
PRUOTA SPIELIS “AĻBERTS GOSTŪS PI BOŅUKA” PUĻCEI LATGOLYS OSUOKŪS PRUOTUS “GORĀ” 

Ituo goda 24. febraļī pyrms Latgalīšu kulturys goda bolvys 

“Boņuks” padūšonys, Latgolys viestnīceibā “GORS” gastēja Pruota 

spielis “Aļberts”. Bīdreiba “SK Kuorsova” erudicejis i atpyutys nū-

tykumu reikoi sovā pusī nu jau caturtū godu, bet itei beja pyrmuo 

vīsuošonuos uorpus dzymtuos vītys. Parosti “Aļbertā” teik izspie-

leitys vysdažaiduokuos temys, tok šūreiz, latgalīšim tik svareigajam i 

vierteigajam nūtykumam par gūdu, temys beja pīlāguotys par un ap 

Latgolu, tuos cylvākim i nūtikšonom. 

Smaideigā i pozitivā gaisūtnī, 3 stuņdu garumā 15 komandys ruodieja 

sovu zynuošonu i veiksmis līmeni.  Spielis gaitā tyka izspālātys 9(nu 13 

pīejamuom), pošu daleibnīku izvālātys (nu 13 pīejamuom) temys i 1 

obigatuo tema – beztēma, kurā peic jautuojumu nūlaseišonys daleibnīkim 

ir juonūsoka tēmys nūsaukums. Šūraiz tema beja “Gors”. Kotrā temā beja 

5 obligatī vaicuojumi iun 1 papyldvaicuojums, kas beja breivys izvielis. 

Organizatori beja pateikami puorsteigti par komandu erudicejis līmeni, 

kas ari atsaspūguļuoja gola rezultatūs – tī beja gona augsti i ļūti bleivi.  

Par Pruota spieļu “Aļberts brauc gostūs pi Boņuka” uzvareituojim 

dīzgongona puorlīcynūši kļuva rodu komanda “Vīna saime”, aiz sevis 

atstuojūt komandys “Moseji” i “Žibactenis”. Lai nūsaceitu spiecei-

guokuos komandys nu 3. leidz 8. vītai, beja napīcīšams izspieleit pa-

pyldys kuortu. Prīcej, ka nu kūpejīm 46 daleibnīkim, dažaidu komandu 

sastuovūs, 12 beja kuorsovīši! 

Pazateicūtīs “Aļberta” plošejam draugu i atbaļsteituoju lūkam, pi bol-

vom tyka piļneigi vysi spielis daleibnīki! Asom prīceigi par vysim lobīm 

cylvākim i uzjiemiejim, kas atbolsta “Aļbertu” – SIA “Latgales dārzeņu 

loģistika” jeb Mežvydu tomāti, “Latgolys šmakovka”,  Malnovys maiz-

neica “Dzīles” i saimineica Aina Barsukova, “Annasmuižas tējas” i Anna 

Danča, Juoņa Šicāna pīmuojis saimnīceiba, žurnals “A12”, “Latgolys stu-

dentu centrs”, “Valentīnas Kirsanovas skaistumkopšanas privātprakse”, 

Kuorsovys nūvoda pošvaļdeiba. Īpašu paļdis sokam Edeitei Husarei i Lat-

golys viestnīceibai “Gors” par muojeigū uzjimšonu, Vinetai Vilcānei i 

portalam “Lakuga.lv” par paleidzeibu satura veiduošonā. 

Uz sasatikšonu 28.aprilī, kod “Aļberts” byus atpakaļ Kuorsovā. Pruo-

teigam cylvākam vasala mīsa i gors! 

Marta Ločmele i Jurs Vuorkaļs 

Nūtykuma radeituoji i vadeituoji 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 

 

 

 

Rebeka, Paula, Amēlija, Elizabete 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo vecākus 

un  vecvecākus!  

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 

APMEKLĒT IEDZĪVOTĀJU SAPULCES 

Kārsavas novada pašvaldība aicina 

visus novada iedzīvotājus apmeklēt 

iedzīvotāju sapulces, kas tiks rīko-

tas katrā pagastā. 

Sapulču mērķis ir informēt par 

2019.gada budžetu, lielākajiem projektiem un iespē-

jamiem redzējumiem administratīvajām teritoriālā 

reformā, kā arī uzzināt iedzīvotāju viedokli par vi-

ņiem aktuāliem jautājumiem. 

 

Sapulču grafiks: 

19. martā plkst. 16.00 Mežvidu KN 

20. martā plkst. 10.00 Goliševas KN 

20. martā plkst. 16.00 Kārsavas KN 

21. martā plkst. 16.00 Malnavas pagasta 

kultūras telpās 

22. martā plkst. 16.00 Mērdzenes KN 

25. martā plkst. 10.00 Salnavas KN 

Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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CEPURU DIENAS PASĀKUMS KĀRSAVAS 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

SKOLĒNI PIEDALĀS RADOŠAJĀ KONKURSĀ UN ZĪMĒ 
SKOLAS DIENASGRĀMATAS VĀKA DIZAINU 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā ikgadējs pasākums 
ir svinēt “Zeķu dienu”. Audzēkņi pasākumu ir iemīlējuši 
un izrāda lielu interesi ar savu atraktivitāti un dalību tajā. 

Šī pasākuma rīkošana ir kļuvusi par tradīciju skolā. Šogad 
pasākums tika dažādots un 18. februāra pēcpusdienā norisinājās 
“Cepuru diena”. Katram dalībniekam bija jāierodas sevis pie-
meklētā oriģinālā cepurē. Pasākums tika atklāts ar cepuru parā-
di, kur katrs dalībnieks sevi varēja noprezentēt. Skolas au-
dzēkņi kopā ar saviem pedagogiem aizrautīgi piedalījās dažā-
dos konkursos, stafetēs un atrakcijās. Noslēgumā tika ievērotas 
un apbalvotas interesantākās cepures un atraktīvākie audzēkņi.  

Gunta Nagle 

Mākslas nodaļas direktora vietniece izglītības jomā  

Nodibinājums “Zinātnes un ino-
vāciju parks” jau ceturto gadu īste-
nos projektu “Dienasgrāmata”, ku-
ra ietvaros Latvijas skolām tiek 
izstrādātas individuāla satura un 
dizaina skolēnu dienasgrāmatas. 
Informējam, ka šobrīd savu dalību 
projektā ir apstiprinājusi Kārsavas 
vidusskola, Mērdzenes pamatskola 
un Salnavas pamatskola. 

Projekta ietvaros no skolas tiek 
lūgts īstenot dienasgrāmatas vāka di-
zaina izstrādes konkursu, iesaistot 
tajā skolas skolēnus. Projekta konkur-
sa labākais dienasgrāmatas vāka di-
zains tiks izmatots 
2019./2020.mācību gada skolēnu die-
nasgrāmatu izgatavošanā. 

Nodibinājuma “Zinātnes un inovā-

ciju parks” komanda, projekta ietva-
ros, strādās pie finansējuma piesaistes 
no Latvijas uzņēmumiem, kas dotu 
iespēju skolām saņemt skolē-
nu dienasgrāmatas bez maksas. Pro-
jektu īstenošanai nozīmīgs ir gan paš-
valdības, gan uzņēmēju atbalsts. 

2018. gadā ļoti veiksmīgi visā Lat-
vijā tika īstenots projekts “Latvijas 
skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana 
zeme skaistā””. Projekts ir ticis orga-
nizēts divās kārtās. Kopumā piedalī-
jušās 259 skolas no visiem Latvijas 
reģioniem, iesniegti 7043 darbi, no 
kuriem 2033 tiks pārvērsti fotoglez-
nās 

Jānis Letinskis 

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju par-

ka” valdes priekšsēdētājs 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APCIEMO 

VIĻAKAS NOVADU 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs,” plānotā 
karjeras attīstības atbalsta 
pasākuma „Ražots Latvijā” 
ietvaros, Kārsavas vidussko-
las 3.a un 3.b klases skolēni 
devās ekskursijā uz Viļakas 
novadu, lai iepazītos ar dažā-
du profesiju pārstāvjiem un 
uzzinātu, kādas zināšanas un 
prasmes nepieciešamas, lai 
apgūtu kādu noteiktu profe-
siju un ko dara šie profesiju 
pārstāvji. 

Vispirms devāmies uz Ne-
materiālās kultūras centru 
“Upīte”, kur centra direktors 
Andris Slišāns pastāstīja par 
savu – skolotāja profesiju. 
Centra darbinieki stāstīja bēr-
niem par audējas un pinējas 
profesiju. Skolēni varēja izmē-
ģināt aust lupatu segas īstās 
stellēs. Skolēni katrs sev noau-
da skaistas rokassprādzes ceļu 
dēlīšu aušanas tehnikā. 

Mazliet noguruši, bet apmie-
rināti, devāmies uz zemnieku 
saimniecību “Kotiņi”. Tā kā 
“Kotiņi” ir viena no lielākajām 
saimniecībām Viļakas novadā, 

tajā ir nodarbināti daudzu pro-
fesiju pārstāvji. Zemnieku 
saimniecības pārstāvis Ro-
lands Keišs pastāstīja un parā-

dīja, kādi ir darba pienākumi 
grāmatvedim, agronomam, 
traktoristam, mehāniķim, krā-
vējam, mežstrādniekam, pārde-
vējam un produkcijas fasētā-
jam. Bērni secināja, ka katra 
profesija ir nozīmīga un svarī-
ga, un jebkuru darbu darot, ir 
jābūt zinošam savā jomā. 

Ekskursijas noslēgumā devā-
mies uz dabas parku “Balkanu 
kalni”, kur iepazinām tūristu 
gida profesiju. Drosmīgākie un 
izturīgākie skolēni, gida pava-
dībā, devās uz slēpēm vairākus 
kilometrus garajā slēpošanas 
trasē, iepazīt dabas parku 
“Balkanu kalni”, tādējādi ne 
tikai izbaudot ziemas burvību 
dabas parkā, bet arī uzzinot to, 
ka strādājot profesijā - tūristu 
gids, jābūt ne tikai zinošam, 
bet arī sportiskam un radošam, 
jo tūristu grupas ir jāpavada 
visos gadalaikos.  

Braucot mājup, skolēni jutās 
gandarīti par redzēto un dzirdē-
to, kā arī atzina, ka labprāt gri-
bētu apgūt kādu no iepazītajām 
profesijām.  

Ilona Streļče 

Kārsavas vidusskolas 3.a klases 

audzinātāja 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APMEKLĒ 
MUZIKĀLO UZVEDUMU 

2019. gada 12. 
februārī iniciatī-
vas “Latvijas sko-
las soma” ietva-
ros Kārsavas vi-
dusskolas 5.- 6. 
kl. skolēniem un 
klašu audzinātā-
jām bija iespēja 
Latgales vēstnie-
cībā “Gors” ap-
meklēt muzikālo 
uzvedumu 
“Vilkam tāda 
dvēselīt’”, kura 
autori ir divi zi-

nāmi Latvijas mūziķi An-
dris Sējāns un Reinis Sē-
jāns. 

Uzveduma dalībnieki bija 
dažāda vecuma bērni un jaunieši no Latvijas 13 skolām. Bērnu vokālie ansam-
bļi no visas Latvijas izdziedāja stāstu par divām atšķirīgām pasaulēm- cilvē-
kiem un vilkiem. Šis stāsts bija par attiecībām, cilvēcību un vēlmi sadzirdēt 
sevi un citus. Emocionālais sniegums aicināja skatītājus izjust, pārdzīvot, do-
māt un caur mazā vilcēna un meitenes dzīvi spēt labāk saprast savējo.  

Jāpiebilst, ka uzveduma dalībnieku uzstāšanās bija dinamiska, dažādu 
mijiedarbojošos kustību pilna, muzikālais izpildījums mijās no skumja, sirsnī-
ga galveno varoņu dziedājuma līdz ekspresīvam, modernam skanējumam, ko 
bērnu grupas arī izdejoja iespaidīgā, uz skatuves atrodošos bungu skanējuma 
pavadījumā. 

Pēc muzikālā uzveduma noskatīšanās literatūras stundā tika pārrunāti sko-
lēnu gūtie iespaidi, uzklausītas viņu pārdomas par redzēto un dzirdēto. Lūk, 
apkopotas 5. a un 5. b klases skolēnu atbildes pēc  sarunas, gūstot atgriezenis-
ko saiti par apmeklēto koncertuzvedumu: 

Skolēniem PATIKA: 

• kā dziedāja abi solisti- zēns un meitene; 

• kā grupas dejoja; 

• atturīgie, bet gaumīgie tērpi (katram dalībniekam bija pagarš T-krekls ar 
vilka attēlu- L.A.); 

• kā visi bērni kopā darbojās; 

• ka cilvēki un zvēri prot draudzīgi sadzīvot kopā; 

• briedis ar ragiem (Konkrētajā intermēdijā piedalījās stilizēts brieža tēls 
ar lieliem, žuburainiem  baltiem ragiem - L. A.); 

• kā viss skaļi un moderni skanēja uzveduma beigās, kad visi dalībnieki 
iznāca uz skatuves (Uzveduma beigās no zāles skatītāju rindām piecēlās 
un uzkāpa uz skatuves visi vokālo ansambļu vadītāji, kas arī bija tērpu-
šies kreklos ar vilka attēlu - L. A.). 

Uzskatu, ka šāda piedāvātā iespēja- visiem skolēniem bez maksas apmeklēt 
kvalitatīvus kultūras pasākumus – būtiski paplašina bērnu un jauniešu re-
dzesloku, izpratni par kultūras un mākslas pasauli. 

Laila Agleniece, 

 Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

 

Kārsavas pilsētas bibliotēka no 25. līdz 29. martam aicina 
ikvienu interesentu uz konsultācijām par portāla Latvija.lv at-
balsta vietnē mana.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu dzīves 
situāciju aprakstu un video pamācību izmantošanu. 

