārsavā” 

  

Pētījuma veicējs: Inese Runce 

Līguma summa: 650 EUR 

Līguma termiņš: 31.12.2017 

Pētījuma mērķis: izpētīt un apkopot 

informāciju par tēmu “Kārsavas novada 

reliģisko kopienu vēsture” 

  

Pētījuma veicējs: Juris Tālivalds Urtāns 

Līguma summa: 700 EUR 

Līguma termiņš: 31.12.2017 

Pētījuma mērķis: izpētīt un apkopot 

informāciju par tēmu “Kārsavas arheoloģiskā 

izziņa” 

  

Pētījuma veicējs: Tatjana Bogdanoviča 

Līguma summa: 1688,32 EUR 

Līguma termiņš: 1.02.2018 

Pētījuma mērķis: izpētīt un apkopot 

informāciju par tēmu “Muižu sistēma Kārsavas 

novadā” 

  

Pētījuma veicējs: Toms Altbergs 

Līguma summa: 3000 EUR 

Līguma termiņš: 31.12.2017 

Pētījuma mērķis: izpētīt un apkopot 

informāciju par tēmu “Kārsavas dzelzceļa 

stacija – no pirmsākumiem līdz mūsdienām” 

 

 

 

Iedzīvotāji vairāk par šo izveidoto rakstu krājumu varēs uzzināt izstādes ietvaros un rakstu 

krājuma publicēšanas dienā. Lai vairāk uzzinātu par pētījumu un tā gaitām, nepieciešams sekot 

līdzi www.karsava.lv  

http://www.karsava.lv/


 

2.6. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Kārsavas novada pašvaldības īstenotie projekti sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros 
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VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība 

RV1.2/ Vides attīstības uzņēmējdarbības veikšanai 

1. p/n2 

Kārsavas novada pašvaldības ceļa Nr. 154 

“Klonešnīki – Griudinīši – Strodi” posma 

(posmā 0.00 – 0.35 km) pārbūve Mežvidu 

pagastā Kārsavas novadā 

Attīstības 

nodaļa 
Pārbūvēts autoceļš 0,351km 

147 

844,63 
 17 344,90 

2. p/n3 

“Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas 

un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto 

pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu 

pagastā, Klonešnīkos” 

Attīstības 

nodaļa 

Izbūvēts jauns autoceļš 0,553 km , izbūvēti jauni 

inženiertīkli 1486,42 m, t. sk. ūdensvads 511,46 m, 

kanalizācijas tīkli 899, 34 m, elektrības kabeļi 73,62 m, 

ierīkots 1 artēziskais urbums, izbūvētas jaunas 

attīrīšanas iekārtas, izbūvēta 1 kanalizācijas sūkņu 

stacija 

524 

737,25 
 61561,35 

VP3: Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības vecināšana 

RV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras attīstība 

5. p/s24 

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas 

novadā.(trenažieri un bērnu rotaļu laukumi) 

Attīstības 

nodaļa 

Uzstādīti 13 āra trenažieri Kārsavas novada Malnavas, 

Mērdzenes, Goliševas un Mežvidu pagastos 

12 

646,02 
 1405,10 

RV 3.2/ Uzlabot zglītības, sporta infrastruktūras pieejamību 

6. p/n 130 
Pilnveidot izglītības iestāžu interešu 

izglītības programmas 

Izglītības 

metodiķes 

ES projekta ” Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros  noorganizēti pasākumi 

skolēnu kompetenču attīstībai: 

Kārsavas vidusskolā- 6pasākumi, 

Mērdzenes pamatskolā- 1 pasākums 

Mežvidu pamatskolā- 6pasākumi. 

4760,68   
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7. p/n 129 
Pilnveidot izglītības iestāžu interešu 

izglītības programmas 

Izglītības 

metodiķes 

ES projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novadā 

pieejams 

karjeras konsultants. 

8891,22   

RV 3.5/ Novada iedzīvotāju un viesu kultūras dzīves aktivizēšana 

8. p/s31 
Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana 

Kārsavas novadā . 

Attīstības 

nodaļa 

Iegādāti tērpi visu TN kolektīviem-33 komplekti, 360 

saktas deju kolektīviem, 28 tautiskās jostas, apavi 51 

pāris,1 komplekts aprīkojums āra pasākumiem, 1 

pārvietojamais žogs, 1 piepūšamā atrakcija, mūzikas 

instrumenti - 3 cītari, 3 ermoņikas, 3 digitālās 

klavieres, 1 klarnete, 1 akustiskā ģitāra. 

44 

544,93 
 4949,44 

9.  Materiāli tehniskās bāzes papildināšana KMMS 

KF projekts Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana - diģitālās 

klavieres, sintizatora statīvs un soma 

1300  290,67 

VP5: Nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātes stimulēšana 

RV 5.1/ Bezdarbnieku iesaiste nodarbinātības pasākumos 

10. p/n 139 

Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, 

organizējot dažādus projektus, īpaši, lai 

motivētu ilgstošos bezdarbniekus iesaistīties 

darba tirgū 

Domes 

priekšsēdēt

ājas 

vietnieks, 

pagastu 

pārvaldes 

vadītāji 

Pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumā 

vidējais darba vietu skaits mēnesī – 55, iesaistīti darbā 

211 cilvēki 

96039,56  1906,67 

RV 5.2/ Sabiedrisko organizāciju izveides un darbības stimulēšana 

11. p/s31 
Veselības veicināšanas un slimību profilakse 

pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem 

Attīstības 

nodaļa 

Noorganizētas vasaras nometnes bērniem, fiziski aktīva 

ekskursija senjoriem, lekcijas par veselīgu uzturu , 

vingrošanas nodarbības  iedzīvpotājiem visos pagastos 

un bērniem no 4-6 gadu vecumam, jogas nodarbības 2 

grupām Tika iegādāti nūju komplekti nūjošanas 

sacensībām 

11 

312,38 
  

12.  
Skolēnu nodarbinātības pasākumu 

veicināšana 

Projekta 

vadītāji 

NVA projekts “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’”  

Noslēgti 20 darba līgumi, no kuriem 18 līgumi (divas 

nedēļas) NVA projekta ietvaros un 2 līgumi ( divas 

nedēļas), kurus 100% apmaksāja pašvaldība, jo 

NVA  piešķīra finansējumu 18 darba vietām . 

1954,35  2720,98 
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VP7: Infrastruktūras attīstība 

RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ielas infrastruktūras attīstība 

13. 

p/n74; 

p/n75; 

p/n76; 

p/n78; 

p/n79; 

p/n80; 

p/n81 

Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība 

 

Izstrādāti būvprojekti Jāņa un Parka ielas pārbūvei II 

Mežvidu ciemā, Zaļās ielas pārbūvei I Mežvidu 

ciemā,Salnava –Aizsili-Bieliņi-Verpeļi-Salnavas 

pagastā,Alejas ielas un Nākotnes ielas projekts 

Kārsavas pilsētā un Jēču ceļš Malnavas pagastā, 

Straujas iela Mērdzenes pagastā, 

  32 927,74 

VP8: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV 8.2/ Pašvaldības vides sakārtošana 

14. p/s13 
Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa 

atjaunošana un teritorijas labiekārtošana 

Attīstības 

nodaļa 

Projekta ietvaros tika izbūvēta bruģa taka, uzstādītas 10 

apgaismojuma laternas, ierīkota strūklaka, izvietotas 4 

atkritumu urnas un iestādīti 60 dekoratīvie augi. 

34 

084,38 
 3787,15 

15. p/s27 
Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 

pētnieku sevī 

Attīstības 

nodaļa 

Numernes dabas parka teritorijā  uzstādīts   viens vides 

instalācijas objekts “Uguns” 
10 000  1800 

16. p/s25 Gaismas dārzs Ludzai 
Attīstības 

nodaļa 

Ierīkota ilggadīgo stādījumu kompozīcija jumja zīmes 

formā, uzstādīta Jumja zīme un informatīvais stends, 

sarīkots Miķeļdienas pasākums 

540  60 

17. n/a 
Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada 

Nūmernes ezerā 

Attīstības 

nodaļa 
Papildināti zivju krājumi ar 7000 līdaku mazuļiem 1417,50  157,50 

RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes sistēmas attīstība 

18. p/n20 
Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas 

pirmskolas izglītības iestādē 
Vadība 

Nomainīts jumta segums, nomainīta apkures sistēma, 

veikti ēkas siltināšanas darbi, teritorijas labiekārtošana 

trotuāra 35 m2 atjaunošana 

 94062 37766 

19. p/n44 Kārsavas kultūras nama fasādes atjaunošana Vadība Atjaunota kultūras nama fasāde 50000  1816,01 

RV 8.4/ Kultūrvēsturiskā mantojuma un tā ekonomiskā potenciāla attīstība 

20. p/s26 
Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un 

griestu konstrukciju remonts 

Attīstības 

nodaļa 

Baznīcai veikts griestu koka siju konstrukciju remonts 

un ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma 
18981,43  2420,05 

 



 

2.7. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sadarbībai 

kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā. 

Publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no tiem izrietošie materiālie 

vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts/ pašvaldības pārvaldes 

uzdevumus, sniedz privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes 

funkciju un uzdevumu izpildi 

 

Bāriņtiesa 

Kārsavas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko 

tiesību principiem.  

Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību arī mantojuma lietu kārtošanā, 

gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā 

paredzētus uzdevumus (sakarā ar to, ka administratīvajā teritorijā nav praktizējoša notāra). 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija. 

Kārsavas novada bāriņtiesa tika izveidota 2009.gada 1.septembrī, likvidējot Kārsavas pilsētas 

bāriņtiesu, Malnavas pagasta bāriņtiesu, Mežvidu pagasta bāriņtiesu, Salnavas pagasta bāriņtiesu, 

Goliševas pagasta bāriņtiesu un Mērdzenes pagasta bāriņtiesu.  

Bāriņtiesu ievēlē Kārsavas novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas sastāvā ir 

5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 bāriņtiesas locekļi.  

2014. gada 18.septembrī bāriņtiesa tika reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 

reģistrā kā nodokļu maksātāja – Kārsavas novada pašvaldības - struktūrvienība ar reģistrācijas 

numuru 90010376128. 

Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Kārsavas novada 

dome. Bāriņtiesas kompetencē noteikto uzdevumu izpildi funkcionāli pārrauga Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija un LR Tieslietu ministrija. 

Finansējums 2017.gadā plānots 42164 EUR, izpilde 39733 EUR jeb 94,2 % no plānotā. 

Ieņēmumi plānoti 4000 EUR, izpilde 5354, jub 133,8% no plānotā. 

 

Pārskats par bāriņtiesas darbību un pakalpojumiem 2017. gadā 

1) Lietvedībā esošās lietas 

Bāriņtiesas lietvedībā uz 2017.gada 31.decembri bija 247 lietas.  

2) Izskatītie iesniegumi 

2017. gadā izskatīti 59 fizisko un juridisko personu iesniegumi.  

3) Iestādes pieņemtie lēmumi 

2017. gadā  bāriņtiesa uzsāka administratīvo lietvedību 8 lietās, pieņemot 32 lēmumus  

4) Administratīvās lietas aizgādības jautājumos 

2017. gadā vērtētas 3 administratīvās lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu 4 personām, no 

tām – 2 mātēm un 2 tēviem. 

Bērnu skaits, kuru vecākiem 2017.gadā pārtrauktas aizgādības tiesības: 3 bērni (2 zēni un 1 

meitene). 

5) Informācija par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem ar tiesas spriedumu 

2017.gadā sagatavoti un tiesā iesniegti 3 prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu 3 

vecākiem (3 mātēm) pār 5 bērniem (3 zēni, 2 meitenes). Ar tiesas spriedumu 2017.gadā vienam tēvam 

atņemtas 2 dēlu aizgādības tiesības, vienai mātei atņemtas 1 dēla aizgādības tiesības. 

6) Ārpusģimenes aprūpē esošie pašvaldības bērni 

Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2017.  pavisam atradās 18 bērni, no kuriem: 

- 1 bērns ievietots audžuģimenē;  

- 16 bērni - atrodas aizbildņu ģimenēs;  

- 1 bērns uzturas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē - SOS ciemata Jelgavas jauniešu mājā.  
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7) Bērnu nodošana citu personu aprūpē vecāku prombūtnes laikā (darbs ārzemēs u.c.) 

2017. gadā  bāriņtiesā tika pieņemti 2 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). 

8) Aizgādnības lietas (personas, kurām ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un iecelts 

aizgādnis) 

2017. gadā bāriņtiesas uzraudzībā bija 6 aizgādnības lietas. 2017.gadā izskatīta viena 

administratīvā lieta par aizgādņa iecelšanu personai veselības stāvokļa dēļ. 

9) Bērnu mantas pārvaldības uzraudzība 

2017.gadā bāriņtiesas pārziņā atradās 24 lietas par nepilngadīgo mantas un mantojuma 

pārvaldību. 

10) Adopcija 

2017.gadā ar tiesas spriedumu apstiprināta 1 bērna adopcija uz ārvalstīm  

11) Piedalīšanās tiesvedības procesos 

Bāriņtiesa 2017.gadā ir piedalījusies 11 tiesas sēdēs civillietās kā prasītājs, atbildētājs un 

ieinteresētā persona.  

12) Bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšana 

 2017.gados tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā netika pārsūdzēts neviens 

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

rīcība. 

13) Apliecinājumu veikšana un citu uzdevumu pildīšanas 

Kārsavas novada bāriņtiesā 2017.gadā veikti 638 darījumi un citi apliecinājumi (Mērdzenes 

pagastā – 64, Goliševas pagastā -22, Kārsavas pilsētā – 552), iekasētās valsts nodevas apmērs par 

notariālo darbību izpildi – EUR 5357,29 (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro 29 centi).  

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Kārsavas novada 

pašvaldības  izveidota  iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko 

tiesību principiem.  

Dzimtsarakstu nodaļa  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā  noteiktajos gadījumos veic šādus 

uzdevumus: 

• reģistrē laulību, paziņotos dzimšanas un miršanas faktus un pie Civillikuma 51.panta 

norādīto konfesiju garīdzniekiem noslēgtās laulības; 

• izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošos dokumentus: 

• kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas: 

• aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus; 

• kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas; saglabā dzimtsarakstu nodaļas 

arhīva fondu; 

• pilda citus Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā un citos normatīvajos dokumentos 

paredzētus uzdevumus. 

Dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija. 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa tika izveidota 2009.gada 18.augustā, likvidējot Kārsavas 

pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, Malnavas pagasta dzimtsarakstu nodaļu, Mežvidu pagasta 

dzimtsarakstu nodaļu, Salnavas pagasta dzimtsarakstu nodaļu, Goliševas pagasta dzimtsarakstu 

nodaļu un Mērdzenes pagasta dzimtsarakstu nodaļu.  

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas pieņem darbā pašvaldība pēc saskaņošanas ar Tieslietu 

ministriju. Dzimtsarakstu nodaļā ir 2 darbinieki: dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas vietniece.  

Dzimtsarakstu nodaļu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Kārsavas 

novada dome. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments uzrauga normatīvo aktu ievērošanu 

civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļu. 
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Dzimtsarakstu nodaļai finansējums 2017.gadā plānots 18801 EUR, izpilde 16933 EUR jeb 90,0 

% no plānotā. Iedzīvotāju reģistra uzskaitei finansējums 2017.gadā plānots 5657EUR, izpilde 5034 

EUR jeb 89,0 % no plānotā. 
 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi 

Darījuma veids 2015.g 2016.g. 2017.g. 

Sastādīti  dzimšanas reģistri; 24 33 32 

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par tēvu  1 1 0 

Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu   11 15 20 

Reģistrēto laulību skaits  

t.sk. baznīcā  

t.s. ar ārzemnieku 

14 

4 

2 

21 

3 

1 

20 

9 

1 

Svinīgo laulības reģistrāciju skaits dzimtsarakstu nodaļā 6 9 9 

Samazināts laulības vecums   0 1 0 

Šķirto laulību skaits 2 3 6 

Miršanas reģistru skaits 87 93 99 

Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu skaits   3 7 10 

Izdoto atkārtoto apliecību skaits 23 18 23 

Iekasētas valsts nodevas summa 309,14 280,0 577,28 

 

Iedzīvotāju reģistra sniegtie pakalpojumi 

Darījuma veids 2015.g 2016.g 2017.g. 

Dzīvesvietas deklarēšana 103 77 52 

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu 47 37 40 

Iekasētas valsts nodevas summa 610,41 523,78 322,04 

 

Būvvalde 

Būvvaldes funkcijas kopš 2013. gada janvāra Kārsavas novadā veic Kārsavas novada būvvalde. 

Būvvaldes finansējums 2017.gadā plānots  26408 EUR, izpilde 21638 EUR jeb 81,9 % no 

plānotā. Ieņēmumos par pašvaldības nodevām par būvatļaujām iekasēti EUR 476,00. Iekasēti 

transferti par būvvaldes pakalpojumiem Ciblas novadā- EUR 5130,96 

2017. gadā būvvalde izsniegusi: 

29 būvatļaujas; 

13 apliecinājuma kartes; 

19 valsts komisijas pieņemšanas aktus; 

48 atzinumus par būvju pārbaudi; 

28 izziņas par būvju neesību; 

29 paskaidrojuma rakstus I grupas būvēm; 

5 rakšanas darbu atļaujas; 

58 projektu dokumentācijas saskaņojumus. 
 

Sociālā joma  

Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi 

Iedzīvotājiem sniegtais pakalpojums 

2017. gada 

rezultatīvais 

rādītājs 

Sniegta palīdzība trūcīgām personām 742 

Sniegta palīdzība maznodrošinātām personām 70 

Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu 2909 

Nodrošināts un atmaksāts (pilnībā vai daļēji) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums pensionāriem/personām ar invaliditāti, kuriem nepieciešama 

ikdienas aprūpe un uzraudzība 

34 
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Nodrošināts un atmaksāts (pilnībā vai daļēji) īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personām, kurām nepieciešama ikdienas aprūpe un 

uzraudzība 

21 

Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 1 

Nodrošināts atbalsta centra pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem un pieaugušajiem 3 

Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vardarbībā cietušajiem 

bērniem 
4 

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums dzīvesvietā 75 

Organizēts valsts nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar 

funkcionālajiem traucējumiem 
47 

Sniegtas psihologa konsultācijas personām 105 

Organizētas atbalsta grupas dažādu mērķgrupu personām 50 

Organizēts asistenta pakalpojums personām ar īpašām vajadzībām 77 

Veikts Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu, 

sociālās palīdzības un sociālā darba kvalitātes novērtējums (personu aptauja) 
213 

 

Pansionāts “Mūsmājas “ 

Sniedz sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir 

objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu 

dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē 

2017.gadā ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanu sociālās aprūpes iestādēs veido EUR 

57280. 

Iemītnieku kustība pansionātā “Mūsmājas” 

Gads Skaits uz 01.janvāri Uzņemti 
Izslēgti Skaits uz 

31.decembri Kopā No tiem miruši 

2015 22 7 7 2 22 

2016 21 6 6 4 21 

2017 25 6 6 6 25 

 

Izglītības jomas pakalpojumi 

Saistošie noteikumi “Par daļējas maksas kā līdzfinansējuma noteikšanu Kārsavas Mūzikas 

un mākslas skolā” nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības 

ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē. 2017.gadā iekasēta vecāku 

maksa EUR 15832, to starpā  aptuveni 6% audzēkņu bija atbrīvoti 100% no maksas, 19% audzēkņu 

atbrīvoti 80% no maksas, 11% audzēkņu atbrīvoti 60% no maksas, 12% audzēkņu atbrīvoti 50% no 

maksas, un 52% audzēkņi maksāja pilnu apmaksu. 

Ar saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteikts, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti 

Kārsavas novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības (bērniem 

no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un vispārizglītojošās programmas 

izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu ēdnīcās mācību gada ietvaros. 
 

Komunālo pakalpojumu joma 

Kārsavas novada pašvaldība sniedz komunālos pakalpojumus lauku teritorijā; Malnavas, 

Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas. 

Pašvaldība aprēķina tikai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, nenodalot 

atsevišķi ūdens ražošanas, piegādes izmaksas un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas izmaksas. 