Lūdzam interesentus iepriekš pieteikties pa tālruni 65733162, 
29326819 vai bibliotēkā. Līdzi ņemiet internetbankas autorizā-
cijas datus. Nodarbības ir bez maksas! 
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MALNAVAS KOLEDŽAS SMU VEIKSMES STARTS 

REĢIONĀLAJĀ PASĀKUMĀ CITS BAZĀRS GULBENĒ 

Jau kopš 1991. gada biznesa iz-

glītības biedrība “Junior Achieve-

ment Latvija” (turpmāk – JAL) 

sadarbībā ar Swedbank piedāvā 

iespēju skolēniem veidot savu Sko-

lēnu Mācību Uzņēmumu (turpmāk 

– SMU ),kas pilda īsta uzņēmuma 

funkcijas un darbojas reālā vidē –

jaunieši ražo un pārdod preces un 

pakalpojumus. JAL Latvia ir lielā-

kā starptautiskā izglītības organi-

zācija. 

2012. gada vasarā no 4. – 

7.augustam man bija lieliska iespēja 

piedalīties starptautiskā seminārā 

22nd 7A – YE Europe Company of 

the Year Competition Norvēģijā, Os-

lo pilsētā. Semināra ietvaros tika or-

ganizētas Eiropas labāko studentu un 

skolēnu sacensības – konkursi. Pēc 

viesošanās Norvēģijā, mājās braucu 

ar stingru pārliecību – ideju izveidot 

SMU arī Malnavas koledžā. Saņēmu 

ātru atsaucību un ieinteresētību no 5 

enerģiskām meitenēm, kuras bija ga-

tavas izveidot savu SMU un draudzī-

gi darboties. Tas bija neliels vēstu-

risks ieskats. 

Šobrīd jau 8. gadu darbojos ar 

jauniešiem SMU lauciņā kā skolotāja 

–konsultante. Teikšu atklāti un godīgi 

– nemaz nav tik vienkārši un viegli, 

bet daru to godprātīgi un no sirds. 

Liels prieks un gandarījums, ka jaun-

ieši gūst panākumus. 

2018./2019.mācību gadā 4 SMU dar-

bojas kā pulciņi, katrs sev tīkamā vir-

zienā ar sadalītiem pienākumiem un 

amatiem. 

JAL Latvia katru gadu organizē un 

piedalās vairāk nekā 50 dažādos pa-

sākumos, projektos, konkursos. Tas 

viss regulāri atspoguļojas JAL Latvia 

aktivitāšu kalendārā, kuram arī cītīgi 

sekojam un pieņemam lēmumus par 

iespēju piedalīties. Saņēmām uzaici-

nājumu piedalīties Reģionālajā pasā-

kumā “CITS BAZĀRS”, kas notika šī 

gada 14. februārī Gulbenē tirdzniecī-

bas centrā “Beta”. Protams, nešaubī-

jāmies par piedalīšanos un izmanto-

jām kārtējo iespēju. 

Kopumā no Malnavas koledžas 

pieteicās trīs skolēnu 

mācību uzņēmumi, 

kas sāka radoši dar-

boties, atbilstoši no-

teikumiem un prasī-

bām. Dalību tirdziņā 

ņēma SMU 

“FANTASY 

PEARL“ – vadītāja 

Lita Dīce un grāmat-

vede Daina Jonikāne 

(3.finansistu grupas 

audzēknes), SMU 

“CEPURĪTE TEV“ 

– vadītāja Katrīna Zvejsalniece 

(2.finansistu grupas audzēkne) un 

pats jaunākais SMU “SPARKLING 

ROSE“ – vadītāja Jana Volodko un 

grāmatvede Samanta Renckulberga 

(1.finansistu grupas audzēknes).  

Pārsteidzoša un veiksmīga bija jau-

nākā SMU “SPARKLING ROSE“ 

debija. Rezultātā – šis mācību uzņē-

mums žūrijas vērtējumā ieguva 

“SIMPĀTIJU BALVA”. Atzinīgu 

novērtējumu saņēma arī SMU 

“CEPURĪTE TEV“, iegūstot vienu 

no septiņām nominācijām “Sociāli 

atbildīgs uzņēmums”. Šī uzņēmuma 

darbības virziens ir šūtas cepures zie-

mai un pavasarim. 

Ar bižutērijas izstrādājumiem tir-

dziņā klientus priecēja un savu pro-

dukciju piedāvāja 3. finansistu kursa 

audzēknes Lita Dīce un Daina Joni-

kāne. Visu trīs SMU jaunietēm klien-

tu netrūka un jaunās uzņēmējas kopu-

mā ir apmierinātas. Jāatzīmē, ka ie-

priekš minētajam pasākumam bija 

pieteikušies ap 70 SMU ,bet piedalī-

jās reāli 61 SMU ar visdažādākajām 

idejām un to realizāciju. 

Pasākums “CITS BAZĀRS” bija 

noorganizēts augstā līmenī, par ko 

lielu paldies ir pelnījusi tā organizētā-

ja-vadītāja, SMU konsultante Raisa 

Raga. 

Mūsu koledžas audzēknes ir guvu-

šas pieredzi, pārliecinājušās par kon-

kurētspēju, novērtētas un arī gandarī-

tas par paveikto. Lai veicas viņu uz-

ņēmumiem turpmākajā darbībā un, 

lai nezūd enerģija, pacietība un ie-

dvesma piedalīties nākamajos pasā-

kumos. 

Malnavas koledžas SMU vadītājas 

ir aizpildījušas pieteikuma anketas 

dalībai Latvijas SMU pavasara pasā-

kumam “CITS BAZĀRS”, kas notiks 

9. martā tirdzniecības centrā Domina 

Shopping. Ar nepacietību gaidām at-

lases rezultātus dalībai. 

Rita Žuka 

Malnavas koledžas ekonomikas skolotāja, 

SMU konsultante 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APMEKLĒ 
IZSTĀDI ĶĪPSALĀ “SKOLA 2019”  

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/

I/001 “Karjeras atbalsts vispā-

rējās un profesionālās izglītī-

bas iestādēs” ietvaros, Kārsa-

vas vidusskolas 10. - 12. klašu 

skolēni un viņu audzinātājas, 

lai veicinātu skolēnu nākotnes 

karjeras izvēli, 1.martā apmek-

lēja plānoto KAA pasākumu - 

Izstāde Ķīpsalā “Skola 2019”. 

Izstādes laikā skolēniem tika 

piedāvāta plaša un kvalitatīva 

informācija par mācību iespē-

jām Latvijā un ārzemēs. 

Skolēniem bija iespējams uz-

zināt par mācību procesu vairāk 

nekā 140 dažādās izglītības iestā-

dēs - valsts un privātās augstsko-

lās, profesionālās izglītības kom-

petences centros – koledžās, teh-

nikumos un profesionālajās vi-

dusskolās, mācību centros u.c. 

Skolēniem bija iespēja iepazīties 

ar informāciju par iespējām 

apmeklēt skolēnu vasaras 

valodu nometnes ārzemēs, 

kā arī iepazīties ar inovatīviem 

mācību papildlīdzekļiem un jau-

nākajām mācību tehnoloģijām. 

Bija ļoti interesanti izstādes 

laikā satikt mūsu skolas absol-

ventus, kas tagad jau ir studenti 

un kuri aktīvi ņēma dalību izstā-

des norisē, prezentējot savas 

augstskolas. 

Vienlaikus skolēni apmeklēja 

“Latvijas grāmatu izstādi 2019”. 

Izstādē bija iespēja piedalīties 

grāmatu atvēršanas svētkos, iepa-

zīties ar izdevniecību jaunumiem 

un iegādāties grāmatas par izde-

vīgām cenām. Skolēniem bija 

iespēja tikties ar Guntaru Raču, 

klausīties autora dzeju un dzies-

mas, kā arī apmeklēt čehu rakst-

nieces Biankas Belovas grāmatas 

“Ezeri” prezentāciju. 

Edgars Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors 

GODINĀTI LATGALIEŠU KULTŪRAS GADA 
BALVAS „BOŅUKS 2018” SAŅĒMĒJI 

24. februārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS notika 
svinīgā Latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks“, kuras mērķis 
ir apkopot labāko, spilgtāko un svarīgāko padarīto un 
notikumus pērnajā gadā latgaliskajā kultūrā, godinot aktīvākos 
latgaliešu kultūras pārstāvjus, popularizētājus, kā arī veicinot 
jaunrades un kultūras daudzveidības attīstību nākotnē. 
„Boņuks 2018“ tiek godinātas tās personības, notikumi un 
aktivitātes, bez kurām visvairāk nebūtu iedomājama latgaliskā 
kultūra 2018. gadā. 

„Boņuks 2018“ māla statuju saņēma: 

Aija Īzāka, „Teksasys latgalīši” – albums „Dvieselis steigys” 

Albumā “Dvieselis steigys” apkopotas labi zināmas latgaliešu un 
latviešu melodijas jaunā akadēmiskā, instrumentālā skatījumā, 
iekļauti arī pasaules klasikas darbi. Albumu ierakstījusi muzikālā 
apvienība “Teksasys latgalīši” un vijolniece, ASV dzīvojošā 
kārsaviete Aija Īzāka. Albums ir dāvana Latvijas simtgadē, tā 
prezentācijas koncerti ar Aijas piedalīšanos notika Rēzeknē, 
Daugavpilī un Rīgā. 

Grupa „Bez PVN” 

Grupai „Bez PVN” 2018. gads bija viens no aktīvākajiem i 
pamanāmākajiem grupas pastāvēšanas laikā. “Bez PVN” dziesmas 
tika atskaņotas dažādās Latvijas radiostacijās, grupa viesojās 
televīzijas un radio raidījumos. Video dziesmai „Eņgeli sviļpoj” 
Youtube kanālā savācis vairāk nekā 120 000 skatījumus. Ar 
koncertiem grupa klausītājus priecēja dažādās Latvijas vietās. 

Anna Rancāne, krājums „Prīca i klusiešona” 

Annele Slišāne – projekts #100dečiLatvijai. Izstādes un 
grāmata 

Apvienība „Latgalīšu Reps” 

Dokumentālā filma „Latgalīši Pīterpilī” 

Dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Ontona Slišāna 70 gadu 
svinības Ziemeļlatgalē. #OntonamSlišānam70 

Dziesmu grāmata un CD bērniem „Zalta puče” 

Kārlis Kazāks. Raidījums „Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” 
par Ludzas izloksni 

Koncepts „Nameiz”, Jānis Skutelis un „Benji Knewman” 

Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā tika godināts 
mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks.  

Starp nomantiem bija arī rakstu krājums un izstāde „Kārsavas 
stāsti“, ar visu 30 balvas nominantu sarakstu var iepazīties mājas 
lapā www.latgalesgors.lv 

Balvas „Boņuks 2018” žūrijas komisijā vērtējumus par 
pretendentiem sniedza vairāk nekā 30 žūrijas komisijas locekļi – 
latgaliskās kultūras pārzinātāji, iepriekšējo gadu balvu saņēmēji, 
mediju pārstāvji, balvas rīkotāju pārstāvji un attiecīgo sfēru 
pieaicinātie eksperti. 

Antra Barkāne 

http://www.latgalesgors.lv
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Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 24. janvāra sēdes lēmuma Nr. 12, prot.nr.1 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 

GROZĪJUMI 2016.GADA 22. DECEMBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.16 

 

„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu iz-
pildei Kārsavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 22. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” šādus grozījumus: 

1. aizstāt 21.1 1. apakšpunktā skaitli „260” ar skaitli „300”; 

2. aizstāt 21.1 4.1. apakšapakšpunktā skaitli „260” ar skaitli 
„300”; 

3. papildināt noteikumus ar 212. punktu šādā redakcijā: 

„212. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai 
izglītības iestādē 

2121. Pabalstu daudzbērnu ģimenei piešķir līdz 1,50 euro 
par bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītī-
bu Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītī-
bas iestādē – par faktiskajām apmeklējuma dienām. 

2122. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pabalsta pieprasī-
tāja iesnieguma pamata, pēc Sociālā dienesta lēmuma 
pieņemšanas  līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba 
dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada sākuma, ģimenei 
atkārtoti jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. 

2123. Pabalstu bērna ēdināšanai izmaksā natūrā, veicot 
pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, sas-
kaņā ar piestādīto rēķinu.” 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 
 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 24. janvāra sēdes lēmuma Nr. 12, prot.nr.1 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 GROZĪJUMI 2016.GADA 
22. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.16 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta ne-

pieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts (turpmāk – 
Projekts) izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju inte-
resēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvie-

nā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī  ja šāda darbība 

nav aizliegta ar likumu. 

1. Ņemot vērā vecuma un invaliditātes pensiju 

indeksāciju un  valsts piemaksas pie pensijām 
2018.gadā, kā arī inflācijas un pakalpojumu 
cenu pieaugumu, ir nepieciešams veikt grozī-

jumus 2016.gada 22.decembra saistošajos 
noteikumos Nr16 „Par pabalstiem autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

Kārsavas novadā”, paaugstinot saistošo notei-
kumu 21.11. apakšpunktā noteikto ienākuma 
apmēru (no „260” EUR uz „300” EUR) mē-

nesī nestrādājošiem pensionāriem, personām 
ar invaliditāti pabalsta veselības aprūpei sa-
ņemšanai. Projekta grozījumi nodrošinās paš-

valdības atbalstu lielākam minētās mērķgru-
pas iedzīvotāju skaitam. 

2. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, pro-
jekts paredz jaunu pabalsta veidu bērnu ēdinā-
šanai daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni līdz 

24 gadu vecumam apgūst arodizglītību Kārsa-
vas novada pašvaldības teritorijā esošajā iz-
glītības iestādē.  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Projekts paredz: 

1. pabalstu veselības aprūpei piešķirt vienu reizi gadā 

līdz 50 EUR apmērā katram nestrādājošam pensionā-

ram vai personai, kurai ir noteikta invaliditāte, kuras 

ienākumi mēnesī ir virs maznodrošinātas personas ienā-

kuma līmeņa pašvaldībā (t.i.200 EUR),  nepārsniedzot 

300 EUR (aktuālajā redakcijā: 260 EUR). 

2. pabalstu daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai iz-

glītības iestādē, ko piešķir līdz 1,50 euro par bērnu līdz 

24 gadu vecumam, kurš apgūst arodizglītību Kārsavas 

novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē – 

par faktiskajām apmeklējuma dienām  

3. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budže-

tu 

 1. 2019. gada budžeta plānā plānotie līdzekļi pabalsta 

veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invali-

ditāti izmaksām sastāda 15250 EUR. Provizoriski plā-

nots izmaksāt pabalstu 305 personām.  