Tādējādi tarifs ietver samaksu par: 
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• ūdensapgādes pakalpojumiem - par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu 

lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (ūdens padeve 

līdz ūdens skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē); 

• kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē. 

 

Komunālo pakalpojumu rādītāji 

 
Starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo sadarbību noteiktu valsts 

pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes 

funkciju vai uzdevumu izpildei vai tās pakalpojumu nodrošināšanai. 

Saskaņā ar principu, ka „nauda seko skolēnam”, Kārsavas novada pašvaldība 2017.gadā 

izglītības funkciju nodrošināšanai ir ieņēmusi 52501EUR. Savukārt izdevusi 94687 EUR, veicot 

pašvaldību budžeta transfertu citām pašvaldībām to skolēnu izglītības nodrošināšanai, kuri mācās 

izglītības iestādēs citās pašvaldības izglītības iestādēs ārpus Kārsavas novada administratīvās 

teritorijas.  

Komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes funkcijām vai uzdevumiem 

un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem 

pamatiem par samaksu (piemēram, mērniecības darbi, kopēšana, topogrāfisko karšu 

sagatavošana). 

Kārsavas novada pašvaldība 2017.gadā nomas maksās iekasēja 34462EUR. Nomas maksas 

ietver gan telpu nomas kultūras un izglītības, sociālās iestādēs, gan zemes nomu. 

  



 

2.8. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 
Kārsavas novada ikgadējais pārskats 

Rādītājs 

B
ā
ze

s 

g
a
d

s Pašreizējā 

vērtība 2
0
1
7
. 

g
a
d

s 2018. gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 
Avots 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2010 282 344 310 VID 

10 lielāko uzņēmumu apgrozījums 2010 5 849 839 16054399 
7 000 000 Ls 

9 960103 Eur 
VID 

Noslēgtie sadarbības līgumi starp Kārsavas novada domi un ārvalstu partneriem 2011 3 - 7 

P
aš

v
al

d
īb

a 

Projektu skaits, kuros pašvaldība piedalījusies un kas tieši vērsti uz pārrobežu sadarbību un 

uzņēmējdarbības veicināšanu 
2011 1 1 4 

Iedzīvotāju skaits 2011 6941 5532 7200 
Izglītojamo skaits izglītības iestādēs (uz 01.09.2017.) 2011 1025 647 1040 

Interešu izglītības programmu izglītojamo skaits (uz 01.09.2017.) 2011 196 294 205 
NVO skaits 2011 25 34 29 

Amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits 2011 470 557 510 
Renovēto/ remontēto kultūras iestāžu skaits 2010 2 1 4 

Bibliotēkas apmeklētāju skaits 2010 14055 11772 14200 
Sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās saņēmušo personu skaits 2010 139 75 150 

Personu skaits, kas uzturas Kārsavas slimnīcas īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā, 

personu skaits mēnesī 
2010 11 12 14 

Trūcīgas personas ieguvušo statusu personu skaits 2010 1647 778 1580 

Ambulatorie apmeklējumi pie ārstiem uz 1 iedzīvotāju 2010 3,4 3,5 4,0 
Veselības 

ekonomikas 

centrs 
Nodarbināto skaits 2010 1062 1258 1090 VID 
Bezdarba līmenis 2010 25,5% 20,1% 23% NVA 

Pašvaldības administrācijas piedāvāto e- pakalpojumu skaits 2011 6 22 8 

P
aš

v
al

d
īb

a 

Personu skaits, kas piedalījušās aptaujā par pašvaldības darbu un tā uzlabošanu 2011 120 180 200 

Ceļu segums uz pašvaldības ceļiem un ielām:  

2011 

   
Asfaltētās 5,14% 6,60% 8,00% 
Grantētās 77,40% 93,4 74,54% 

Bez seguma(Grunts) 17,45  17,45% 

Infrastruktūras attīstībai projektos piesaistītā atbalsta apjoms 2011 541 537 590 942 
800 000 Ls 

1 138 297 Eur 
Ielu apgaismojuma ciemos uzlabošana, ciemus skaits, kur uzlabots ielu apgaismojums 2011 0 1 2 
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Realizēto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu skaits pašvaldības iestādēs 2011 0 1 3 
Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2011 1 ----- 2 

Pēc rezultātiem, kas apkopoti ikgadējā pārskatā, var secināt, ka 2017.gadā attiecībā pret bāzes gadu, ir sasniegti vairāki plānotie rādītāji un Attīstības 

programmā nospraustie mērķi tiek veiksmīgi realizēti, kas liecina par plānveidīgu Programmas īstenošanu.  

Plānotais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2017 gadā ir pieaudzis un ir sasniegts 2018 gada rezultāts, tas ir nedaudz samazinājies pret 2016.gadu. 

Plānotais lielāko uzņēmumu apgrozījums katru gadu, arī 2017. gadā ir palielinājies un rādītājs ir  sasniegts. Lielākie uzņēmumi novadā: zemnieku 

saimniecība „Lūsēni”, SIA „GL PLUS”, SIA „Javisi”, SIA „CPA”, SIA „Salenieku dolomīts”, SIA „EKOBRIKETES”, SIA „Logistika VK”, SIA 

„Mežvidi RS”, SIA „D.A.K.Sams”, SIA „Kārsavas namsaimnieks”.  

2017. gadā netika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar ārvalstu partneriem, bet plānotais rezultāts kopumā ir sasniegts jau iepriekšējos gados- noslēgti 

7 līgumi. 

2017. gadā tika uzsākts realizēt viens pārrobežu sadarbības projekts, kas ir bāzes gada līmenī. Kopā 2011.-2015.gadā pilnībā realizēti 3 pārrobežu 

sadarbības projekti un plānotais rezultāts šobrīd vēl nav sasniegts, bet pabeidzot iesākto projektu, rezultāts tiks sasniegts. 

Diemžēl iedzīvotāju skaits novadā ik gadu samazinās, līdz ar to samazinās arī izglītojamo skaits izglītības iestādēs. Taču neskatoties uz to pieaug 

interešu izglītības programmu izglītojamo skaits, NVO skaits un amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits. Šajos rādītājos plānotais 

2018.gada rezultāts jau ir sasniegts. 

2017.gadā tika renovēta viena kultūras iestāde un kopš 2012. gada sasniegts plānotais skaits - 4. 

Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, samazinās arī bibliotēkas apmeklējumu skaits. Tabulā analizēti centrālās – Kārsavas bibliotēkas rādītāji. 

Arī pagastu bibliotēku  apmeklējumu skaits ik gadu samazinās. 

Trūcīgo personu ieguvušo statusu personu skaits samazinās un tā ir pozitīva tendence, taču jāņem vērā, ka kopējais novada iedzīvotāju skaits arī 

samazinās un tas ietekmē arī šo rādītāju.  

Ambulatoro apmeklējumu skaits 2017. gadā ir nedaudz palielinājies attiecībā pret bāzes gadu. 

Nodarbināto skaits 2016.gadā bija 1258 un tas ir vairāk nekā plānots, kas vērtējams ļoti pozitīvi. Līdz ar to bezdarba līmenis 2017. gadā ir 

samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad tas sasniedza jau 25% .  

Arī pašvaldības pārvaldības rādītāji – piedāvāto e-pakalpojumu skaits un personu skaits, kas piedalās aptaujā par pašvaldības darbu – ir.  

Pieaug arī noasfaltēto pašvaldības ielu un ceļu īpatsvars, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo palielinās  arī infrastruktūras attīstībai projektos 

piesaistītā atbalsta apjoms. Daļa ielu tiek noasfaltētas no pašvaldības autoceļu budžeta. Kopumā plānotais rādītājs vēl nav sasniegts. 

2017.gadā tika īstenoti un uzsākti projekti ceļu pārbūvē, izmantojot ES fondus un LAD finansējumu. 

Tiek uzlabots un no jauna ierīkots ielu apgaismojums ciematu centros. Plānotais rādītājs kopš 2012. gada jau pārsniegts divas reizes. 

2017.gadā ir pabeigts Kārsavas PII energoefektivitātes projekts, līdz ar to sasniegts plānotais rādītājs. 

Allternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2017. gadā  novadā netika radīti, bet tie tika izveidoti iepriekšējos gados un  plānotais skaits tika 

sasniegts.  

  



 

2.9. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska 

vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām 

strukturālajām reformām un reorganizācijām 

Kārsavas novada dome darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai patstāvīgi veic iekšējo 

uzraudzību un kontroli. Iestāžu vadītāji seko savu darba plānu izpildei, nodrošina darbību atbilstoši 

apstiprinātajam budžetam. 

Auditorfirma SIA  „Nexia Audit Advice”  veica 2017.gada finanšu pārskata revīziju, sagatavots 

neatkarīgu revidentu ziņojums, kura ietvaros izteikts atzinums bez iebildumiem, kurā norādīts, ka 

finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kārsavas novada Pašvaldības finansiālo 

stāvokli  2017.gada 31.decembrī, kā arī par finanšu rezultātiem un naudas plūsmu. 

Ar 2017.gada 23.februāra Kārsavas novada domes sēdes lēmumu nr.33 “Par Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju”, protokols nr.5, tika nolemts reorganizēt Mežvidu 

pagasta pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte”, reģ. Nr. 4201900487, un Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestādi „Mežvidu pamatskola”, reģ. Nr. 4212900463, par Kārsavas novada 

pašvaldības  izglītības iestādi „Mežvidu pamatskola” ar 2017.gada 1.septembri. 

2017.gada 1.septembrī izglītības programmu realizēšanu turpināja viena izglītības iestāde 

„Mežvidu pamatskola”, reģ. Nr. 4212900463, bet pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu grupas 

tika iekļautas Mežvidu pamatskolas sastāvā, un pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” zaudēja 

iestādes statusu. 

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis” no 2017.gada 1.septembra  atvērta 

trešā grupa.  

Valsts kontrole 2017.gadā veica Kārsavas novadā revīziju “Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot 

kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un 

lietderīga?” Kārsavas novadā ir 36 kapsētas, kuras daudzviet kopš 18.gadsimta ir izveidojušās sādžu 

tuvumā. Pretēji VK norādītajam , ka ir konstatētas būtiskas neatbilstības kapavietu iegūšanas 

nosacījumiem un procesa vienkāršumam, uzskatām, ka situācija ir vēsturiski nostiprinājusies, jo 

problēmu  cieņpilnai aizgājēju apbedīšanu nav. Tas ir izveidojies tradicionāli - sādžu un  ģimenes 

kapi, kur ar vietu ierādīšanu pašvaldība neiejaucās. 