2. 2019.gada budžeta plānā plānotie līdzekļi pabalsta 

daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai izglītības iestā-

dē izmaksām natūrā sastāda 2640 EUR. Provizoriski 

plānoti 11 bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuri saņems 

pašvaldības atbalstu. 

4. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teri-

torijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par ad-

ministratīvajām pro-

cedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas 

novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrī-

dēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administra-

tīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja   I.Silicka 

Lai jūsu laimei jūras plašums 
Un mīlestībai - saules mūžs!  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembra mēnesī 
sastādīts 2 laulību reģistrs. Apsveicam! 

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pie-
augušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompe-
tences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotā-
ji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglī-
tības kompetencēs.  

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jo-
mā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģēr-
bu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaim-
niecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, 
transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūp-
niecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.  

Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības kompe-
tencēs. To vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetences, 
matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetences, kultūras izpratnes 
un izpausmes, personīgās, sociālās un mācīšanās kompetences, kā arī inte-
grētās kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs. Strādājošie 
varēs apgūt arī atsevišķus moduļus no licencētām un akreditētām modulāra-
jām profesionālās izglītības programmām.  

Detalizēts jauno mācību saraksts maijā būs pieejams mājaslapā 
www.macibaspieaugusajiem.lv.  

Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts ie-
dzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš 
vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties 
par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. 
Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.  

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā 
līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strā-
dājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. 

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” fi-
nansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. 
gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro. 

MAIJĀ GAIDĀMA NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 
PIEAUGUŠAJIEM 



Kultūra un Sabiedrība 5 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MARTS   2019 

STIGLOVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA AICINA  

Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Ro-
mas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novada 
Mērdzenes pagasta Latvīšu Stiglovā. Tā ir 
iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā un 2005. g. Eiropas kultūras 
mantojuma dienu objektu sarakstā. 

Baznīca ir trīsjomu telpa, guļbūves tehnikā uz 
augstiem laukakmens mūra pamatiem. Tai ir divi 
torņi, sākotnēji to noslēgums bijis baroka stilā, 
bet pēc remonta 1929.g. tie ieguva tagadējo for-
mu–zvaigznes griezuma piramīdu ar romantikas 
stilam raksturīgajiem trīsstūrainajiem zelme-
ņiem. Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales 
koka baznīcām. Baznīcai ir trīs altāri. Baznīcā 
atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekora-
tīvas mākslas pieminekļi. 

2018. gadā baznīcā tika veikti remontdarbi: 
ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma koka 
konstrukciju pasargāšanai no papildus mitruma, 
nesošo koka konstrukciju protezēšana, koka pār-

seguma siju nomaiņa, atjaunota tvaika izolācija. 

Remontdarbi tika veikti, iegūstot finansējumu 
ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros. Projekta kopējais budžets ir EUR 21 
090,48. ELFLA piešķirtais publiskais finansē-
jums ir 90 %, atlikušos 10% līdzfinansējumu 
sedza Kārsavas novada pašvaldība un draudze 
no saziedotajiem līdzekļiem. 

Projekta rezultātā baznīca ir ne tikai sakopta, 
atjaunotu interjeru, bet arī droša apmeklētājiem. 
Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi. Daudzi 
jaunie pāri izvēlas laulāties Stiglovas baznīcā. 
Ģimenes piesaka bērnus kristībām. Kupli ap-
meklēti ir draudzes svētki. 5. augustā notika Eņ-
ģeļu Karalienes svētki. Baznīcā un tās dārzā va-
saras laikā iegriežas apmeklētāji gūt garīgu mie-
ru vienatnē relaksējoties sakoptā, harmoniskā 
vidē. 

Apmeklēt baznīcu ārpus dievkalpojumu laika 
iespējams, sazinoties ar priesteri. 

Dievkalpojumi Stiglovas baznīcā notiek 
pirmajā un pēdējā mēneša svētdienā plkst.16.00. 

2019.gadā kapusvētki Stiglovas draudzes kap-
sētās: 

15. jūnijā, sestdien: 

• Mežarnieku kapos pl. 14.00 

• Dziervju kapos pl. 15.00 

29. jūnijā, sestdien: 

• Pudinovas kapos pl. 14.00 

• Šalaju kapos pl. 15.00 

4. augustā, svētdien - V. J. Marijas Eņģeļu 
Karalienes, draudzes svētki 

• Sv. Mise Stiglovas baznīcā pl. 12.00 

• Kapusvētki Vecpirogovas kapos pl. 
14.00 

Prāvests Andris Jonāns 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM, SĀKOT NO 4.MARTA 

Kārsavas novada pašvaldības 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 
“Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi Kār-

savas novada iedzīvotājiem” aktivitātes “Vingrošanas nodarbības vis-
iem iedzīvotājiem sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai” ietvaros, 
cilvēkiem ir iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbību ak-
tivitātes. Tās vadīs sertificēts speciālists. 

Mežvidu pagastā  nodarbības notiks pirmdienās un piektdienās, plkst. 
18:00 - 19:00, Mežvidu kultūras namā, sākot no 4. marta; 

Salnavas  pagastā nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās, plkst. 
19:10 - 20:10, Salnavas kultūras namā, sākot no sākot no 5.marta; 

Mērdzenes pagastā nodarbības otrdienās un ceturtdienās, plkst. 17:30 - 
18:30 , Mežvidu kultūras namā, sākot no 5. marta. 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 
(Marita Joņina).  

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Vienas 
nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš. 
Uz pirmo nodarbību pasniedzēja nodrošina 15 paklājiņus. 

Anna Zīmele 
Projekta koordinatore 

_______________________________________________________________________________ 
Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas nova-
da iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauta-
jiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību „KĀRSAVAS NAMSAIM-
NIEKS” informē par notiekoša-
jām aktivitātēm saistībā ar pro-
jektu „Jaunas katlu mājas celt-
niecība Kārsavā”.  

2019.gada 01.martā starp SIA 
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 
un SIA „CC3”  ir noslēgts būvuz-
raudzības  līgums cenu aptaujai 
„Metināto šuvju laboratorisko pār-
baužu un būvuzraudzības pakalpo-
jumu sniegšana katlumājas būvpro-
jekta grozījumu veikšanai Telegrāfa 
ielā 37, Kārsavā”, kura ietvaros SIA 

„CC3” veiks  būvdarbu būvuzrau-
dzību, pamatojoties uz 2019.gada 
18.janvārī noslēgto būvdarbu līgu-
mu ar būvnieku – Personu apvienī-
ba “AGB Serviss” par katlu mājas 
izbūvi.  

Būvuzraudzības pakalpojuma lī-
guma summa ir 40 707,00 EUR 
(neskaitot 21% PVN 8 548,47 
EUR). Līguma summa ar PVN ir 49 
255,47 EUR. 

Laura Vilka 
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

projektu koordinatore 

PAR PROJEKTĀ “JAUNAS KATLU MĀJAS 
BŪVNIECĪBA KĀRSAVĀ” VEIKTAJĀM AKTUALITĀTĒM 

PASĀKUMI 
23. martā plkst. 12.00 Mērdzenes KN tikšanās 
ar dzejnieci Intu Naglu "Dzejas dvesma pavasa-
rī".  

25. martā plkst. 11.00 Mežvidu pagasta bib-
liotēkā literārais pasākums 

5. aprīlī plkst. 15.00 Kārsavas vidusskolas 
jauniešu telpās Drošības pēcpusdiena 

13. aprīlī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas un 
mākslas skolā prāta spēles “Aļberts” 1.posms 

21. aprīlī plkst. 10.00 Telegrāfa un Raiņa ielu 
krustojumā mājražotāju tirdziņš. Par lustīgu 
noskaņojumu rūpēsies Salnavas kultūras nama 
pašdarbnieku kolektīvs 

21. aprīlī plkst. 11.00 Mežvidos zaķu maratons 

21. aprīlī plkst. 13.00 “Krosta” estrādē Liel-
dienu jampadracis 

21. aprīlī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Lieldienu 
pasākums 

21. aprīlī plkst. 20.00 Salna-
vas KN Lieldienu koncerts 

21. aprīlī plkst. 21.00 Mērdzenes KN Lieldienu 
balle kopā ar GUNU. Galdiņu rezervācija - 
mob.26339241 

21. aprīlī plkst. 22.00 Salnavas KN Lieldienu 
balle 

27. aprīlī Salnavas KN Pavasara večerinka 

KĀRSAVAS JAUNIEŠI APMEKLĒ PITALOVU 

Piektdienā, 
8.martā, Kārsavas 
Mūzikas un Mākslas 
skolas dejas klases 
vecākās grupas au-
dzēkņiem tika dota 
iespēja pārstāvēt 
Kārsavas novadu 
VII bērnu un jaunie-
šu radošo horeogrā-
fiju festivālā “Dejas 
svētki”. Grandiozais 
pasākums norisinā-
jās Krievijā – Pitalovas rajona Beloruskovā. 

Festivālā piedalījās deju kolektīvi no Pitalovas un kaimiņu rajoni, kā 
arī Balvu, Baltinavas un Kārsavas novada. Kopumā piedalījās 18 ko-
lektīvi un uz skatuves tika uzņemti gandrīz 200 dalībnieki. Kārsavas 
novadu pārstāvēja 12 cilvēku delegācija, sniedzot 2 dejas priekšnesu-
mus.  

Kā atzīst dalībnieki, šāds brauciens sniedz ieskatu par vietējo cilvēku 
dzīvesveidu, kultūru, arhitektūru, tādējādi mēs vairāk novērtējam to, 
kas mums ir šeit Latvijā. Jaunieši pozitīvi novērtē jauko uzņemšanu un 
garšīgās pusdienas, un labprāt iegūtos iespaidus izmantos Kārsavas 
novada jauniešu dienas organizēšanā.  

Solvita Dzerkale 

Jauniešu lietu speciāliste 

Iedzīvotāju ievērībai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. pan-
ta piekto daļu Kārsavas novada domes saistošos noteikumus un to pa-
skaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 
vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.  

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka šobrīd būs pieejama informatīvā 
izdevuma pielikums, kur varēs iepazīties ar domes saistošajiem noteiku-
miem un to paskaidrojuma rakstiem. Pielikumi atrodas Kārsavas novada 
pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un domes ēkā. 

Kārsavas novada pašvaldība 

https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rsavas_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rdzenes_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latv%C4%AB%C5%A1u_Stiglova
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BEZMAKSAS JOGAS NODARBĪBAS KĀRSAVAS 

KULTŪRAS NAMĀ, SĀKOT NO 9. MARTA 

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 

“Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi 

Kārsavas novada ie-

dzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas jogas nodarbības. 

Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās 

(psihiskās) veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu veselības 

uzlabošanu. Tas ir unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski 

attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido pratu un sapratu, ķermenis kļūst 

lokans un stingrs, tā dod pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski 

mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli. 

Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – stresam un sēdošam 

darbam pakļauto profesiju pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar inva-

liditāti. 

Jogas nodarbības notiks sestdienās no pulksten 10:00, līdzi jāņem 
jogas paklājiņš, jāierodas ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas, pirmā 
nodarbība notiks 9.martā, Kārsavas kultūras namā (Vienības iela 49C, 
Kārsava, Kārsavas pilsēta, LV-5717). 

Jogas nodarbību grafiks: 

Anna Zīmele 
Projekta koordinatore 

_________________________________________________________ 

Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas 
novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauta-
jiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem. 

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI PAVASARA ŠĶĪDONĪ 

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka 
pavasara šķīdoņa dēļ, tiks noteikti satiksmes 
ierobežojumi transporta līdzekļiem ar pilno 
masu virs 5 t un 7 t, uz šādiem Kārsavas no-
vada pašvaldības autoceļiem: 

 

Goliševas pagastā: 

Smilšu iela un Ezera iela Goliševas ciemā; 

Svetlicu ceļš (A 102 un B 91); 

Ļamoni – Svetlici (B 106); 

Svetlici – Mišenskijie (B 107); 

Strauja – Mazie Bati – Lielie Bati (C 109); 

Baranovka – Malinovka (C 111). 

Malnavas pagastā: 

Zibla – Čāvi – Tipāni (A 47); 

Zibla – Livzenīki – Salenīki – Kaskāni (A 
48); 

Drikaški – Čāvi (A 49); 

Zeļčova – Kabulova – Rūdiņova (A 53); 

Grebņova – Morozovka (A 63); 

Zibla – Ancāni (A 71). 

Mežvidu pagastā: 

Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi (A 57); 

Padole – Ezernieki – Latvīšu Stiglova (A 
153); 

Klonešnīki – Griudinīši – Strodi (A 154); 

Bliseņi – Brīži – Otrie Mežvidi (A 155); 

Otrie Mežvidi – Kopči (A 156); 

Mežvidi – Bokši – Kopči (A 157); 

Mežvidi – Goreiši – Logini (A 159); 

Mežvidi – Inčuki (A 160); 

Padole – Kaķi (A 161); 

Strodi-Pliešu kapi (B 165); 

Goreiši- Annasmuiža 2 (B 168); 

Mežvidi – Mežaiņčuki (B 169); 

Jaunivanova- Kākuči (C 176); 

Griudinīši- Puksti (C 180). 

Mērdzenes pagastā: 

Pudinava – Latviešu Stiglava (Nr.120); 

Mihalova – Lapatnieki (Nr.121); 

Lapatnieki – Tabulova (Nr.122); 

Pudinava – Kapačova (Nr.129); 

Latviešu Stiglava – Diervanīši (Nr.133); 

Čieri – Mazie Kreiči (Nr.144). 

Salnavas pagastā: 

Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi; 

Bēliņi – Lūbenka; 

Aizsili – Lūbenka; 

Zaceški – Vareiki – Līpusola; 

Žeikari – Zobļova; 

Bļaši – Čāvi; 

Naudaskolns – Bieliņi; 

Vilgi – Kārsavas stacija; 

Zaceški – Žeikari. 

 

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežoju-
miem pieejama: 

 

Goliševas pagasts 29485760 (Anatolijs Pos-
redņikovs) 

Malnavas pagasts 29491997 (Aleksandrs Šar-
kovskis) 

Mežvidu pagasts 22017052 (Antra Bojāre) 

Mērdzenes pagasts 29485721 (Jānis Koļčs) 

Salnavas pagasts 26126901 (Anna Gabrāne) 

 

Arī uz valsts nozīmes grants ceļiem tiek ie-
viesti autotransporta masas ierobežojumi. Aktuā-
lā informācija ir ievietota uzņēmuma „Latvijas 
Valsts ceļi” mājaslapā, kā arī ir pieejama, zvanot 
uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 
80005555. 