Lai pilnveidotu kapsētu apsaimniekošanu, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, Kārsavas 

novada pašvaldība : 

• izvietos iedzīvotājiem informāciju par kapavietu iegūšanu un izmantošanu gan sociālajā 

tīmeklī, gan stendos pie kapsētām; 

• izveidos apbedījumu vietu un apbedīšanas uzskaites sistēmu novada lielākajā Malnavas  

kapsētā; 

• izvērtēs kapsētu labiekārtojumu un turpinās veikt ikgadēju kapsētu labiekārtošanas darbus; 

• aktualizēs attīstības plānošanas dokumentus: tiks izstrādāta Kārsavas novada attīstības 

programma 2019.-2026.gadiem, noteiktas prioritātes, mērķu un uzdevumu izpildes raksturojošie 

izmērāmie kapsētu teritoriju un infrastruktūras attīstības darbību rezultatīvie rādītāji, to izpildes 

termiņi, kā arī nodrošināta sasaiste ar pašvaldības budžetu, nodrošinot atbilstošu uzraudzību, darbības 

novērtēšanu un meklēs ekonomiskus risinājumus noviržu gadījumā. 

3. PERSONĀLS 

Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā 2017.gada beigās nodarbināti 384 

darbinieki, t.sk., 210 darbinieki izglītības iestādēs; 59-administrācijā; 41- 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; 5-

lauksaimniecības konsultanti/speciālisti. 

No administrācijā nodarbinātajiem  59 darbiniekiem 13 bija vīrieši un 46 sievietes. Gada laikā 

darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 4 administrācijas darbinieku un nodibinātas darba tiesiskās 

attiecības ar 2 administrācijas darbiniekiem. 
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Sākot no 2015. gada novada pašvaldība ņem dalību NVA projektā  “Nodarbinātības  pasākumi 

vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs”. 2017. gada vasarā darbā uz divām nedēļām tika iesaistīti 22 novadu skolu 9. klašu skolēni. 

 

 
Administrācijas darbinieku sadalījums (%) pēc izglītības uz 31.12.2017 

 

 
Administrācijas darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām (%) uz 31.12.2017 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU UN PASĀKUMIEM, LAI VEICINĀTU 

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM 

PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 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 

augstākā 
izglītība 62%

viidējā 
profesionālā 33%

vidējā; 5%

augstākā izglītība vid.profesionālā vidējā
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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 punktā, 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. 

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 533 

sekotāji, twitter.com/Karsavas_Novads ir 1 139 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”, “Sabiedrība” un “Projekti”. 

 

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 pārskatāmi 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, 
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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). 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba 

kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi) 

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. 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Sadarbojoties ar Kārsavas novada biedrībām, regulāri tiek publicēta informācija par to 

aktivitātēm un projektiem pašvaldības informācijas kanālos.  

5. NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI 

5.1. Iepriekšējā gada uzsāktie pasākumi, kas tiks turpināti 

Tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošana. 

2017.gadā uzsākta vairāku nozīmīgu ES līdzfinansētu projektu – izglītības, veselības veicināšanas 

jomā, uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas jomā, īstenošana arī 2018.gadā. 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Kārsavas novada 

pašvaldības 2018.gada 25.janvāra (sēdes prot. Nr.1) lēmumu Nr. 45 “Par Kārsavas novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plāna un Rīcības plāna aktualizāciju “ 

Aktualizētā Rīcības plāna 2012.-2018.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes. 

 
N. p. 

k. 
Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes 

Uzņēmējdarbība 

1.  

U1.1.1/ Izveidot sadarbību ar biznesa 

inkubatoriem un izvērtēt iespējas nodrošināt 

biznesa inkubatora pakalpojumus Kārsavas 

novadā 

Sadarbības nostiprināšana ar jaunizveidoto 

Rēzeknes biznesa inkubatoru, kā arī iesaiste 

jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa „STEP 

UP!” norisē. Pārrunas par iespējamajām 

konsultāciju dienām vai semināriem Kārsavā. 

2.  

U 1.1.2/ Piedāvāt pašvaldības telpas jauniem 

biznesa uzsācējiem jeb citiem uzņēmējiem, 

kuru produkti ir pieprasīti novadā, bet tiem nav 

rentabli īrēt telpas, piemēram, Frizieru 

pakalpojumi, kas tiek sniegti 1 vai 2 reizes 

nedēļā) 

Potenciālo uzņēmēju piesaistīšana 

3.  

U 1.1.3/ Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to 

atbalsta organizācijām kursu un semināru 

organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīkojumu 

u.c. 

Sadarboties ar uzņēmēju atbalsta organizācijām 

piedāvājot pašvaldības telpas semināru 

organizēšanai un piesaistot organizācijas, kam 

sniegtā informācija noder ikdienas darbā. 

4.  

U 1.2.1/ Ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes 

Zemesgrāmatā, lai tās efektīvi varētu izmantot 

tālāk uzņēmējdarbībai (piem., nododot nomā 

uzņēmējiem) 

Ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes 

Zemesgrāmatā 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS | 77 

5.  

U 1.2.2./ Sadarboties ar uzņēmumiem ar 

inženierkomunikāciju nodrošinātājiem 

„Latvenergo”, „Latvijas Gāze”, „Lattelekom” 

u.c. uzņēmējiem nepieciešamās novada 

infrastruktūras plānošanā un veidošanā 

Izveidot sadarbību 

6.  

U2.1.1/Veidot pašvaldības sadarbību ar 

ārvalstu partneriem (pašvaldībām, 

uzņēmējiem, uzņēmēju atbalsta organizācijām, 

potenciāliem investoriem) 

Izveidot sadarbību 

Izstrādāt un īstenot pārrobežu sadarbības 

projektus 

Iesaistīties kā partneriem pārrobežu sadarbības 

projektos 

7.  

U2.1.2/Veidot aktīvu  pašvaldības sadarbību 

Latvijas mērogā ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, Latgales reģionu un citām 

institūcijām uzņēmējdarbības sekmēšanai 

Veidot aktīvu  pašvaldības sadarbību Latvijas 

mērogā ar Latvijas Pašvaldību savienību, 

Latgales reģionu un citām institūcijām 

uzņēmējdarbības sekmēšanai 

8.  

U 2.1.3/ Pašvaldībai iesaistīties un iniciēt 

starptautiskās sadarbības un uzņēmējdarbības 

veicināšanas projektus 

Izveidot sadarbību 

Izstrādāt un īstenot pārrobežu sadarbības 

projektus 

Iesaistīties kā partneriem pārrobežu sadarbības 

projektos 

9.  

U 2.1.4/ Nodrošināt informāciju par pašvaldību 

un uzņēmējdarbību novada teritorijā interneta 

mājas lapā vismaz 3 valodās 

Apkopo informāciju 

Ievietot informāciju domes mājas lapā 

10.  
U 2.1.5/ Nodrošināt sistemātisku informācijas 

apmaiņas starp domes vadību un uzņēmējiem 

Organizēt sapulces ar uzņēmējiem un regulāri 

izsūtīt aktuālo informāciju elektroniski 

11.  

U 2.1.6/ Veicināt sadarbību ar Latvijas 

investīciju un attīstības aģentūru, vēstniecībām 

un potenciālajiem investoriem investīciju 

piesaistē 

Sadarbības izveidošana 

Pašvaldības atbalsta iespēju izpēte uzņēmēju 

veicināšanai un investoru piesaistei 

12.  
U 2.2.2/ Informēt un aktivizēt iedzīvotājus par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu 

Organizēt sapulces ar iedzīvotājiem, 

informācijas izvietošana mājaslapā un masu 

saziņas līdzekļos 

13.  
U 2.2.5/ Regulāri noskaidrot uzņēmumu 

problēmas, kuras var risināt pašvaldība 
Organizēt regulāras tikšanās ar uzņēmējiem; 

Tūrisms 

14.  

U 2.3.1/ Tūrisma informācijas sistēmas un datu 

bāzes izveidošana, kur vienuviet būtu pieejami 

visi tūrisma objekti, objekta apsaimniekotāji, 

kontaktinformācija un vizuālais materiāls 

Tūrisma mājaslapas visit.karsava.lv, kas tika 

izveidota 2015. gadā uzturēšana 

15.  

U2.3.2/ Tūristu un Kārsavas novada 

apmeklētāju nodrošināšana ar informatīvo 

materiālu, uzstādot katrā pagastā tūrisma 

informācijas stendus un Kārsavas novada 

tūrisma bukleta izveide, kā arī informācijas 

ievietošana un atjaunošana interneta vietnē 

Sagatavot informatīvos materiālus un bukletu 

16.  

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 

Izstrādāt projektu atbalsta piesaistei 

infrastruktūras sakārtošanai 

Izveidot sadarbību ar uzņēmējiem 

17.  U 2.3.4/ Novada muzeja izveidošana 
Izstrādāt projektu atbalsta piesaistei muzeja 

veidošanai 

18.  
U 2.3.5/ Novada mārketinga aktivitātes, piem., 

dalība vietējā un starptautiska mēroga izstādēs 

(Balttur; Vivattour - Lietuva; OTDIH BEZ 

Novada mārketinga aktivitātes, piem., dalība 

vietēja un starptautiska mēroga izstādēs (Balttur; 

Vivattour - Lietuva; OTDIH BEZ GRANIC – 
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GRANIC -  Sanktpēterburga / Krievija)- 

vienota stila, saukļa, kā arī prezentācijas 

materiālu izveide 

Sanktpēterburga / Krievija) - vienota stila, 

saukļa, kā arī prezentācijas materiālu izveide 

19.  
U 2.3.7/ Statistikas datu bāzes veidošana un 

informācijas apkopošana, par tūristu skaitu, 

izmaiņām, sezonalitāti, utt. 

Statistikas datu bāzes veidošana un informācijas 

apkopošana, par tūristu skaitu, izmaiņām, 

sezonalitāti, utt. 

20.  