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un 
atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa 
un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Satiksmes 
ierobežojumi tiks atcelti līdz ko uzlabos laikap-
stākļi. Ceļu saraksts var tikt precizēts. 

Kārsavas novada pašvaldība aicina zemniekus, 
mežu izstrādātājus un citus kravu pārvadātājus 
plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos iero-
bežojumus. 

Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

09.03.2019. plkst. 10:00-11:00 

09.03.2019. plkst. 11:00-12:00 

16.03.2019. plkst. 10:00-11:00 

16.03.2019. plkst. 11:00-12:00 

23.03.2019. plkst. 10:00-11:00 

23.03.2019. plkst. 11:00-12:00 

30.03.2019. plkst. 10:00-11:00 

30.03.2019. plkst. 11:00-12:00 

06.04.2019. plkst. 10:00-11:00 

06.04.2019. plkst. 11:00-12:00 

20.04.2019. plkst. 10:00-11:00 

20.04.2019. plkst. 11:00-12:00 

27.04.2019. plkst. 10:00-11:00 

27.04.2019. plkst. 11:00-12:00 

11.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

11.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

18.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

18.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

25.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

25.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

KĀRSAVAS, LUDZAS, CIBLAS UN ZILUPES 

TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKU UZMANĪBAI 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu 
satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apska-
tei. 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA atgādina, ka par tās sniegta-
jiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas mak-
sājumu. 
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PANĀKUMI 29. LATVIJAS ČEMPINĀTA ŠAUTRIŅMEŠANĀ 

No 18. līdz 20. janvārim Apšuciemā, viesnīcā „Hotel SPA Arkadia” 
norisinājās 29. Latvijas čempionāts šautriņmešanā, ar ko tika uzsāk-
tas šī gada pirmās Latvijas Darts Organizācijas (LDO) reitinga sa-
censības. Sacensībās piedalījās 88 kungi, 23 dāmas, 11 jaunieši un 8 
juniori. Čempionātā startēja arī sporta kluba ”Kuorsova” šautriņme-
tēji – Marija Ružāne, Anita Puncule, Zeltīte Strade, Aivars Šutka, 
Gunārs Ozoliņš, Rihards Tomašickis un Laimonis Naglis.  

18. janvārī, piektdienas vakarā sākās pielozēto pāru sacensības, uz ku-
rām pieteicās 16 pāri. Sacensības izvērtās ļoti spraigas un interesantas, par 
to parūpējās izlozes datorprogramma, kas salozēja ļoti interesantus un ne-
paredzētus pārus. Finālā ar rezultātu 3:1 pārāki bija Zeltīte Strade un Kris-
taps Mickus uzvarot Helēnu Brūnu un Nauri Gleglu, 3.vietā Vita Purviņa 
ar Aivi Konstantinoviču, un Laimonis Naglis ar Uldi Zeitmani.  

19. janvārī, pirms individuālo sacensību sākuma, tika godināti 2018. 
gada Latvijas reitinga top 5 labākie šautriņmetēji: dāmu konkurencē 
1.vietā Kristīne Mickus (ŠMK Priekule), 2. Anda Seimane (BDK Lūsis), 
3. Marija Ružāne (SK KUORSOVA), 4. Irēna Bauze (ŠMK Priekule) 
un 5. Laima Upeniece (ŠMK Priekule), savukārt kungiem top 5 - 1. vietā 
Kristaps Mickus (ŠMK Priekule), 2. Aigars Strēlis (ŠMK Priekule), 3. 
Rihards Tomašickis (SK KUORSOVA), 4. Žanis Buklovskis (ŠMSK 
Asās adatas) un 5. Laimonis Naglis (SK KUORSOVA).  

Individuālajās sacensībās, dāmu konkurencē, parādot stabilu, pārlieci-
nošu spēli visa gada garumā un Latvijas čempionātā, savu otro Latvijas 
čempiones titulu izcīnīja Kristīne Mickus (ŠMK Priekule), kura finālā ar 
rezultātu 5:2 pārspēja Avelīnu Lāci (ŠMK Vecpiebalga). Zeltītei Stradei 
3.vieta, Marijai Ružānei – 5, bet Anita Puncule izslēgšanas spēlēs neiekļu-
va.  

Kungu konkurencē, izcīnot jau savu 6 Latvijas čempiona titulu, triumfē-
ja spēcīgākais Latvijas šautriņmetējs Madars Razma (ŠMK Priekule), kurš 

finālā ar rezultātu 5:2 
pārspēja Laimoni 
Nagli (SK Kuorsova). 
Trešās vietas vīrie-
šiem izcīnīja Aigars 
Strēlis (ŠMK Prieku-
le) un Gatis Lancers 
no Valmieras. Rihar-
dam Tomašickim un 
Gunāram Ozoliņam - 
17.vieta, Aivars 
Šutka – 33.  

Svētdienā norisinā-
jās pāru sacensības, 
kur Marija pārī ar 
Zeltīti un Anita ar 
Kristīni Kuzmani 
(ŠMK Vecpiebalga) 
izcīnīja 5.vietas. Kun-
giem Aivars ar Lai-
moni 9.vietā, Gunārs ar Andri Rāceni (SK Bauskas darts) – 17.vietā. Par 
čempioniem kungu pāru konkurencē kļuva Madars Razma (ŠMK Prieku-
le) un Rihards Tomašickis (SK KUORSOVA), kuri finālā pieveica Aigaru 
Strēli un Kristapu Mickus (ŠMK Priekule), trešajās vietās atstājot Žani 
Buklovski ar Uldi Zeitmani (ŠMSK Asās Adatas) un Nauri Gleglu ar Ma-
reku Gražuli (BAMS). 

Vairāk informācijas: www.latviadarts.com. 

Laimonis Naglis 

SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs 

Darta komandas galvenais treneris  

14. februārī Ludzā aizritēja starpnovadu kausa izcīņa tautas bumbā 
vidusskolu grupā. 

Kārsavas vidusskolas meitenes (2007. – 2008.g.) – 3. vieta. 

Spēļu rezultāti 

Kārsavas vsk. – Ciblas vsk. 2:13 

Kārsavas vsk – LPĢ 8:17 

Kārsavas vsk. – Ludzas 2. vsk. 15:9 

Komandā spēlēja: Loreta Zavicka, Samanta Marksa, Ketrīna Kuznecova, 
Loreta Gabrāne, Ivonna Sutra, Ilma Streļča, Adrija Petinena, Katrīna 
Medne, Denīze Loreta Nagle, Anna Ulnicāne, Amanda Troiņikova, Ilāri-
ja Borovika. 

Kārsavas vidusskolas zēni (2007. – 2008.g.) – 4. vieta. 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas vsk – LPĢ 1:17 

Kārsavas vsk. – Ludzas 2. vsk. 5:11 

Kārsavas vsk. – Ciblas vsk. 6:11 

Komandā spēlēja: Dennis Bļass, Artis Mortukāns, Anrijs Šumskis, Kurts 
Rudzītis, Oskars Parševs, Iļja Boriskovskis, Viktors Ratnieks, Edijs Ste-
fanovičs, Niks Mārtiņš Jurāns, Daniels Andrejevs. 

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns 

 

6. martā Līvānos notika atklātās vieglatlētikas čempionāts slēgtās 
telpās U – 12 un U – 14 grupām. 

U – 12 grupa 

Gustavs Krišāns – 1000 m sp. soļošana – 6,36,03 – 1. vieta 

Oskars Ulnicāns – 1000 m sp. soļošana – 6,46,83 – 2. vieta 

U – 14 grupa 

Marija Bojāre – a/l – 1,35 – 1. vieta, 1000m sp. soļošanā – 5,36,61 – 
2. vieta 

Brigita Mūrniece Krišāne – 1000 m sp. soļošanā – 5,26,34 – 1. vieta, 
t/l – 3,93 – 4. vieta 

Ketrīna Kuznecova – 1000 m sp. soļošanā – 5,45,34 – 3. vieta 

Ilārija Borovika – 1000 m sp. soļošanā – 6,32,00 – 6. vieta 

Adrija Petinena – 1000 m sp. soļošanā – 6,41,28 – 7. vieta 

Paula Pundure – t/l – 3,51 – 10. vieta, 60 m – 10,23 – 13. vieta 

Daniels Andrejevs – 1000 m sp. soļošanā – 5,53,46 – 1. vieta 

Rafael Rostorgujevs – 1000 m sp. soļošanā – 6,01,28 – 2. vieta, 250 
m – 44,85 – 5. vieta 

Sandis Ivanovs – 1000 m – 3,44,69 – 3. vieta 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

MEŽVIDU UN MĒRDZENES PAMATSKOLAS 

SPORTISKI VEIKSMĪGI STARTĒ SACENSĪBĀS 

Arlabiem panākumiem sveicam mūsu novada skolēnus, kuri 1. mar-
tā, Ludzā veiksmīgi aizvadīja starpnovadu sacensības pamatskolu 
grupā tautas bumbā un stafetēs "Drošie, veiklie''. 

1.vietu tautas bumbā un 2.vietu stafetēs izcīnīja Mežvidu pamatskolas 
komanda. Skolu sacensībās pārstāvēja: Marija Bojāre, Laura Līga Jurkā-
ne, Elfa Grišule, Laine Dzene, Gustavs Krišāns, Salvis Kodorāns, Kas-
pars Piliens, Dāvis Zalužinskis, Reinis Čurens, Dzintars Volkovs, Ri-
nalds Ozoliņš. Skolotāja Jolanta Silicka. 

1.vietu stafetēs un 2.vietu tautas bumbā izcīnīja Mērdzenes pamatskolas 
komanda. Skolu sacensībās pārstāvēja: Kristīne Šlikare, Gunita Dubrov-
ska, Daniela Klodža, Evita Muižniece, Sintija Žukovska, Milana Bu-
ravceva, Aivis Mežals, Maksims Kodaļevs, Dmitrijs Kodaļevs, Robins 
Daniels Bonka, Anatolijs Buravcevs . Skolotāja Ināra Kivle. Uz mājām 
devāmies ar diplomiem un medaļām. 

Ināra Kivle 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore 

Noslēdzās ziemas futbola čempionāti un turnīri, kuros startēja arī 
Kārsavas futbolisti un futbolistes. Tika aizvadīts Latvijas meiteņu 
telpu futbola čempionāts, Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona jaunat-
nes un meiteņu telpu futbola čempionāts un Ludzas novada sporta 
skolas Ziemassvētku telpu futbola turnīrs. 

Komandās tika atzīmēti labākie spēlētāji starp kuriem bija arī Kārsavas 
novada jaunieši: 

Adriāna Bulinska, Beātrise Čera, Vintra Lipska, Orksars Paršovs, Katrī-
na Lukaševiča, Adriāns Matiļonoks, Sintija Paršova, Renārs Krišāns, 
Dairis Dauksts un Kurts Rudzītis. 

Treneri Mihails Oļipovs un Edvīns Savickis. 

Mihails Oļipovs 

Sporta metodiķis 

http://www.latviadarts.com/?fbclid=IwAR1rJtwi0TgVA3gA_4sd0dPhFFDQKdfkkXWQlROHpuDh5Dfky27dF1JKjt0
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.barkane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Olga Gabrāne 

1924. - 02.02.2019.  

Kārsava 

Antoņina Melne 

1927. - 23.02.2019. 

Mežvidu pagasts 

Eleonora Ruduša 

1935. - 23.02.2019. 

Mērdzenes pagasts 

Regīna Steļča 

1935. - 11.02.2019. 

Kārsava 

facebook.com/KarsavasNovads 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI GŪST PANĀKUMUS LATGALES REĢIONA SKOLĒNU 

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCĒ 

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbības tradīcijām 

Kārsavas vidusskolā ir dziļas saknes. Katru gadu II se-

mestrī notiek skolas zinātniskās pētniecības darbu 

(ZPD) konference, kurā 11. klases skolēni prezentē sa-

vu pētījumu rezultātus. Pēc skolas ZPD konferences 

rezultātiem labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģi-

ona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) kon-

ferenci Daugavpils Universitātē. 

Šogad uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu konferenci tika izvirzīti četri darbi. Bioloģijas nozarē 

– Agitas Potašas un Egitas Potašas darbs “Akvaponikas 

sistēma mājas apstākļos”(darba vadītāja skolotāja V. 

Tuče), Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē – Ivitas 

Korklas darbs “Frazeoloģismu lietojums un nozīme skolē-

nu valodā” un Lūcijas Burmeisteres darbs “Kārsavas nova-

da Salnavas, Goliševas un Malnavas pagasta iedzīvotāju 

valodas sociolingvistiskais raksturojums” (darbu vadītāja 

skolotāja A. Lele), Ķīmijas zinātnes nozarē – Aināra Kau-

puža darbs “Fosfātjonu noteikšana Kārsavas novada Šnit-

kas un Avženkas upēs Kārsavas pilsētas teritorijā” (darba 

vadītājs skolotājs E. Puksts). 

Visus iesniegtos darbus recenzēja Daugavpils Universitā-

tes mācībspēki. Ja recenzijā darbs tika novērtēts ar 40 punktiem, tad darbu 

autori tika uzaicināti Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības dar-

bu konferences norises laikā klātienē prezentēt savu darbu. Šo iespēju sa-

ņēma mūsu skolas visu četru darbu autori. 

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference notika 

šī gada 8. martā Daugavpilī. No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās 

izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 250 Latgales reģiona skolēnu 

201 zinātniskās pētniecības darbs šādās zinātnes nozaru grupās – dabaszi-

nātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs, sociālajās zināt-

nēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnā un veselības zinātnēs, hu-

manitārajās un mākslas zinātnēs. Konference iesākās ar Daugavpils Uni-

versitātes zinātņu prorektora bioloģijas doktora profesora A. Barševska 

uzrunu. Viņš atzīmēja pētnieciskās darbības nozīmīgumu nākotnes karje-

ras izveidē, aicināja būt drošiem un pārliecinātiem savu darbu prezentēša-

nā un novēlēja visiem veiksmi. Labam noskaņojumam tika atskaņoti arī 

muzikāli priekšnesumi. Tālāk darbs noritēja pa nozarēm. Mūsu skolēnu 

konferences veikums ir ļoti sekmīgs. A. Potaša un E. Potaša ieguva I pa-

kāpes Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences 

diplomu, L. Burmeistere un I. Korkla ieguva II pakāpes Latgales reģiona 

skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences diplomu, A. Kaupužs 

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences patei-

cību. Kārsavas vidusskolai tika pasniegta Daugavpils Universitātes patei-

cība par skolēnu sagatavošanu Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pēt-

niecības darbu konferencei. 