U 2.3.8/ Tūrisma piedāvājuma paplašināšana- 

rakstot projektus, motivējot vietējos 

uzņēmējus, sadarbojoties ar Kārsavas novada 

pašvaldību, organizējot plaša mēroga ikgadējus 

kultūras un sporta pasākumus 

Izstrādāt projektu vai iesaistīties projektos 

21.  
U 2.3.9/ Sadarbības partneru ārvalstīs 

meklēšana un sakaru uzturēšana, gan rakstot 

kopējus projektus, gan izplatot informāciju 

Sadarbības veidošana 

Izglītība 

22.  
U 3.1.2/ Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to 

pieguļošās infrastruktūras attīstības un 

rekonstrukcijas plāna realizāciju 

Piesaistīt līdzekļus objektu rekonstrukcijai 

Nodrošināt objektu attīstību 

23.  

U 3.1.4/ Izveidot, labiekārtot un modernizēt 

novada sporta infrastruktūru, lai katram 

novada iedzīvotājam būtu iespēja nodarboties 

ar fiziskām aktivitātēm 

Izveidot un labiekārtot sporta infrastruktūru 

(sporta laukumu, sporta zāles utt.) 

24.  

U 3.2.2/ Attīstīt sadarbību ar Malnavas 

koledžu, izmantojot tās cilvēkresursu 

potenciālu izglītības, pētniecības, kultūras, 

sporta un atpūtas jautājumu risināšanā, sniegto 

komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā 

iedzīvotājiem 

Izvērtēt iespējas kopīgu resursu izmantošanas 

optimizēšanai 

Realizēt dažādus projektus, lai sadarbojoties 

Malnavas koledžai un novada domei optimizētu 

kopējos resursus 

25.  

U 3.2.3/ Uzlabot un paplašināt esošo sporta 

pedagogu un speciālistu kvalifikāciju, piesaistīt 

līdzekļus to darba samaksai un ierīkot novada 

sporta koordinatora darba vietu 

Noorganizēt sporta pedagogiem un speciālistiem 

apmācības un pieredzes apmaiņas braucienu 

Ierīkot darba vietu sporta speciālistam 

26.  

U 3.2.4/ Izveidot un uzturēt sadarbības sistēmu 

starp pašvaldībām, skolām, nevalstiskām 

organizācijām, citiem partneriem novadā, 

ārpus novada un starptautiskā mērogā sporta 

pasākumu un aktivitāšu organizēšanā 

Izveidot sadarbību. 

Piedalīties skatēs, konkursos, sporta sacensībās 

un citos pasākumos novada mērogā un arī ārpus 

tā robežām. 

Karjeras izglītības attīstība un pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana. 

27.  
U 3.3.1/ Pilnveidot izglītības iestāžu interešu 

izglītības programmas un celt  pedagogu 

profesionalitāti 

 

28.  
U 3.3.2/ Pilnveidot aprīkojumu interešu 

izglītības programmu nodrošināšanai 

Izvērtēt iespējas un izveidot piedāvājumu 

iedzīvotājiem apgūt interešu izglītību 

Bibliotēkas 

29.  

U 3.4.2/ Popularizēt bibliotēku iedzīvotājiem 

kā vietu, kur iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt 

informācija un komunikāciju tehnoloģijām 

 

Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana un 

lietotāju apmācība. Interešu izglītības 

veicināšana. 

Popularizēt bibliotēku iedzīvotājiem kā vietu, 

kur iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt informācija 

un komunikāciju tehnoloģijām 

Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija 

lielāku uzmanību vēršot uz  darbu ar bērniem un 

jauniešiem. Iesaistīties LNB un KKF lasīšanas 

veicināšanas projektos 
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30.  
U 3.4.3/ Modernizēt IKT aprīkojumu 

bibliotēkās un atbalstīt bibliotekāru 

profesionālo pilnveidi 

IKT aprīkojuma iegāde 

Nodrošināt regulāru bibliotēku darbinieku 

profesionālo apmācību organizēšanu 

Izveidot un uzturēt sadarbību, organizēt kopīgus 

konkursus un citus pasākumus, kuri vērsti uz 

mūžizglītību un lasīšanas veicināšanu. 

Kultūra 

31.  
U 3.4.1/ Izstrādāt kultūras iestāžu attīstības un 

rekonstrukcijas plānu, nodrošināt šī plāna 

realizāciju 

Veikt visu ēku apsekošanu, izstrādāt tāmēs 

katram objektam, sekojoši izstrādāt 

rekonstrukcijas plānu, prioritizējot objektus. 

Piesaistīt līdzekļus objektu rekonstrukcijai 

32.  
U 3.4.4/ Izstrādāt vienotu koncepciju 

brīvdabas estrāžu izveidei un rekonstrukcijai 

novadā, īstenot šo plānu 

Izstrādāt vienotu koncepciju brīvdabas estrāžu 

izveidei un rekonstrukcijai novadā, īstenot šo 

plānu 

Ar projektu piesaistīt līdzekļus 

33.  
U 3.5.1/ Iesaistīt iedzīvotājus amatiermākslas 

kolektīvos 

Informācijas aktivitātes 

Kultūras pasākumu organizēšana 

34.  

U 3.5.2/ Nodrošināt atbalstu amatiermākslas 

kolektīvu pasākumu organizēšanai novadā un 

dalībai citu novadu un starptautiskos 

pasākumos 

Nodrošināt atbalstu amatiermākslas kolektīvu 

pasākumu organizēšanai novadā un dalībai citu 

novadu un starptautiskos pasākumos 

35.  
U 3.5.3/ Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu 

amatiermākslas kolektīviem 

Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu 

amatiermākslas kolektīviem 

36.  
U 3.5.4/ Nodrošināt atbalstu kultūras 

pasākumu organizēšanā, kas iesaistītu ne tikai 

iedzīvotājus, bet arī piesaistītu viesus 

Nodrošināt atbalstu kultūras pasākumu 

organizēšanā, kas iesaistītu ne tik iedzīvotājus, 

bet arī piesaistītu viesus 

Sociālā aizsardzība 

37.  
U 4.1.1/ Nodrošināt regulāru sociālās aprūpes 

un institūciju darbinieku profesionālo 

apmācību organizēšanu 

Nodrošināt regulāru sociālās aprūpes un 

institūciju darbinieku profesionālo apmācību 

organizēšanu 

38.  

U 4.1.2/ Nodrošināt sociālās aprūpes centra 

izveidi un materiāltehniskā nodrošinājuma 

iegādi 

U 4.1.3/ Nodrošināt sabiedrībā balstīta sociālā 

pakalpojuma – speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts – sniegšanu 9.2.2.1. 

pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros un 

9.3.1.1. aktivitātes ietvaros nodrošināt 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveidi un attīstību pašvaldībā 

Nodrošināt sociālās aprūpes centru izveidi un 

materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi 

Nodrošināt speciālistu konsultācijas un 

individuālo atbalstu atbilstoši personas 

individuālajām vajadzībām un atbalsta plānā 

noteiktajiem  pakalpojumiem, ne vairāk kā 50 

speciālistu konsultāciju un individuālā atbalsta 

pakalpojuma vienības gadā; 

Saskaņā ar 20.12.2016. MK noteikumiem 

Nr.871, 9.3.1.1. aktivitātes 

„Deinstitucionalizācija” (DI) ietvaros veikt 

pasākumus Dienas aprūpes centra izveidei 

pašvaldībā. 

39.  
U 4.1.3/ Nodrošināt sociālās mājas aprīkojuma 

iegādi un daļēju rekonstrukciju 

Ēkas pagraba stāva daļas remonts 

atpūtas zonas ierīkošana  

medicīnas kabineta aprīkojums  

izolatora ierīkošana un tā aprīkojums, 

specializētā autotransporta klientu 

transportēšanai pie ārsta un citur iegāde, speciālo 

pārvietošanās palīglīdzekļu  iegāde, ventilācijas 

sistēmas virtuvē rekonstrukcija, veļas žāvētavas 

ar jumtu izbūve. 

SIA Kārsavas slimnīca telpu remonts 

Nodarbinātība 

40.  
U 5.1.1/ Turpināt izveidoto sadarbību ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru 

Turpināt izveidoto sadarbību ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru 
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41.  

U 5.1.2/ Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba 

tirgū, organizējot dažādus projektus,  īpaši, lai 

motivētu ilgstošos bezdarbniekus iesaistīties 

darba tirgū 

Organizēt informatīvus pasākumus 

Darbs ar personām ar atkarībām 

42.  
U 5.2.1/ Organizēt pasākumus un realizēt 

projektus sabiedrisko organizāciju izveides un 

darbības atbalstam 

Organizēt pasākumus un realizēt projektus 

sabiedrisko organizāciju izveides un darbības 

atbalstam 

Sabiedrības informēšana 

43.  
U 6.1.1/ Pilnveidot un regulāri aktualizēt 

pašvaldības mājas lapu 

Pilnveidot un regulāri aktualizēt pašvaldības 

mājas lapu. Regulāra sabiedrības informēšana 

par pašvaldības finanšu un budžeta aktualitātēm, 

kā arī atbildes uz sabiedrību interesējošiem 

jautājumiem. 

44.  
U 6.2.2/ Nodrošināt iedzīvotāju informēšanas 

aktivitātes. 

Nodrošināt iedzīvotāju informēšanas aktivitātes. 

Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju 

iesaistīšanos pašvaldības darbībā. 

Regulāra iedzīvotāju aptauja. 

45.  
U 6.2.3/ Nodrošināt bezmaksas bezvadu 

interneta pieeju konkrētās vietās novadā 

Nodrošināt bezmaksas bezvadu interneta pieeju 

konkrētās vietās novadā 

46.  
U 6.3.1/ Noorganizētas apmācības projektu 

izstrādē, plānošanā un realizācijā pašvaldības 

darbiniekiem 

Apmācības projektu izstrādē, plānošanā un 

realizācijā pašvaldības darbiniekiem 

Infrastruktūra 

47.  
U 7.1.2/ Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu 

infrastruktūras tehnisko stāvokli 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras 

tehnisko stāvokli 

48.  U 7.1.3/ Uzlabot satiksmes drošību Uzlabot satiksmes drošību 

49.  
U 7.2.1/ Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības 

sistēmu 
Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu 

50.  
U 7.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas un 

kanalizācijas sistēmu darbību 

Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas un 

kanalizācijas sistēmu darbību 

51.  
U 7.3.1/ Izveidot atkritumu dalītās 

vākšanas laukumu 

Izveidot MK prasībām atbilstošu atkritumu 

šķirošanas laukumu. 

Informēt iedzīvotājus, veicināt sašķiroto 

atkritumu apjoma palielināšanos. 

52.  
U 7.4.2/ Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu 

(piemēram, Kārsavā) un paplašināšanu 

Pašvaldībai nozīmēt Kārsavas kapu 

apsaimniekotāju; 

Turpināt izgriezt vecos  kokus un uzstādīt 

atkritumu konteinerus. 

53.  
U 7.5.1/ Nodrošināt glābšanas un 

ugunsdzēsības dienesta pieejamību ūdens 

rezervuāriem 

Nodrošināt glābšanas un ugunsdzēsības dienesta 

pieejamību ūdens rezervuāriem 

54.  

U 8.2.1/ Nodrošināt pieejamību iedzīvotājiem 

pie publiski pieejamiem rekreācijas objektiem, 

rekreācijas objektu sakārtošana (piem., pie 

peldvietām ūdenstilpnēs) 

Nodrošināt pieejamību iedzīvotājiem pie 

publiski pieejamiem rekreācijas objektiem, 

rekreācijas objektu sakārtošana (piem., pie 

peldvietām ūdenstilpnēs) 

55.  

U 8.2.2/ Nodrošināt publisko objektu 

rekonstrukciju/ sakārtošanu un publisko 

rekreācijas objektu/ teritoriju sakārtošanu un 

ierīkošanu iedzīvotāju atpūtas vajadzībām 

Nodrošināt publisko rekreācijas objektu/ 

teritoriju sakārtošanu un ierīkošanu iedzīvotāju 

atpūtas vajadzībām 

56.  
U 8.2.4/ Turpināt organizēt ikgadējo 

sakoptākās sētas konkursu 
Konkursa organizēšana 

57.  
U 8.2.5/ Nodrošināt novadu parku, aktīvās 

atpūtas zonu ierīkošanu un sakārtošanu 

Nodrošināt novadu parku, aktīvās atpūtas zonu 

ierīkošanu un sakārtošanu 

Energoefektivitāte 

58.  
U 8.3.1/ Paaugstināt pašvaldības un iestāžu 

ēku energoefektivitāti 
Energoefektivitāte  aktivitātes 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS | 81 

59.  

U 8.3.2/ Nodrošināt informācijas pieejamību 

par 

daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

paaugstināšanas iespējamajiem 

risinājumiem 

Informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitātes paaugstināšanas 

iespējamajiem risinājumiem paplašināšana 

60.  
U 8.3.3/ Siltināt un paaugstināt 

energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās 
Vienas daudzdzīvokļu mājas siltināšana 

61.  U 8.3.4/ Uzbūvēt divas katlu mājas 
Vienas katlu mājas būvniecība Kārsavā Skolas 

mikrorajona teritorijā 

62.  
U 8.3.5/ Modernizēt centralizētās 

siltumapgādes sistēmas (trases) 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases) 

modernizācija, Iekšpagalmu sakārtošana 

Kultūrvēsturiskais mantojums 

63.  

U 8.4.1/ Aktualizēt kultūrvēsturisko 

mantojumu kā vienu no tūrisma un aktīvās 

atpūtas iespējām tūrisma un kultūras projektu 

ietvaros 

Aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu 

no tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma 

un kultūras projektu ietvaros 

64.  

U 8.4.2/ Nodrošināt kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu atjaunošanu un 

saglabāšanu, kā arī iekļaušanu tūrisma 

maršrutos un to popularizēšanu tūrisma 

informācijas centrā 

Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 

iekļaušanu tūrisma maršrutos un to 

popularizācija tūrisma informācijas centrā 

65.  
U 8.4.3/ Izgatavot informatīvos materiālus par 

novada dabas pieminekļiem un rekreācijas 

teritorijām 

Izgatavot informatīvos materiālus par novada 

dabas pieminekļiem un rekreācijas teritorijām 

Plašāka informācija Kārsavas pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv sadaļā attīstības 

plānošana. 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

2018.gadā plānoti sadarbības projekti:  

• LEADER  projekta” Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām 

paaudzēm Kārsavas novadā” realizēšana , tiks izveidoti 2 bērnu rotaļu laukumi ;Kārsavas 

pilsētā un II Mežvidu ciemā, 

• ES projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizēšanas 

ietvaros tiks noorganizēti 19 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai, 

• ES projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ieviešanas 

gaitā  novadā būs pieejams karjeras konsultants, 

• KF projekta Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanas rezultātā tiks papildināta skolas mācību līdzekļu bāze, 

• Projekta „Kārsavas novada iedzīvotāju dzirkstis – Latvijai 100” realizēšanas rezultātā tiks 

apgleznotas ēku sienas katrā pagastā un Kārsavas pilētā, 

• Latvija 100 projekts- Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss "Mana zeme skaista"- 

paredzēts izgatavot 30 gleznas, 

• Projekta PROTI un DARI realizēšanas rezultātā  24 jaunieši tiks iesaistīti  nodarbinātības 

pasākumos, 

• ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada 

iedzīvotājiem" rezultātā plānoti  25pasākumi vairākos ciklos, plānots iesaistīt 300 

personas, 

• NVA projekta “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’” rezultātā tiks izveidotas 13 darba vietas 

vasaras sezonai skolēniem, 

• Projekta “ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas 

pierobeža” realizēšanas gaitā tiks iegādātas un uzstādītas 8 novērošanas kameras, 

•  Projekta ELFLA “Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizēšana:  

http://www.karsava.lv/
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• Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi pārbūve posmā no 0,000 - 0,900 km-  Pārbūvēts ceļš 

0,805km garumā; 

• Straujas ielas Mērdzenes ciemā pārbūve posmā 0,000 - 0,633 km- Pārbūvēts ceļš 0, 623 

km garumā; 

• Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,142 km- Pārbūvēts ceļš 0,149 km 

garumā; 

• Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,268 km- Pārbūvēts ceļš 0,264 km 

garumā; 

• Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,231 km un 0,000 - 0,198 km- 

Pārbūvēts ceļš 0,448 km garumā. 

• Alejas ielas pārbūve Kārsavā, Nākotnes ielas pārbūve Kārsavā, a/c " Kārsava - Jēči - Otrie 

Mežvidi" ceļa posma pārbūve, Malnavas pagastā, a/c " Soldoni - Šoseja" ceļa posma 

pārbūve, Malnavas pagastā,  Noslēgts līgums par autoruzraudzību (EPL rekonstrukcija), 

• LVAF projekta „Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros tiks  noorganizēti 4 izglītojošie 

pasākumi., Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācijas kartes izgatavošana. 
 

Paredzētas būtiskas tēmas, par kurām tiek veikta vēsturiskā izpēte: arheoloģiskā izpēte, dzelzceļa 

vēsture, reliģiskais un garīgais mantojums, ebreju kopienas vēsture, muižu sistēma, latgaliskā 

identitāte, PSRS laiks. 2018.gadā plānots "Kārsavas novada vēsturisko pētījumu cikls" rakstu 

krājuma "Kārsavas stāsti"' sagatavošana un izdošana. 

Plašāka informācija par 2018.gadā plānoto Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā 

www.karsava.lv sadaļā budžets 2018.gadam 
 

Domes priekšsēdētāja        I.Silicka 

 

Pielikumi:  

1.Zvērināta revidenta ziņojums par 2017.gada finanšu pārskatu uz 4 lapām.;  

2.Kārsavas novada domes 2017.gada 28.jūnija sēdes Nr.10 lēmums Nr 6 “Par Kārsavas novada 

pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu” uz 2.lapām. 

http://www.karsava.lv/










 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv                                  
                              

  DOMES      SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Kārsavā 

28.06.2018.                                                                                                 Nr.10 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

 

 

 

6.& 

Par Kārsavas novada pašvaldības 

2017.gada pārskata apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 30.pantu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

71.pantu, Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr.1115„Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība , ņemot vērā 2018.gada 28.jūnija  Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu, 

attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības 

lietu komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR 13 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, 

Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne, Juris Vorkalis, Oskars Petinens,  Edgars Puksts, Andrejs Krišāns 

, Jānis Ļubka, Vairis Poikāns, Andris Ļubka, Andrejs Ivanovs, Viktors Indričāns), PRET –nav, 

ATTURAS- nav, Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 

1. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu, tajā skaitā:  

1.1. bilances kopsummu    15 682 071 euro apjomā; 

1.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultātu   500 845 euro apjomā, tajā skaitā: 

1.2.1. pamatbudžetā  567 352 euro; 

1.2.2. speciālā budžetā  -67 272 euro; 

1.2.3. ziedojumu un dāvinājumu budžetā 765 euro. 

1.3. kopējo naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās   1 090 314 euro apmērā, tajā 

skaitā: 

1.3.1. pamatbudžetā 952 568 euro; 

1.3.2. speciālā budžetā 136 822 euro; 

1.3.3. ziedojumu un dāvinājumu budžetā 750 euro; 

1.3.4. citu budžetu līdzekļi 174 euro. 

1.4. pamatbudžeta ieņēmumus  6 368 578 euro apmērā un izdevumus  6 349 681 euro 

apmērā; 

1.5. speciālā budžeta ieņēmumus 529 897 euro apmērā un izdevumus 497 678 euro apmērā; 

1.6. saņemto ziedojumu ieņēmumus  2 674 euro apmērā un izdevumus  2 643 euro apmērā; 

1.7. citu budžetu līdzekļu ieņēmumus 174 euro apmērā. 

 



Pielikumā: Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada pārskats uz 7 .lapām. 