A. Potašas un E. Potašas, L. Burmeisteres, I. Korklas zinātniskās pētniecī-

bas darbi ir izvirzīti uz Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu 

konferenci, kas norisināsies Rīgā šī gada 12.– 13. aprīlī. Paldies vēlos 

teikt gan skolēniem, gan skolotājiem , kas palīdzēja sasniegt šos augstos 

rezultātus, un vēlēsim veiksmi un panākumus Rīgā! 

Edgars Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā februāra mēnesī sastādīti 4 miršanas reģistri: 

KĀRSAVAS NOVADĀ NORISINĀS KAMPAŅA „PIESPIED PRĀTU IESLĒGTIES, PIRMS ĀTRUMS 

LIEK TEV ATSLĒGTIES!” 
Kārsavas novadā no 1. marta līdz 5. aprīlim norisinās sociālā kampaņa 

„Piespied prātu ieslēgties, pirms ātrums liek Tev atslēgties!”. To organizē 

Biznesa augstskolas Turība studente Katrīna Ločmele sadarbībā ar Ceļu 

satiksmes un drošības direkciju (turpmāk – CSDD) un Kārsavas novada 

jauniešu centru “Pūga”. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības, bet gal-

venokārt motobraucēju uzmanību drošai braukšanai, lai mazinātu moto-

transporta vadītāju pārgalvību un aicinātu braukt piesardzīgi. 

Pavasarī sākas motociklu, motorolleru un kvadriciklu sezona. Lai mazinā-

tu avāriju un negadījumu risku ceļu satiksmē, motobraucējiem ir jāatgādi-

na par iespējamajiem riskiem un pārgalvības sekām. CSDD dati liecina, 

ka Latvijā pēdējo piecu gadu laikā ceļu satiksmes negadījumi ar moto-

transportu ir notikuši aptuveni 360 reizes ik gadu. 

Drošas braukšanas padomus motobraucējiem kampaņas laikā sniegs pro-

fesionāls moto kaskadieris Jānis Zālītis. “Bīstamākā vide moto braukšanai 

ir iela, jo uz ielas tu neesi viens, tev ir jābūt gatavam, ka citi satiksmes 

dalībnieki tevi neredz, jeb kurā brīdī var izbraukt priekšā kāda mašīna, 

izskriet cilvēks vai dzīvnieks. Ir jāseko līdzi ceļa seguma stāvoklim un ob-

ligāti jāvelk ķivere un atbilstošs ķermeņa aprīkojums,” atgādina Jānis Zā-

lītis. 

Kampaņas ietvaros 5. aprīlī plkst. 15.00 jauniešu centra “Pūga” telpās 

(Vienības iela 101) tiks organizēta drošības pēcpusdiena. Visi, kurus inte-

resē mototransports un domubiedru sadarbība, ir aicināti iesaistīties izglī-

tojošās ceļu satiksmes drošības spēlēs, iepazīties ar Jāņa Zālīša padomiem 

un ieteikumiem, pārvietojoties ar spēkratu! 

Katrīna Ločmele 

Biznesa augstskolas Turība komunikācijas fakultātes studente 



Kārsavas Novada Vēstis 
Kārsavas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma pielikums 

NR. 3 (113) 2019 MARTS 

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4  

Kārsavā, 2019. gada 28.februārī (prot. Nr. 2)  

Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, 
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpil-
dītāju pienākumus un atbildību. 

2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 851 593 euro, 
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 460 366  euro, 
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 331 289 euro. 
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 99 132 euro 

4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. 
gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 298 675euro, 
3.2. kārtējā gada izdevumi – 644 536 euro, 
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 130 044 euro. 
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 16 176euro 

4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 
(aizņēmumus, galvojumus) 2019. gadam šādā apmērā – 194 216 euro (3.pielikums). 

5. Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019. gadam noteikts šo noteikumu 
4. pielikumā 

6. Kārsavas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

7. Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 2000 euro, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu . 

8. Kārsavas novada pašvaldība  2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 
kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plāno-
tajiem līdzekļiem. 

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam 
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām 
kategorijām. 

10. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieeja-
miem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājas-
lapā internetā. 

 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 
 

Paskaidrojuma raksts un domes 

priekšsēdētāja ziņojums 

Kārsavas novads atrodas Latvijas aus-

trumu daļā. Tā kopējā platība ir 626,76 

km2  Novada pašvaldība ir vienota 

administratīvi teritoriālā vienība, kas 

sastāv no 5 pagastiem un pilsētas, t.i. 

Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, 

Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pa-

gasti. Novada administratīvais centrs ir 

Kārsavas pilsēta. 

Kārsavas novada attīstības programmas 

2019.-2025.gadam noteikti sekojoši stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. 

Lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu, izvērtējot esošos resursus un iespējas, izvirzītas vidējā termiņa 

prioritātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. 

Sekmīgas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai vidējā termiņa prioritāte ir uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji ir ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, 10 lielāko 

uzņēmumu apgrozījums, bezdarba līmenis un nodarbināto skaits. 

Cilvēkresursu attīstības un to dzīves kvalitātes uzlabošanai vidējā termiņā plānots attīstīt izglītības, sporta, 

kultūras, sociālo, veselības pakalpojumus un infrastruktūru. Nodefinēti vairāki sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji: izglītojamo skaits izglītības iestādēs, jaunizveidoto sporta objektu skaits,  bibliotēkas lietotāju skaits,  

sociālo darba speciālistu skaits, feldšeru – vecmāšu punktu skaits. 

Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides attīstībai vidējā termiņā plānota 1)tūrisma attīs-

tība, palielinot tūristu skaitu un tūrisma pakalpojuma 

sniedzēju skaitu, 2) infrastruktūras attīstība, palielinot 

autoceļu melnā seguma proporciju, veloceliņu attīstību 

un šķiroto atkritumu  īpatsvaru kopējā atkritumu 

plūsmā, 3) uz vietējiem dabas un kultūras resursiem 

balstītas tautsaimniecības nozaru attīstība un to saglabā-

šana nākamajām paaudzēm. 

Kārsavas novadā vērojama  10 lielāko uzņēmumu ap-

grozījuma pieauguma tendence, 2018.gadā pret 

2017.gadu pieaugums ir par 28,9 %. RAIM dati liecina, 

ka 2018.gadā  Kārsavas novadā reģistrēto uzņēmumu 

skaits ir ar pozitīvu tendenci. 

Pašvaldībā bezdarba līme-

nis samazinās 2017.g. par 

10,3 %, pret iepriekšējo 

gadu , 2018.gadā par 6,5%, 

pret iepriekšējo gadu. Taču 

tas ir augstāks par Latgales 

reģionā vidējo bezdarba 

līmeņa rādītāju., 2016.g. 

par 29,5 %, 2017.g. par 

31,9 %, 2018.g. par 30,9 

% . 

 

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 5714 iedzīvo-

tāji, bet 2018. gada sākumā bija 5794 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. 

Iedzīvotāju skaitu Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmē sociālekonomiskie apstākļi visā Latvijā, kas liek 
cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos centros ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām, 
kā arī migrācija 
ārpus Latvijas 
robežām.  

Pašvaldības 
galvenā prioritā-
te ir bērni un 
jaunieši un līdz 
ar to izglītības 
joma. Svarīgi ir 
saglabāt skolēnu 
skaitu izglītības 
iestādēs, jo 
novadā ir attīstī-
ta izglītības 
infrastruktūra 
un atbilstoša 
materiāli tehnis-
kā bāze. 

 
 

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati 
 

Kārsavas novada izglītības iestādēs kopējais audzēkņu skaits ik gadu samazinās, 2017.g. par  3,9 %, pret 
iepriekšējo gadu , 2018.gadā par 4,4%, pret iepriekšējo gadu. Viens no faktoriem, kas ietekmē skolēnu skaita 
samazināšanos ir augsts bezdarba līmenis Kārsavas novadā. Ģimenes ar skolas vecuma bērniem pārceļas 
dzīvot tuvāk citiem attīstības centriem.  

2019.gadā Kārsavas novada pašvaldība turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ievie-
šanu, ņemot vērā budžeta iespējas. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermi-
ņa attīstībai. Budžets ir līdzeklis pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai 

Kārsavas novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido 
attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies saba-
lansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta: 

• Izglītība; skolēnu piesaistīšanas stratēģijas nodrošināšana (stipendijas, brīvpusdienas, mācību līdzekļi, 
internāta pakalpojumi, nakts grupas bērnudārzos, interešu izglītība, transporta pakalpojumi), lauku skolu 
saglabāšana (lauku kultūrvides saglabāšana). 

• Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, nodrošinot savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, kapsētu uzturēšanu, mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu. 

• Sociālā joma; mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu atbalstīšana. 

IEŅĒMUMI 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 851 593 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi 
(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atseviš-
ķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finan-
sēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 1 331 289.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 2 009 603, par EUR 62 123 mazāk, nekā 2018. gadā 
faktiski saņemts.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 292 208, par ēkām - EUR 10 325, par mā-
jokļiem un inženierbūvēm – EUR 11 113. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 40 605 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Valsts un pašvaldību transferti plānoti EUR 3 200 109, to starpā iemaksas no izlīdzināšanas fonda plānotas 
EUR 1 642 031 (plānojot par 3% mazākus ieņēmumus, nekā valsts prognozes) valsts budžeta dotācija EUR 
76 223, valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 8 mēnešiem plānota 479 567 EUR apmērā. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 287 630 apmērā veido komunālo pakalpojumu ieņē-
mumi, vecāku maksas, ēdināšanas maksa u.c. 

Atlikums uz gada 
beigām plānots 
EUR 99 132, tai 
skaitā apsaimnie-
košanas uzkrājums 
- EUR 45384. 

Skaitliskā informā-

cija par budžeta 

ieņēmumiem ir 

norādīta Kārsavas  

domes saistošo 

noteikumu „Par 

Kārsavas novada 

pašvaldības budže-

tu 2019.gadam” 1. 

pielikumā. 

 

 

IZDEVUMI 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 6 460 366 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas at-
maksas). 
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Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 656807 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai 
un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

• domes pārvaldei EUR 334405 (tai skaitā deputātu atlīdzībai EUR 66203); 

• centralizētai grāmatvedībai EUR 218107; 

• budžeta iekšējā parāda darījumi ar Valsts kasi  EUR 14295 

 
Pašvaldības darbiniekiem darba alga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav palielināta. Pašvaldības amatperso-
nām (darbiniekiem) , kuriem atalgojums tiek aprēķināts saskaņā ar 2018.gada 15.novembra   nolikumu 
“Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku  atlīdzības nolikums” , aprēķināts  atvaļi-
nājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļi-
nājumā,  kopsummā EUR 84104. 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 90000 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 28 574 apmērā, Kārsavas novada Iedzīvotāju uzskaites nodaļas  darbības nodrošināša-
nai plānoti EUR 7118 apmēra un dzimtsarakstu nodaļa darbības nodrošināšanai plānoti EUR 21456 apmērā  

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 2694475 un 
tie paredzēti : 

Vispārējiem nodarbinātības jautā-
jumiem izdevumi plānoti EUR 
137290 

Plānoti EUR 131109  realizēt valsts 
finansētu projektu „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi pašvaldībās", 
plānojot   vidēji 74 darba vietu 
mēnesī.  
Plānotie EUR 6 181 skolēnu nodar-
binātības pasākumu organizēšanai 
2019.gada vasaras brīvlaikā, nodro-
šinot 10 darba vietas. 

Lauksaimniecības jomai plānoti 
EUR 3509 

Lauksaimniecības jomā aprēķināts 
atalgojums 0,65 likmes lopkopības pāraugam. 

Būvniecības jomai plānoti EUR 29236EUR  

Paredzēts nodrošināt būvvaldes pakalpojumus ne tikai  novada iedzīvotājiem, bet arī sniegt būvvaldes pakal-
pojumus Ciblas novada pašvaldībai.  Plānotas :būvatļaujas-20, apliecinājuma kartes-20, valsts komisijas 
pieņemšanas akti-25, atzinumi par būvju pārbaudi-50, izziņas par būvju neesību-40, paskaidrojuma raksti-30, 
rakšanas darbu atļaujas-10, dažādu būvju apsekošanas akti-30, dokumentu saskaņojumi-120. 

Autotransporta jomai plānoti EUR 3413 

Paredzēts ERAF projekta “Malnavas ielas pārbūve“ būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. 

Tūrisma jomai plānoti izdevumi EUR 41350 

Paredzēts EUR 1500 realizēt Tūrisma maršrutu "Otrais pasaules karš Kārsavas novada iedzīvotāju likteņos". 
Plānots EUR 1700 esošo tūrisma informācijas stendu informācijas atjaunošana, uzturēšanai un jaunu norāžu 
uzstādīšana. Plānots līdzfinansējums EUR 888 Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un 
Latgales tūrisma finansējums 2019. gadā Latgales tūrisma asociācijai "Ezerzeme" Plānots finansējums EUR 
14581 projekta "From hobby to Business - Developing Enterpeneurship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz 
biznesam") realizēšanai. Plānots finansējums EUR 4143 ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram 
Kārsavas novadā. 

Pārejās ekonomiskās darbības izdevumi plānoti EUR 54677  

Plānoti EUR 17791 izdevumi informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un EUR 36886 un sabiedrisko attiecību 
nodrošināšanai . 

Vides aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 90780 
apmērā, t.sk.:  

Plānoti EUR74262 notekūde-
ņu savākšanas pakalpojumu 
izdevumi pagastos. Prognozēts 
savākt 31320m3 notekūdeņu  
no patērētājiem 
(iedzīvotājiem) Malnavas, 
Mežvidu, Salnavas, Mērdze-
nes un Goliševas pagastos. 

Plānoti EUR 16518 vides 

pārvaldes izdevumi, tai skaitā 
plānoti EUR 2412 patversmes 

pakalpojumu izmantošanai 

klaiņojošo suņu un kaķu ievie-

tošanai. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 

1204337apmērā, t.sk.:  

Mājokļu attīstībai paredzēti 
EUR 30000 

Plānots līdzfinansējums daudz-
dzīvokļu māju renovācijai, 
iekšpagalmu remontdarbiem 
u.c. pasākumiem,  saskaņā ar  
Kārsavas novada saistošajiem 
noteikumiem. 

Teritorijas attīstības pasākumu 
nodrošināšanai plānoti EUR 
400359 

Paredzēti EUR 30000 nekusta-
mā īpašuma objektu īpašuma 
tiesību dokumentācijas sagata-

vošanai, reģistrēšanai zemes grāmatā, atsavināšanai. 
Paredzēti EUR 30000 līdzekļi jaunu projektu realizēšanai,  EUR 7000  uzņēmēju konkursa atbalstam, EUR 
7000 līdzfinansējums biedrību projektiem , EUR 12000  Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai 
Mežvidos, EUR 12000  Sporta infrastruktūras modernizēšanas, uzlabošana, nākotnes nepieciešamības izpēte,  
EUR 4000 Salnavas muižas  būvprojekta izstrādei (juma nomaiņai), EUR 89 289 projektu priekšfinansēša-
nai, EUR 7117  dalības maksas un biedru naudas projektu realizēšanai biedrībām, EUR10000 Kārsavas nova-
da teritorijas plānojuma grozījumi.  

Paredzēts EUR 12447 realizēt ERDF projektu “ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā",rezultatīvais rādītājs - uzstādītas 8 novērošanas videokameras. 

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 102959 apmēra. 

Ūdens apgādes izdevumi plānoti EUR 46648 

Patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos prognozēts 
piegādāt 39676m3 ūdens. 

Teritorijas uzturēšanas izdevumi plānoti EUR 619231 

Teritorijas uzturēšanas izdevumos  Kārsavas pilsētā plānotas deleģētas apsaimniekošanas saistības  SIA  
„Kārsavas namsaimnieks” EUR 100 890 apmērā.  

Iedzīvotāju skaitu Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmē sociālekonomiskie apstākļi visā Latvijā, kas liek 
cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos centros ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām, 
kā arī migrācija ārpus Latvijas robežām.  

Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un līdz ar to izglītības joma. Svarīgi ir saglabāt skolēnu 
skaitu izglītības iestādēs, jo novadā ir attīstīta izglītības infrastruktūra un atbilstoša materiāli tehniskā bāze. 

Mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 108099 

Pagastos tiek apsaimniekoti un izīrēti 16,9 tūkst. m2 platības.  

Plānoti EUR 13000  pašvaldībai piederošo 13 brīvo dzīvokļu remontdarbiem, nodrošinot dzīvošanai atbilsto-
šus apstākļus. 

Veselība 

Izdevumi plānoti EUR 94297 apmērā , tai skaitā 

EUR 57279 plānoti ambulances un feldšerpunktu  iestāžu uzturēšanai. 

EUR 37018 plānoti ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada 
iedzīvotājiem" realizēšanai- tiks organizēti 10 pasākumi vairākos ciklos, iesaistot 300 personas. 

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 

Kultūras jomai izde-
vumi plānoti EUR 
607762 apmērā , tai 
skaitā 

Atpūta, sports plānoti 
EUR 24076 

Plānoti EUR  9250 
sporta pasākumiem,  
sportisti piedalīsies 12 
ārpus novada pasāku-
mos un tiks organizēti  
36 pasākumi novada 

teritorijā. 

Novada bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 112007 

Paredzēti EUR 643,00 novada bibliotēkām 56 pasākumu organizēšanai un piesaistīti 822 dalībnieki. 

Plānots papildināt bibliotēku fondu EUR 4500 apmēra. 

Muzeja darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 56050 

LEADER projekta” Muzeja izveide Līču mājas telpās” realizēšanai plānoti EUR 56050, rezultatīvie rādītāji: 
muzeja izveidošana. 

Novada kultūras namu darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 411829 

Kultūras pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 33730, tiks organizēti pasākumi gan novada ietvaros, gan 
izbraukumi. 

EUR 800 plānoti dažādu biedrību, apvienību organizētu kultūras jomas pasākumu atbalstam. 

LEADER projekta” Kārsavas KN aprīkojums” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji: gaismas aprīkojums-
gaismas pultis, kustīgās galvas, skatuves nolaižamais ekrāns, tuvās projekcijas projektors. 

LEADER projekta” Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji- 
amatnieku centra izveide. 

Reliģijai pasākumu atbalstam plānoti EUR 3800  

EUR 1300 plānoti reliģisko pasākumu atbalstam , tai skaitā EUR 900 Malnavas Romas katoļu Rožukroņa 
Dievmātes draudzei reliģisko pasākumu organizēšanai, ērģeļmūzikas koncerta nodrošināšanai, ērģeļu skaņo-
šanai. 

EUR 1000 plānots pieminekļa uzstādīšanai priesterim Jāzepam Aglonietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes 
Romas katoļu baznīcas dārzā. 

Izglītība 

Izglītības jomā izdevumi plānoti EUR 2405882 apmērā, t.sk.: 

Pirmskolas izglītības iestāžu darbībai plānoti EUR 438 947 

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītībai plānoti EUR 1 584 050 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti EUR 224 202. 

Pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, vidusskolā un lauku 
pamatskolās plānota valsts 
mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un darba 
devēja valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām 
iemaksām 8 mēnešiem EUR 
479567 apmēra un rezervēti 
2018.gada atlikuma līdzekļi 
4266. 

Plānoti EUR 283961 paš-
valdības līdzekļi pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 12 mēnešiem, nodrošinot algas pieaugumu ar jauno mācību gadu, 1. septembri. 

Plānoti EUR 138559 bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai visiem audzēkņiem, to starpā EUR 40779 valsts 
mērķdotācija ēdināšanas nodrošināšanai 1.-4klašu audzēkņiem, un  EUR 97780  pamatbudžeta līdzekļi  
pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 5-12.klašu audzēkņu ēdināšanai. 

Plānoti EUR 20896 mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei visās izglītības iestādēs, to starpā EUR 
9256 valsts mērķdotācija, EUR 11640 -pamatbudžeta līdzekļi. 

Plānots EUR 5738 Kārsavas  vidusskolas 10-12.klašu audzēkņu stipendijas izmaksām  pēc semestra mācību 
vērtējuma vidējās balles (7-7.99 balles- 98 saņēmēji, 8-8.99 balles- 134 saņēmēji, 9-10.00 balles-44 saņēmē-
ji). 

Kolektīvu līdzdalībai  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos plānots tautas tērpu iegādei  
EUR 15000 pašvaldības finansējums.  

Izglītības iestādēs plānoti EUR 2411 pasākumu organizēšanai; Kārsavas vidusskolā 29 pasākumi, lauku 
pamatskolās 20, pirmskolas izglītības iestādes 18 .  

Mežvidu pamatskola apkures sistēmas ierīkošanai ar katlu plānoti EUR 100000. 

Izglītības pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai plānoti EUR 10223 

Plānoti dažādi konkursi un olimpiādēs dažādās mācību jomās: latviešu valoda, matemātika, fizika, ķīmija, 
angļu valoda. Plānotas starpnovadu deju skates un Sadancis) (plānotais iesaistīto skolēnu skaits 1343, pe-
dagogu skaits- 44. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2261,00  un 625 dalībnieki).  

Vasaras nometņu organizēšanai plānoti EUR 1500, Ziemassvētku dāvanu (720pac.) nodrošināšanai visu 
izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēti EUR 4320. 

Izglītības transferti plānoti EUR 120000 

Plānoti izdevumi  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 105 
audzēkņiem, kuri mācās ārpus novada, apmēram, 42 izglītības iestādēs.  

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 224202 

Plānoti EUR 102184 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem. 

Plānoti EUR 4548 Kārsavas MMS 12 pasākumu organizēšanai un 20 izbraukumiem līdzdalībai starptautiska-
jos, valsts un reģionu konkursos un festivālos.  

Paredzēti EUR 2392 Kārsavas MMS ēkas jumta remontam (2018.g. saistības) un stāvlaukuma izbūvei 

(524M2) EUR 15820 

ES projektu realizēšanai plānoti EUR 21726 

Plānoti EUR 11229 ESF projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizēša-
nai , rezultatīvais rādītājs- karjeras konsultanta pieejamība novadā. 

Plānoti EUR 10497 projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizēšanai, rezultatī-
vais rādītājs- noorganizēti 19 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai. 

Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 20730 
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Sociālā aizsardzība 

Sociālai aizsardzībai plānoti EUR 1102452, 
tai skaitā  

Asistentu pakalpojumu nodrošināšana inva-
līdiem plānota EUR 104831 

Plānots valsts finansējums asistentu pakalpo-
jumu nodrošināšanai 86 personām. 

Pansionāta ”Mūsmājas “ darbības nodroši-
nāšanai plānoti EUR 198545 

Plānoti pansionāta “ Mūsmājas” uzturēšanas 
izdevumi 32 klientiem. 

Sociālā dienesta mobilās aprūpes grupas 
darbībai plānoti EUR 26849  

Sociālā dienesta mobilā brigāde plāno sniegt 
pakalpojumus 18 klientiem. 

Aprūpe mājās plānoti EUR 48562 

Plānots aprūpēt mājās,  sniedziet kvalifi-
cētus pakalpojumus 55 klientiem. 

Sociālās aprūpes mobilā brigāde plānoti 
EUR 25841  

Plānots sniegt sociālās aprūpes mobilās brigā-
des pakalpojumus 55 klientiem un pēc nepie-
ciešamības. 

Darba devēja sociālo garantiju pabalsti  plānoti EUR16850 

EUR 11850 plānoti 25 darba devēja pabalsti darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi. 
Viena pabalsta apmērs, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 20.pantu („Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”) amatpersonai (darbiniekam) 
plānots minimālās mēneša darba algas apmērā. 

EUR 5000 plānoti, darbinieku aizvietošanai slimības laikā. 

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 48769 

Bāriņtiesa darbojas pamatojoties uz likumdošanu, normatīvajiem aktiem. 2019.gadā plānoti darījumi: manto-
juma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma (1), darījuma akta projekta sagatavošana (65),  
darījuma apliecināšana (ja darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR) (80), testamenta sastādīšana vai atsauk-
šana (3), pilnvaras sagatavošana (120), pilnvaras apliecināšana (130), paraksta apliecināšana (80), noraksta 
vai izraksta sastādīšana (10), noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana (30), nostiprinājuma lūguma Ze-
mesgrāmatai sastādīšana (130), paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma (140). u.c. pakalpojumi. 

Sociālo pabalstu finansēšanai plānoti EUR 266912 

Plānotas izmaiņas 2019.gadā: 1) palielināts pabalsts aizbildnim no 70,00 EUR uz 160,00 EUR (spēkā ar 
31.10.2018.), 2) dzīvokļa pabalsta bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu (gāze, elektroenerģija, centralizētā apkure, malkas iegāde) saistīto izdevumu segšanu izmaiņas pašvaldī-
bas noteiktajos normatīvos; 3) noteikt pensionāru vai personu, kurām piešķirta invaliditāte ienākumu līmeni 
no 260,00 EUR uz 300,00 EUR, pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai. 

Ieviesti jauni pabalsta veidi: 1) pabalsts aizgādnim 160,00 EUR vai 50,00 EUR atbilstoši saistošajos noteiku-
mos noteiktajiem kritērijiem (spēkā ar 31.10.2018.), 2) pabalsts bērna ēdināšanai - līdz 1,50 EUR apmērā 
trūcīgām/maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst aro-
dizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē. 

DI projekta un pakalpojumu nodroši-
nāšanai plānoti EUR 203338 

Plānoti EUR 199360 DI projekts 
“Dienas aprūpes centra pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucēju-
miem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem izveide Kārsavas nova-
dā”(Izveidots un labiekārtots Dienas 
aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un ar 16 vie-
tām sabiedrībābalstītu pakalpojumu 
sniegšanai personām ar garīga rakstura 
traucējumiem). Projekta priekšfinansē-
šana EUR17289 

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 127725 

Plānots atbalsts biedrībām; EUR 150 nedzirdīgo biedrībai, EUR 100 represēto biedrībai, pārējām EUR 50. 

Transferti sociālo pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 30000  

Plānoti izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 5 
klientiem, kuri saņems pakalpojumus ārpus novada teritorijas. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsa-
vas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. pielikumā. 

Speciālā budžeta līdzekļi 
Kopā speciālā budžeta 
ieņēmumi plānoti EUR 
298 675, speciālā bu-
džeta atlikums uz gada 
EUR130 044, tai skai-
ta : 

• Dabas resursu 
nodokļa ieņē-
mumi plānoti 
EUR 16 000, 
atlikums uz 
gada sākumu 
EUR17505,  

• Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti EUR 282675, atlikums uz gada sākumu EUR 111365. 

• Augusta plūdos un lietavās neizmantotās mērķdotācijas atlikums EUR 1174. 
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 644536 , tai skaitā: 

Vides jomā plānoti EUR 30496 

Vides jomas ietvaros plānoti 
EUR 7910 atkritumu šķirošanas 
laukuma uzturēšanai un uzlaboša-
nai, EUR 2500 koku stādu iegā-
dei, EUR 6924 Malnavas alejas 
kopšanai, EUR 300 atkritumu 
šķirošanas konkursa organizēša-
nai, EUR 305 zivju mazuļu iegā-
de, EUR 1300 latvāņu migloša-
nai,  EUR  3000 bioloģisko dīķu 
tīrīšanai Malnavā. 

Ekonomiskai darbībai plānoti 
EUR 614040 

Autoceļu fonda izdevumi plānoti EUR 614040. 

EUR 397926 plānoti kapitālieguldījumi autoceļu  infrastruktūras attīstībai; Kārsavas pilsētas, pagastu centru  
ielu melnā seguma atjaunošana un ielu dubultā apstrāde ar šķembām un bitumena maisījumu, ņemot aizņē-
mumu Valsts kasē aptuveni EUR 287284.  