 

 

    Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                       I.Silicka                      
   Protokoliste            /paraksts/                                                                  M.Stepanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              I.Silicka                                                         

2018.gada  10.jūlijā 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 



KODI

Iestādes nosaukums  90000017398

Atrašanās vietas adrese Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads

Pasta indekss                                                                                                 LV-

Tālrunis 

e-pasts 

uz 2017 .gada____.__________________

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā 

daļa dod tiesības pieprasīt šos datus 

Veidlapa Nr.1

Bilance

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības

0681000nosaukums  Kārsavas novads

Bilance 1



(euro)

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

A B C 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 14 309 753 14 020 932

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 34 677 38 173

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 33 328 38 007

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 1 349 166

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 13 122 698 12 752 436

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 12 009 488 11 555 842

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 924 024 969 994

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 49 534 75 578

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 1.2.5. 110 695 119 391

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 23 481 22 459

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 5 476 9 172

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 1 151 750 1 229 863

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 1 085 883 1 203 996

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 25 867 25 867

1380 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 1.3.8. 40 000 0

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 1.4. 628 460

1420 Citas ilgtermiņa prasības 1.4.2. 628 460

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 1 372 318 1 315 986

2100 Krājumi 2.1. 39 411 53 373

2300 Debitori 2.3. 226 808 209 349

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2.4. 15 785 14 271

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1 090 314 1 038 993

I. BILANCE (1000+2000) I. 15 682 071 15 336 918

     

Konta Nr.
Piezīmes 

Nr.
Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda 

sākumā

Bilance 2



     

Posteņa  nosaukums

PASĪVS

A B C 1 2

3000 Pašu kapitāls 3. 12 130 030 11 629 185

3300 Rezerves 3.3. 7 379 7 379

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 12 122 651 11 621 806

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 11 621 806 11 910 613

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 500 845 -288 807

5000 Kreditori 5. 3 552 041 3 707 733

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 2 894 123 2 913 284

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 2 767 234 2 778 670

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.1.5. 126 889 134 614

5200- 

5900
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 657 918 794 449

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 114 144 99 051

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 23 852 40 236

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 155 020 153 902

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 5.6. 4 788 4 137

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 6 765 6 572

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 35 12

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 353 314 490 539

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 69 155 73 779

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 284 159 416 760

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 15 682 071 15 336 918

     

Pārskata perioda beigās
Pārskata perioda 

sākumā
Konta Nr.

Piezīmes 

Nr.

Bilance 3



     

Posteņa nosaukums

ZEMBILANCE

A B C 1 2

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 89 140 89 110

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 63 140 70 985

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 9.1.3. 37 153 36 392

9140 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 9.1.4. 8 181 8 182

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 17 806 26 411

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 324 410 173 518

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par 

ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, 

izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 

politiku instrumentu finansētajiem projektiem 

9.5.2. 178 055 2 238

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 9.5.4. 840 1 305

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 145 515 169 975

Iestādes vadītājs _____________________________________________Ināra Silicka

Atbildīgais finanšu darbinieks __________________________________Ilona Lustika

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 5

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 5

5. Pieņemts 10.05.2018 15:38:20 Lāsma Spūle

4. Pieņemts 10.05.2018 15:38:20 Lāsma Spūle

3. Auditoram – pārbaudīts 26.04.2018 09:25:52 Biruta Novika

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 26.04.2018 09:24:59 Ināra Silicka

1. Parakstīts - AFD 26.04.2018 09:07:30 Ilona Lustika

Kods
Piezīmes 

Nr.
Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda 

sākumā

Bilance 4



Veidlapa Nr. 2-NP

KODI

0681000

Iestādes nosaukums    90000017398

2017

(euro)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti konsolidācija (-)

KOPĀ

(1.līdz 6.ailes 

summa)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
konsolidācija (-

)

KOPĀ 

(8. līdz 13.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.) 6 368 578 529 897 2 674 0 174 0 6 901 323 5 822 009 283 555 3 100 0 0 0 6 108 664

II. Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.) 6 349 681 497 678 2 643 0 0 0 6 850 002 5 904 061 214 310 2 617 0 0 0 6 120 988

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības  (A1. - A2.) 1 040 857 98 372 31 0 174 0 1 139 434 343 128 107 553 483 0 0 0 451 164

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa) 6 203 749 529 897 2 674 0 174 0 6 736 494 5 173 368 283 555 3 100 0 0 0 5 460 023

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2 322 494 14 391 0 0 0 0 2 336 885 2 116 583 8 863 0 0 0 0 2 125 446

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 40 277 0 0 0 0 0 40 277 45 573 0 0 0 0 0 45 573

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 287 813 0 0 0 0 0 287 813 299 915 0 0 0 0 0 299 915

A1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 0 0 0 0 1 294 0 0 0 0 0 1 294

A1.5. Transferti 3 553 165 515 506 0 0 0 0 4 068 671 2 710 003 274 692 0 0 0 0 2 984 695

A1.5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 642 367 0 0 0 0 0 642 367 62 104 0 0 0 0 0 62 104

A1.5.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus 2 910 798 515 506 0 0 0 0 3 426 304 2 647 899 274 692 0 0 0 0 2 922 591

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi x x 2 674 x x 0 2 674 x x 3 100 x x 0 3 100

A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 0 0 0 0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0

A2. Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa) 5 162 892 431 525 2 643 0 0 0 5 597 060 4 830 240 176 002 2 617 0 0 0 5 008 859

A2.1. Atalgojums 2 527 749 10 240 0 0 0 0 2 537 989 2 394 451 21 941 0 0 0 0 2 416 392

A2.2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas,  pabalsti un kompensācijas 701 840 2 889 0 0 0 0 704 729 645 010 6 243 0 0 0 0 651 253

A2.3. Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni 2 307 0 0 0 0 0 2 307 3 927 0 0 0 0 0 3 927

A2.4. Pakalpojumi 803 503 338 367 1 576 0 0 0 1 143 446 726 743 107 426 2 0 0 0 834 171

A2.5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika 416 994 80 029 1 067 0 0 0 498 090 430 711 40 392 2 615 0 0 0 473 718

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 186 497 0 0 0 0 0 186 497 173 166 0 0 0 0 0 173 166

A2.7.
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība
404 757 0 0 0 0 0 404 757 322 869 0 0 0 0 0 322 869

A2.9. Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.) 119 245 0 0 0 0 0 119 245 133 363 0 0 0 0 0 133 363

A2.9.1. Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas summa) 119 245 0 0 0 0 0 119 245 133 363 0 0 0 0 0 133 363

A2.9.1.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus 117 922 0 0 0 0 0 117 922 133 363 0 0 0 0 0 133 363

A2.9.1.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus 1 323 0 0 0 0 0 1 323 0 0 0 0 0 0 0

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.) -1 034 959 -56 663 0 0 0 0 -1 091 622 -972 882 -38 308 0 0 0 0 -1 011 190

B1. Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B1.1. līdz B1.4. rindas summa) 62 121 0 0 0 0 0 62 121 32 261 0 0 0 0 0 32 261

B1.2. Pamatlīdzekļu pārdošana 62 121 0 0 0 0 0 62 121 32 261 0 0 0 0 0 32 261

B2. Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa) 1 097 080 56 663 0 0 0 0 1 153 743 1 005 143 38 308 0 0 0 0 1 043 451

B2.1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde 1 498 0 0 0 0 0 1 498 96 0 0 0 0 0 96

B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde 1 033 910 55 258 0 0 0 0 1 089 168 901 906 1 233 0 0 0 0 903 139

B2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 15 876 1 405 0 0 0 0 17 281 32 388 37 075 0 0 0 0 69 463

B2.5. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde 45 796 0 0 0 0 0 45 796 70 753 0 0 0 0 0 70 753

C. Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1. - C2.) 12 999 -9 490 0 0 0 0 3 509 547 702 0 0 0 0 0 547 702

C1. Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C1.1. līdz C1.4.rindas summa) 102 708 0 0 0 0 0 102 708 616 380 0 0 0 0 0 616 380

C1.3. Saņemti aizņēmumi 102 708 0 0 0 0 0 102 708 616 380 0 0 0 0 0 616 380

C2. Izdevumi no finansēšanas darbības (C2.1 līdz C2.4 rindas summa) 89 709 9 490 0 0 0 0 99 199 68 678 0 0 0 0 0 68 678

C2.3. Aizņēmuma atmaksa 89 561 9 490 0 0 0 0 99 051 67 223 0 0 0 0 0 67 223

C2.4. Citi izdevumi no finanšu darbības 148 0 0 0 0 0 148 1 455 0 0 0 0 0 1 455

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.) 18 897 32 219 31 0 174 0 51 321 -82 052 69 245 483 0 0 0 -12 324

IV. Naudas plūsma kopā(III.+D1.) 18 897 32 219 31 0 174 0 51 321 -82 052 69 245 483 0 0 0 -12 324

VI. Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.) -18 897 -32 219 -31 0 -174 0 -51 321 82 052 -69 245 -483 0 0 0 12 324

NL1. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā 933 671 104 603 719 0 0 0 1 038 993 1 015 723 35 358 236 0 0 0 1 051 317

NL2.
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu 

slēgšanas)
952 568 136 822 750 0 174 0 1 090 314 933 671 104 603 719 0 0 0 1 038 993

Datu savākšanas pamatojums -

 Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus Naudas plūsmas pārskats

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums     Kārsavas novads

Pārskata periods: (gads)

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods

Piezīme. * no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes

Paskaidrojumi par:

- rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

 2-NP; Naudas plūsmas pārskats 1



(euro)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti konsolidācija (-)

KOPĀ

(1.līdz 6.ailes 

summa)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
konsolidācija (-

)

KOPĀ 

(8. līdz 13.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

A1.7.PAR NL

Citu budžetu līdzekļi, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības 

nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, aizturētām 

personām atsavinātie līdzekļi un ieņēmumi par mantas realizāciju no 

krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, 

ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību)

x x x x 174 174

Kopā 0 0 0 0 174 174

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti

KOPĀ

(1.līdz 5.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6

C2.4.PRVK Procentu izdevumi Valsts kasei 148 0 0 0 0 148

Kopā 148 0 0 0 0 148

ieņēmumi (+) izdevumi (-)

A B 1 2 3 4

A1.7.DRO Konkursa vai drošības nauda 0 174 0 174

Kopā 0 174 0 174

Iestādes vadītājs _____________________________________Ināra Silicka

Atbildīgais finanšu darbinieks __________________________Ilona Lustika

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

- rindā "A2.10. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "B1.4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "B2.6. Citi izdevumi  no ieguldījumu darbības" iekļautajiem darījumiem:

Pārskata periodā Atlikums 

pārskata gada 

beigās

- rindā "C1.4. Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "C2.4. Citi izdevumi no finansēšanas darbības" iekļautajiem darījumiem:

- citu budžetu līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes glabājumā, neto vērtības izmaiņām:

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Atlikums 

pārskata gada 

sākumā

 2-NP; Naudas plūsmas pārskats 2



(euro)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti konsolidācija (-)

KOPĀ

(1.līdz 6.ailes 

summa)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
konsolidācija (-

)

KOPĀ 

(8. līdz 13.ailes 

summa)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 5

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 5

5. Pieņemts 10.05.2018 15:38:19 Lāsma Spūle

4. Pieņemts 10.05.2018 15:38:19 Lāsma Spūle

3. Auditoram – pārbaudīts 26.04.2018 09:25:52 Biruta Novika

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 26.04.2018 09:24:58 Ināra Silicka

1. Parakstīts - AFD 26.04.2018 09:07:54 Ilona Lustika

 2-NP; Naudas plūsmas pārskats 3



Pārskata periods:  (gads)

(euro)

Konta Nr. Konta nosaukums vai darījuma apraksts
Pārskata perioda 

sākumā

Palielinājums 

(+)

Samazinājums

(-)

Pārvietošana

(+,-) starp 3000  

līmeņa kontiem

Budžeta izpildes 

rezultāts 

(+,-)

Citas izmaiņas 

(+,-)

Pārskata perioda 

beigās (1.+2.+3.