EUR 216114 plānoti autoceļu ikdienas uzturēšanai. 

EUR 55291 plānots aizņēmu atmaksai par ceļu infrastruktūras kapitālieguldījumiem. 

Skaitliskā informācija par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta klasifikācijai ir 
norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”  
2.pielikumā. 

Skaitliskā informācija par Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumiem un investīciju plānu ir norādīta 
Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 4.pielikumā.  

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Kārsavas novada pašvaldības uzdevumi un funkcijas ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, to realizēšana ir 
pašvaldības ikdienas darba īstenošana, kuras finansēšana paredzēta budžetā. Lai pašvaldība nodrošinātu 
ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darbību, pašvaldība katra gada ietvaros īsteno Attīstības programmā 2019.-
2025.gadam vidēja termiņa noteiktās rīcības un investīcijas. Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas 
investīcijas, viena no pašvaldības budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada rīcības uzdevumu un  investīciju plāns 
(4.pielikums).  

Investīciju plāns paredz turpmākajos divos gados: 

• turpināt uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli- realizējot Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu projektus, 

• turpināt uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstību- realizējot ES struktūrfondu projektus,  

• sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus, atjaunot Salnavas muižu, izveidot muzeju un amatnie-
ku centru Līču mājās, 

• turpināt siltināt un paaugstināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās. 
 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi trijos turpmākajos gados 

Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi un 2 galvojuma līgumi. Saskaņā ar noslēgtiem  
aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 194216 
apmērā, kopējās saistības - EUR 3 586 459.  

Plānots ar saņemto ELFLA finansējumu EUR 476459 apmērā, 2019.gadā dzēst  Valsts kases aizdevumu 
projekta (Nr. 18-01-A00702-000030)" Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā" realizācijai. 

Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt 641700EUR apmērā: 2020. gadā - EUR 206945, 
2021.gadā - EUR 213900, 2022. gadā – EUR 220855. 

Kopā saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem 2019.gadā veido  4,73%, 2020.gadā veido 4,98%, 2021. gadā 
veido 5,08%, 2022. gadā veido 5,14%. 

Pašvaldība plāno 2019. gadā veikt aizņēmumu Valsts kasē Kārsavas novada ielu segumu atjaunošanai orien-
tējoši EUR 287284 apmērā.  

Tā kā nav apstiprināts Valsts budžets 2019. gadam, pašlaik nav zināmi pašvaldības aizņēmumu nosacījumi, 
tādēļ pašvaldības budžetā 2019. gadam nav iekļauti jauni, bet nepieciešami aizdevumu projekti. Pēc Valsts 
budžeta 2019. gadam apstiprināšanas, pašvaldība plāno pārskatīt saistību apmēru. 

Pašvaldība paredz 2019.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē  ieguldījumam  SIA” Kārsavas namsaimnieks” 
ERAF projekta realizēšanai “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”. 

Pašvaldība paredz sniegt galvojumu “SIA Kārsavas namsaimnieks “ES projektu “Kārsavas pilsētas ūdens-
saimniecības un kanalizācijas attīstība” un “Centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases) modernizācija 
Kārsavā” realizēšanai, orientējoši EUR 1448030 apmērā. 

Skaitliskā informācija par aizņēmumiem un galvojumiem norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par 
Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 3. pielikumā. 

Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets nav plānots, atlikums uz 2019. gada 1. janvāri ir 0. 

2019. gada budžetā plānots  līdzfinansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA “Kārsavas Slimnīca” ēkas, 
Malnavas iela-4, Kārsavā, fasādes remontam EUR 8000. 
 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 
 

1.pielikums 
Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 
 

Pamatbudžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta kate-

goriju kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5851593,00 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 2009603,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 313646,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 14195,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 26410,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 3143809,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 56300,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 287630,00 

   

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   6460366,00 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 656807,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 28574,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 269475,00 

Vides aizsardzība 05.000 90780,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1204337,00 

Veselība 07.000 94297,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 607762,00 

Izglītība 09.000 2405882,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 1102452,00 

      

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām pa 
iestādēm 

  6460366,00 

  01.000 Vispārējie valdības dienesti   656807,00 

    1 Kārsavas novada pašvaldība   334405,00 

      Atlīdzība 1000 246405,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79700,00 

      Sociālie pabalsti 6000 8300,00 

    2 Centralizētā grāmatvedība   218107,00 

      Atlīdzība 1000 194521,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 19546,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4040,00 

    4 Budžeta iekšējā valsts parāda darījumi   14295,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14295,00 

    5 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem   90000,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 90000,00 

  03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   28574,00 

    11 Dzimtsarakstu nodaļa   21456,00 

      Atlīdzība 1000 19505,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1951,00 

    9 Iedzīvotāju uzskaites nodaļa   7118,00 

      Atlīdzība 1000 6522,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 596,00 

  04.000 Ekonomiskā darbība   269475,00 

    12 IT uzturēšana   17791,00 

      Atlīdzība 1000 15294,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2497,00 

    13 Pagaidu sabiedriskie darbi   131109,00 

      Atlīdzība 1000 4349,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4660,00 

      Sociālie pabalsti 6000 121950,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautis-
kā sadarbība 

7000 150,00 
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    14 Lauksaimniecība   3509,00 

      Atlīdzība 1000 3494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15,00 

    17 Projekts "Skolēnu nodarbinātība vasarā"   6181,00 

      Atlīdzība 1000 5870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 311,00 

    179 ERAF proj. "Malnavas ielas pārbūve"   3413,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3413,00 

    181 LVAF proj. "Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram 
Kārsavas novadā" 

  4143,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4143,00 

    189 Pārrobežu proj. "From hobby to Business - Developing Enterpeneur-
ship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz biznesam) 

  14581,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4583,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9998,00 

    8 Sabiedriskās attiecības   36886,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 23330,00 

    83 Būvvalde   29236,00 

      Atlīdzība 1000 22254,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6982,00 

    96 Tūrisms   22626,00 

      Atlīdzība 1000 13342,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8396,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 888,00 

  05.000 Vides aizsardzība   90780,00 

    20 Malnavas komunālā saimniecība   25353,00 

      Atlīdzība 1000 9027,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 16326,00 

    21 Mežvidu komunālā saimniecība   11245,00 

      Atlīdzība 1000 3460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7785,00 

    22 Salnavas komunālā saimniecība   11579,00 

      Atlīdzība 1000 5460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6119,00 

    23 Mērdzenes komunālā saimniecība   18743,00 

      Atlīdzība 1000 7379,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11364,00 

    24 Goliševas komunālā saimniecība   7342,00 

      Atlīdzība 1000 3584,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3758,00 

    27 Vides pārvalde   16518,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2962,00 

  06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   1204337,00 

    110 Malnavas teritorijas uzturēšana   89385,00 

      Atlīdzība 1000 70103,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13997,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5285,00 

    111 Mežvidu teritorijas uzturēšana   73011,00 

      Atlīdzība 1000 56723,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12075,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4213,00 

    112 Salnavas teritorijas uzturēšana   49369,00 

      Atlīdzība 1000 34324,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12497,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2548,00 

    113 Mērdzenes teritorijas uzturēšana   32087,00 

      Atlīdzība 1000 18837,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13250,00 

    114 Goliševas teritorijas uzturēšana   42912,00 

      Atlīdzība 1000 18594,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 24318,00 

    119 Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām   30000,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 30000,00 

    127 Pašvaldības dzīvokļu remonts   16222,00 

      Atlīdzība 1000 1241,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14981,00 

    144 Proj.Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā" LAT-LIT 

  12447,00 

      Atlīdzība 1000 2636,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 464,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9347,00 

    156 Ūdens apgāde - Malnavas pag.   9782,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9782,00 

    157 Ūdens apgāde - Mežvidu pag.   5387,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5387,00 

    158 Ūdens apgāde - Salnavas pag.   7646,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7646,00 

    159 Teritorijas attīstības pasākumi   215761,00 

      Atlīdzība 1000 4355,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 187406,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00 

    160 Ūdens apgāde- Mērdzenes pag.   15583,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8283,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7300,00 

    161 Ūdens apgāde - Goliševas pag.   8250,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8250,00 

    175 Kārsavas pilsētas apsaimniekošana   2772,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2772,00 

    188 ELFLA projekts "Zīdūņa parka labiekārtošana"   54065,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9383,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 44682,00 

    26 Bīstamo koku zāģēšana   3850,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3850,00 

    28 Attīstības nodaļa   102959,00 

      Atlīdzība 1000 93477,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8108,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1374,00 

    29 Saimnieciskā nodaļa   158640,00 

      Atlīdzība 1000 67761,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48379,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 39000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 3500,00 

    29-1 Ēka Teātra ielā3   3307,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3307,00 

    30 Jaunatnes lietas   13889,00 

      Atlīdzība 1000 10672,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3217,00 

    31 Pilsētas teritorijas uzturēšana (novada)   131494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 126112,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5382,00 

    34 Mazpulku pasākumi   1238,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1238,00 

    72 Noformēšanas pasākumi   16182,00 

      Atlīdzība 1000 9793,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6389,00 

    85 Malnavas apsaimniekošana   66987,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 66487,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 

    86 Mērdzenes apsaimniekošana   20881,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20881,00 

    87 Mežvidu apsaimniekošana   4721,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4721,00 

    88 Salnavas apsaimniekošana   1202,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1202,00 

    89 Goliševas apsaimniekošana   14308,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14308,00 

  07.000 Veselība   94297,00 

    143 ESF proj. "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Kārsavas novada iedzīvotājiem" 

  37018,00 

      Atlīdzība 1000 1838,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 35180,00 

    32-01 Mērdzenes FVP   14330,00 

      Atlīdzība 1000 11384,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2946,00 

    32-02 Malnavas FVP   8764,00 

      Atlīdzība 1000 7958,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 806,00 

    32-03 Goliševas FVP   11449,00 

      Atlīdzība 1000 10050,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1399,00 

    32-04 Mežvidu FVP   12032,00 

      Atlīdzība 1000 10810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1222,00 

    32-05 Salnavas FVP   10704,00 

      Atlīdzība 1000 9626,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1078,00 

  08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   607762,00 

    103 Novada  kultūras pasākumi KM   11107,00 

      Atlīdzība 1000 11107,00 

    138 Kārsavas estrāde   1591,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1591,00 

    187 ELFLA projekts "Aprīkojuma iegāde Kārsavas KN"   50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 

    190 Muzeja izveide Līču mājas telpās   56050,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 56050,00 

    191 Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās   50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 

    35 Bibliotēkas   50160,00 

      Atlīdzība 1000 41018,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4042,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1500,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 3600,00 

    35-01 Bozovas bibliotēka   6862,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 920,00 

    35-02 Nesteru bibliotēka   7597,00 

      Atlīdzība 1000 6034,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1113,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 

    35-03 Mērdzenes bibliotēka   9471,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 875,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    35-04 Goliševas bibliotēka   10501,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1955,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 

    35-05 Ranču bibliotēka   8280,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1888,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 

    35-06 Mežvidu bibliotēka   9310,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 714,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    35-07 Salnavas bibliotēka   9826,00 

      Atlīdzība 1000 8138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1138,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    36 Kārsavas kultūras nams   97412,00 

      Atlīdzība 1000 47848,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48964,00 

      Sociālie pabalsti 6000 600,00 

    37 Malnavas kultūras nams   18344,00 

      Atlīdzība 1000 15024,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3320,00 

    38 Mežvidu kultūras nams   42623,00 

      Atlīdzība 1000 25415,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 17208,00 

    39 Salnavas kultūras nams   57811,00 

      Atlīdzība 1000 36648,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20476,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 687,00 

    40 Mērdzenes kultūras nams   41680,00 

      Atlīdzība 1000 30730,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10106,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 844,00 

    41 Goliševas kultūras nams   21668,00 

      Atlīdzība 1000 14083,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7485,00 

      Sociālie pabalsti 6000 100,00 
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    43 Reliģijas pasākumi   3800,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 3800,00 

    44 Sporta pasākumi   24076,00 

      Atlīdzība 1000 12756,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11320,00 

    90 Novada  kultūras pasākumi   19593,00 

      Atlīdzība 1000 1900,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15893,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 800,00 

      Sociālie pabalsti 6000 1000,00 

  09.000 Izglītība   2405882,00 

    104 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   23688,00 

      Atlīdzība 1000 23080,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 608,00 

    105 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   16741,00 

      Atlīdzība 1000 16280,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 461,00 

    106 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde IZM   13270,00 

      Atlīdzība 1000 12920,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 350,00 

    108 Kārsavas vidusskola IZM   308614,00 

      Atlīdzība 1000 279607,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26121,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2886,00 

    109 Mežvidu pamatskola IZM   51124,00 

      Atlīdzība 1000 50128,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 224,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 772,00 

    116 Salnavas pamatskola IZM   38933,00 

      Atlīdzība 1000 38232,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 141,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 560,00 

    116-1 Salnavas PII (5-6.g.) IZM   1981,00 

      Atlīdzība 1000 1944,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4,00 

    117 Mērdzenes pamatskola IZM   49145,00 

      Atlīdzība 1000 48168,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 500,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 477,00 

    117-1 Mērdzenes PII (5-6.g.) IZM   8936,00 

      Atlīdzība 1000 8696,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 190,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50,00 

    118 Mūzikas mākslas skola KM   102184,00 

      Atlīdzība 1000 102184,00 

    120 Rezerves fonds (mērķdotācija pedagogu atalgojums) IZM   4266,00 

      Atlīdzība 1000 4266,00 

    146 Kārsavas  stadions   6979,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4179,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2800,00 

    148 ESF proj. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs" 

  11229,00 

      Atlīdzība 1000 7454,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3775,00 

    162 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Kārsavas vidusskola 

  6188,00 

      Atlīdzība 1000 5630,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 558,00 

    162-1 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Mežvidu p-sk. 

  2097,00 

      Atlīdzība 1000 605,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1492,00 

    162-2 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Mērdzenes p-sk. 