+4.+5.+6.)

A B 1 2 3 4 5 6 7

3000 Pašu kapitāls 11 629 185 0 0 0 500 845 0 12 130 030

3300 Rezerves 7 379 0 0 0 x 0 7 379

3310
Ilgtermiņa ieguldījumu 

pārvērtēšanas rezerve
x x x x x x x

3360 Pārējās rezerves 7 379 0 0 0 x 0 7 379

3500 Budžeta izpildes rezultāti 11 621 806 x x 0 500 845 0 12 122 651

3510
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts
11 910 613 x x -288 807 x 0 11 621 806

3511
Iepriekšējo pārskata gadu 

pamatbudžeta izpildes rezultāts
11 003 575 x x -208 612 x 0 10 794 963

3512

Iepriekšējo pārskata gadu 

speciālā budžeta izpildes 

rezultāts

-1 338 025 x x -80 566 x 0 -1 418 591

3513

Iepriekšējo pārskata gadu 

ziedojumu un dāvinājumu 

izpildes rezultāts

2 245 063 x x 371 x 0 2 245 434

3520
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts
-288 807 x x 288 807 500 845 0 500 845

3521
Pārskata gada pamatbudžeta 

izpildes rezultāts
-208 612 x x 208 612 567 352 0 567 352

3522
Pārskata gada speciālā budžeta 

izpildes rezultāts
-80 566 x x 80 566 -67 272 0 -67 272

3523
Pārskata gada ziedojumu un 

dāvinājumu izpildes rezultāts
371 x x -371 765 0 765

 

 

 
A 6  

 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7

3360.MEZA Sākotnēji atzītās mežaudzes 7 379 0 0 0 x 0 7 379

x Kopā 7 379 0 0 0 x 0 7 379

Iestādes vadītājs _________________________________________________Ināra Silicka

Atbildīgais finanšu darbinieks _____________________________________________Ilona Lustika

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 

pirmā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus 

Veidlapa Nr. 4-1

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

KODI

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums

Kārsavas novads
0681000

- kontā "Pārējās rezerves" uzskaitīto darījumu atlikumiem un izmaiņām atbilstoši šā pārskata 1.,2.,3.,4.,5.,6. un 7.ailei:

Iestādes nosaukums 90000017398

2017

Paskaidrojumi par:

- ailē: "Citas izmaiņas (+,-)" iekļautajiem darījumiem:

B
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Veidlapa Nr. 4-3

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums    Kārsavas novads 0681000

Iestādes nosaukums    90000017398

Pārskata periods: (gads) 2017

(euro)

pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
konsolidācija

(-)

KOPĀ (1. līdz 

6.ailes summa)
pamatbudžets

speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
konsolidācija

(-)

KOPĀ (8. līdz 

13.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) 6 561 189 356 174 3 277 0 0 0 6 920 640 5 077 461 101 678 3 293 0 0 0 5 182 432

A1.1. Nodokļu ieņēmumi 2 335 943 14 391 0 0 0 0 2 350 334 2 104 331 8 862 0 0 0 0 2 113 193

A1.2. Nenodokļu ieņēmumi 18 151 0 0 0 0 0 18 151 43 891 0 0 0 0 0 43 891

A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 286 320 0 0 0 0 0 286 320 275 059 0 0 0 0 0 275 059

A1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 12 944 0 0 0 0 0 12 944 0 0 0 0 0 0 0

A1.5. Transferti 3 874 117 341 783 0 0 0 0 4 215 900 2 615 283 92 816 0 0 0 0 2 708 099

A1.5.3.
transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus
642 974 0 0 0 0 0 642 974 107 864 0 0 0 0 0 107 864

A1.5.4.
transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus
3 231 143 341 783 0 0 0 0 3 572 926 2 507 419 92 816 0 0 0 0 2 600 235

A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 3 277 0 0 0 3 277 0 0 3 293 0 0 0 3 293

A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības 33 714 0 0 0 0 0 33 714 38 897 0 0 0 0 0 38 897

A2.
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas 

summa)
5 903 914 423 446 2 512 0 0 0 6 329 872 5 735 441 182 244 2 922 0 0 0 5 920 607

A2.1. Atalgojums 2 533 840 10 240 0 0 0 0 2 544 080 2 395 836 21 535 0 0 0 0 2 417 371

A2.2.
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
703 895 2 889 0 0 0 0 706 784 645 658 6 147 0 0 0 0 651 805

A2.3.
Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba 

braucieni
2 336 0 0 0 0 0 2 336 3 888 0 0 0 0 0 3 888

A2.4. Pakalpojumi 787 331 337 156 1 576 0 0 0 1 126 063 718 145 109 262 2 0 0 0 827 409

A2.5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, periodika
428 963 73 161 936 0 0 0 503 060 454 983 39 800 2 920 0 0 0 497 703

A2.6. Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2 766 0 0 0 0 0 2 766 2 012 0 0 0 0 0 2 012

A2.7.
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība
395 810 0 0 0 0 0 395 810 326 416 0 0 0 0 0 326 416

A2.9. Transferti 117 956 0 0 0 0 0 117 956 134 028 5 500 0 0 0 0 139 528

A2.9.3.
transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot 

komersantus
116 768 0 0 0 0 0 116 768 133 363 0 0 0 0 0 133 363

A2.9.4.
transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot 

komersantus
1 188 0 0 0 0 0 1 188 665 5 500 0 0 0 0 6 165

A2.10.
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma 

izmaksas
837 375 0 0 0 0 0 837 375 820 207 0 0 0 0 0 820 207

A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 93 642 0 0 0 0 0 93 642 234 268 0 0 0 0 0 234 268

A. Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) 657 275 -67 272 765 0 0 0 590 768 -657 980 -80 566 371 0 0 0 -738 175

B1. Finanšu ieņēmumi (+) 837 0 0 0 0 0 837 439 919 0 0 0 0 0 439 919

B2. Finanšu izdevumi (-) -123 919 0 0 0 0 0 -123 919 -20 347 0 0 0 0 0 -20 347

B3. Ieņēmumi  (+) vai izdevumi (-) no nefinanšu aktīvu realizācijas 33 159 0 0 0 0 0 33 159 29 796 0 0 0 0 0 29 796

B. Cits pārsniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.) -89 923 0 0 0 0 0 -89 923 449 368 0 0 0 0 0 449 368

D. Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.) 567 352 -67 272 765 0 0 0 500 845 -208 612 -80 566 371 0 0 0 -288 807

Piezīme. * No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

A1.8.UZKR Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 18 0 0 0 0 18

A1.8.SAK
Nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, 

krājumu) sākotnējā atzīšana
33 538 0 0 0 0 33 538

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā daļa 

dod tiesības pieprasīt šos datus Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods

Paskaidrojumi par:

- rindā "A1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:
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A1.8.APDZ
Pašvaldības budžetā saņemtā apdrošināšanas kompāniju atlīdzība 

par zaudējumiem
158 0 0 0 0 158

Kopā 33 714 0 0 0 0 33 714

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

A2.11.UZKR Izdevumi uzkrājumu veidošanai 9 606 0 0 0 0 9 606

A2.11.NOR Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas 489 0 0 0 0 489

A2.11.IZSL

Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, 

izslēdzot aktīvu no uzskaites

83 393 0 0 0 0 83 393

A2.11.BEZA
Izdevumi no bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem aktīviem/ 

pasīviem, izņemot transfertos norādīto
154 0 0 0 0 154

Kopā 93 642 0 0 0 0 93 642

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

B1.PROC Procentu ieņēmumi no finanšu darbības 837 0 0 0 0 837

Kopā 837 0 0 0 0 837

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

B2.PARV
Izdevumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru

pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma izmaiņām
-123 909 0 0 0 0 -123 909

B2.PROC Procentu izdevumi no finanšu darbības -10 0 0 0 0 -10

Kopā -123 919 0 0 0 0 -123 919

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžets
speciālais 

budžets

ziedojumi un 

dāvinājumi

atvasināto 

personu* 

pamatdarbības 

budžets

citi budžeti
KOPĀ (1. līdz 

5.ailes summa)

A B 1 2 3 4 5 6

Iestādes vadītājs _______________________________________________________ Ināra Silicka

Atbildīgais finanšu darbinieks___________________________________________________ Ilona Lustika

- rindā "C2. Ārkārtas izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

- rindā "A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "B1. Finanšu ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "B2. Finanšu izdevumi (-)" iekļautajiem darījumiem:

- rindā "C1. Ārkārtas ieņēmumi (+)" iekļautajiem darījumiem:
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Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 5

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 5

5. Pieņemts 10.05.2018 15:38:20 Lāsma Spūle

4. Pieņemts 10.05.2018 15:38:20 Lāsma Spūle

3. Auditoram – pārbaudīts 26.04.2018 09:25:52 Biruta Novika

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 26.04.2018 09:24:59 Ināra Silicka

1. Parakstīts - AFD 26.04.2018 09:07:39 Ilona Lustika
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