  2212,00 

      Atlīdzība 1000 1569,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 643,00 

    47 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde   157601,00 

      Atlīdzība 1000 123928,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33673,00 

    48 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde   143341,00 

      Atlīdzība 1000 113018,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26398,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 3925,00 

    49 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde   84306,00 

      Atlīdzība 1000 68526,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15780,00 

    50 Izglītības pārvalde   20730,00 

      Atlīdzība 1000 19247,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1483,00 

    51 Kārsavas vidusskola   453732,00 

      Atlīdzība 1000 200866,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 242731,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4305,00 

      Sociālie pabalsti 6000 5830,00 

    51-2 KM projekts "Latvijas skolas soma"   2870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2870,00 

    51-3 Kārsavas vidusskola-skolēnu pārvadājumi   14746,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5517,00 

    52 Mežvidu pamatskola   211668,00 

      Atlīdzība 1000 79461,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 25939,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 106268,00 

    52-2 Mežvidu pamatskola-skolēnu pārvadājumi   25123,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15894,00 

    53 Salnavas pamatskola   159915,00 

      Atlīdzība 1000 121810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37023,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1082,00 

    53-2 Salnavas pamatskola-skolēnu pārvadājumi   2220,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2220,00 

    54 Mērdzenes pamatskola   199633,00 

      Atlīdzība 1000 128115,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 69574,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1944,00 

    54-2 Mērdzenes pamatskola - skolēnu pārvadājumi   22439,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13210,00 

    55 Izglītības pasākumi   17953,00 

      Atlīdzība 1000 3150,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12883,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 1500,00 

      Sociālie pabalsti 6000 420,00 

    57 Kārsavas mūzikas un mākslas skola   121506,00 

      Atlīdzība 1000 67138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37313,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 17055,00 

    57-1 Mūzikas mākslas skola IZM   512,00 

      Atlīdzība 1000 512,00 

    58 Izglītības transferti   120000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 120000,00 

  10.000 Sociālā aizsardzība   1102452,00 

    10 Bāriņtiesa   48769,00 

      Atlīdzība 1000 42664,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5502,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 603,00 

    100 Asistenta pakalpojumi invalīdiem   104831,00 

      Atlīdzība 1000 92685,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12146,00 

    137 Projekts "Sociālie pakalpojumi-ārpakalpojumi"   3978,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3978,00 

    186 DI proj."Dienas aprūpes centra pieaugušām personām un garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 
Kārsavas novadā" 

  199360,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 55775,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 143585,00 

    61 Malnavas sociālā māja   198545,00 

      Atlīdzība 1000 118595,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79537,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 413,00 

    62 Sociālā dienesta mobīlā aprūpes grupa   26849,00 

      Atlīdzība 1000 16256,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10593,00 

    64 Sociālie pabalsti   266912,00 

      Sociālie pabalsti 6000 266912,00 

    65 Aprūpe mājās   48562,00 

      Atlīdzība 1000 35306,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13256,00 

    66 Sociālais dienests   127725,00 

      Atlīdzība 1000 119690,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7382,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 300,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 330,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 23,00 

    67 Sociālie transferti   30000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 30000,00 

    68 Darba devēja apbedīšanas pabalsti   16850,00 

      Atlīdzība 1000 16850,00 

    94 Sociālās aprūpes mobilā brigāde   25841,00 

      Atlīdzība 1000 17668,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8173,00 

    94-1 Ēka patapinājumā Malnavas iela 4   4230,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4230,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategori-
jām   

6460366,00 

Atlīdzība 1000 3328418,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1921273,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 51288,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 597002,00 

Sociālie pabalsti 6000 405112,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 157273,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   608773,00 
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1232157,00 

Aizņēmumi F40020000 -615384,00 

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000 -8000,00 

Sastādīja ekonomists          Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                      Ināra Silicka 

 

2.pielikums 

Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 

Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 

 

Speciālā budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta kate-

goriju kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   298675,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 16000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 282675,00 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   644536,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 614040,00 

Vides aizsardzība 05.000 30496,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām pa iestādēm   644536,00 

  04.000 Ekonomiskā darbība   614040,00 

    15 Autoceļu fonds   397926,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 71488,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 326438,00 
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    76 Kārsavas autoceļu fonds   70145,00 

      Atlīdzība 1000 15319,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 54826,00 

    77 Malnavas autoceļu fonds   37908,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37908,00 

    78 Mežvidu autoceļu fonds   25808,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 25808,00 

    79 Mērdzenes autoceļu fonds   33329,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33329,00 

    80 Salnavas autoceļu fonds   36936,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 36936,00 

    81 Goliševas autoceļu fonds   11988,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11988,00 

  05.000 Vides aizsardzība   30496,00 

    25 Dabas resursu nodoklis   30496,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 22996,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7500,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām   644536,00 

Atlīdzība 1000 15319,00 

Preces un pakalpojumi 2000 295279,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 333938,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   345861,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 113868,00 

Aizņēmumi F40020000 231993,00 

Sastādīja ekonomists                       Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                                   Ināra Silicka 

 

3. pielikums 
Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 
 

Pārskats par saistību apmēru 

Pašvaldības nosaukums   Kārsavas novads                       

                      (euro) 

Aizdevējs 
Institucionālā 

sektora klasifikāci-
jas kods 

Mērķis 
Līguma noslēgša-

nas datums 
Līguma summa 

Saistību apmērs 

2019 2020 2021 2022 2023 
turpmākajos 

gados 
pavisam 

(1.+2.+3.+4.+ 5+.6.) 

B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 

                        

Aizņēmumi                       

Valsts kase S13 01 00 ELFLA projekts Pudinavas pamatskolas rekonstrukcija 19.06.2009 247 162.11 19 552 19 352 19 258 19 250 19 250 99 590 196 252 

Valsts kase S13 01 00 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" pamatkapitāla palielināša-
nai  Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Kārsavā" līdzfinansējuma nodrošināša-
nai 

24.08.2010 642 454.17 36 033 35 533 35 490 35 400 35 400 346 588 524 444 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta  "Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas 
pilsētā" realizācijai  

20.06.2031 235 196.64 19 503 19 503 19 503 19 503 19 503 142 831 240 346 

Valsts kase S13 01 00 ELFLA projekta "Sporta zāles rekonstrukcija" realizācija 12.12.2011 40 266.11 3 186 3 186 3 186 3 186 3 186 25 636 41 566 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija" 
īstenošana 

19.06.2012 24 813.97 1 919 1 936 1 936 1 936 1 936 15 818 25 481 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija" 
īstenošanai 

19.06.2012 336 476.20 26 303 25 928 25 928 25 928 25 928 215 481 345 496 

Valsts kase S13 01 00 
Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa ēku un telpu 
renovācija 

12.07.2013 291 079.82 18 250 18 200 18 152 17 856 17 850 154 480 244 788 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 
novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā" realizēšanai 

22.07.2014 55 394 3 352 3 342 3 332 3 322 3 320 42 583 59 251 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 
novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā 
"realizēšana 

22.07.2014 59 467 4 185 4 155 4 126 3 950 3 940 34 736 55 092 

Valsts kase S13 01 00 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta (traktortehnikas) iegādei 

19.08.2014 90 145 21 440 21 440 16 080       58 960 

Valsts kase S13 01 00 Kārsavas pilsētas Telegrāfa ielas rekonstrukcija 19.08.2014 168 749 9 928 9 928 9 928 9 928 9 550 102 790 152 052 

Valsts kase S13 01 00 
KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII 
"Sienāzītis" " īstenošanai 

19.08.2014 243 278 7 934 10 482 10 482 10 482 10 482 108 531 158 393 

Valsts kase S13 01 01 Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve 14.12.2015 554 800 32 670 32 662 32 647 32 621 32 620 389 628 552 848 

Valsts kase S13 01 02 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā 09.08.2016 72 578 2 194 4 328 4 328 4 328 4 328 53 432 72 938 

Valsts kase S13 01 02 
Proj. "Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē" 

06.04.2017 102 708 105 6 023 6 006 6 004 6 004 78 636 102 778 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Kārsavas ielu seguma atjaunošana" 02.07.2018 57 590 138 3 003 3 490 3 490 3 490 44 949 58 560 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Malnavas ciema ielu atjaunošana" 10.08.2018 23 790 70 70 725 1 480 1 480 20 535 24 360 

Valsts kase S13 01 00 ELFLA "Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā" 10.08.2018 102443 100 98 5 222 5 220 5 218 89 178 105 036 

Valsts kase S13 01 00 
Projekts "Baznīcas, Malnavas, Sporta ielu atjaunošana 
Kārsavas pilsētā" 

14.09.2018 143 210 365 360 4 384 8 604 8 604 123 504 145 821 

    
Mežvidu, Salnavas, Goliševas, Mērdzene ,Kārsavas 
autoceļi (75%) 

2019 294784 437 556 527 15 234 15 234 268 765 300 753 

KOPĀ: x x x #VALUE! 207 664 220 085 224 730 227 722 227 323 2 357 691 3 465 215 

Galvojumi                       

Finanšu minis-
trija 

S13 01 00 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales 
reģionā SIA "ALLAS" 

13.11.2006   2 196 2 196 2 196 2 196 2 196 12 441 23 421 

VK S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaimnieks"projekta"Katlu mājas 
Kļavu ielā 7,Kārsavā,rekonstrukcija"īstenošanai  

2019.   21 343 21 343 21 343 21 343 12 451   97 823 

KOPĀ: x x x   23 539 23 539 23 539 23 539 14 647 12 441 121 244 

Kopā saistības         231 203 243 624 248 269 251 261 241 970 2 370 132 3 586 459 

Kopā saistību 
procents no 
pamatbudžeta 

    
    

4,73 4,98 5,08 5,14 4,95   9453078 

Pamatbudžeta 
ieņēmumi bez 
mērķdotācijām 

    

    

4888457 4888457 4888457 4888457 4888457     
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Atmaksājamās aizdevuma pamatsummas 2019. gadā 
 

 

4. Pielikums 
Kārsavas novada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 

Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019. gadam 

  Aizdevuma mērķis Summa EUR 

73 SIA „ Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšana 32 533 

69 Pudinavas pamatskolas rekonstrukcija, Sporta zāles būvniecība 17 052 

51 ELFLA projekta "Sporta zāles rekonstrukcija" realizācija 3 066 

15 ERAF projekta  "Vienības ielas rekontsrukcija Kārsavas pilsētā" realizācijai  18 813 

75 ELFLA projekta "Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija" īstenošana 1 814 

76 ELFLA projekta"Kārsavas pilsētas ielu rekostrukcija" īstenošanai 24 876 

71 Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa ēku un telpu renovācija 16 876 

132 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā "realizēšana 3 452 

131 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā"realizēšanai 3 212 

15 Kārsavas pilsētas Telegrāfa ielas rekonstrukcija 9 508 

48 KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII "Sienāzītis" " īstenošanai 7 544 

129 Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (traktortehnikas)iegādei 21 212 

146 Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve 32 164 

76 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā 2 094 

 Kopā 194 216 

Nr. 

Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstīb
as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 
budžets 

EUR 

Valsts 
kases 

aizņēmu-
mi, EUR 

Plānotais paš-
valdības finan-
sējums, EUR 

VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība 

RV 1.1/ Atbalsta infrastruktūra un pakalpojumi uzņēmēju attīstībai 

  U 1.1.1/ 
Attīstīt sadarbību ar biznesa inkubatoriem  un Latgales 
speciālo ekonomisko zonu 

Novada dome 
Regulāra sadarbība ar Rēzeknes biznesa inkubato-
ru (piedalīšanās semināros, kopsapulcēs) 

      

  U 1.1.2/ 
Līdzdarboties projektos, kas sniedz iespēju sakārtot pašval-
dības ēkas un inženierinfrastruktūras, un nodot tās uzņēmē-
jiem 

Novada dome 
Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai 
novada teritorijā 

    12 000 

  U 1.1.3/ 
Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to atbalsta organizācijām 
kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīko-
jumu u.c. 

Novada dome         

  U 1.1.4/ 
Plānojot teritorijas attīstību, saglabāt novada zemju ekono-
misku un perspektīvu izmantošanu 

Novada dome Teritorijas plānojuma grozījumi     10 000 

RV1.2/ Vides attīstības uzņēmējdarbības veikšanai 

  

U 1.2.1/ 
Turpināt ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes Zemesgrā-
matā, tālākai efektīvai izmantošanai 

Novada dome, 
zemes lietu speci-

ālisti 

Īpašumu tiesību reģistrēšana NĪVK IS vai NĪ aktu-
alizācija; 
Īpašumu kadastrālā uzmērīšana vai aktualizācija 
NĪVKIS (plānoti 9 dzīvokļi, 35 zemes vienības, 9 
būves) 

    

30000 

RV 1.3/ Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem, NVO 

  

U 1.3.1/ 
Pašvaldībai iesaistīties un iniciēt starptautiskās sadarbības 
un uzņēmējdarbības veicināšanas projektus 

Novada dome 

Latvijas pārrobežu programma “From Hobby to 
Business – Developing Entrepreneurship in the 
Latvia – Russia Border Area” “No hobija līdz 
biznesam” (Interaktīvā stenda iegāde, 2 tirgus 
pasākumu organizēšana) 

6400   8180 

  Līdzfinansējums biedrību projektiem.     7000 

  

U 1.3.2/ 
Nodrošināt informāciju par pašvaldību un uzņēmējdarbību 
novada teritorijā interneta mājas lapā vismaz 3 valodās 
(latviešu un 2 svešvalodās) 

Novada dome, 
sabiedriskās 

attiecības 

Publikācijas medijos EUR 300 
“Latgales Reģionālā Televīzija” - 2 sižeti mēnesī 
un “Vakara saruna. Kārsavas novada pašvaldības 
aktualitātes” EUR 3485 
LTV1 – Kārsavas novadam svarīgas informācijas 
sniegšana, izplatīšana valsts televīzijā. (6 min). 
EUR 600 

    4385 

  

U 1.3.3/ Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, valsts sabiedrībām Novada dome 

Dalības maksas: 
Latgales plānošanas reģions EUR 1027, 
Biedrība "Eiroreģions Pleskava, Livonija" EUR 
800 
Ludzas rajona partnerība EUR 1680 
Eiroreģions Ezeru zeme EUR 3610 
Latgales reģiona tūrisma asociācijā "Ezerzeme". 
EUR 888 

    8005 

  U 1.3.4./ Esošās uzņēmējdarbības datu bāzes izveide un aktualizācija Novada dome Papildināta uzņēmēju datu bāze       

RV 1.4/ Pašvaldības atbalsts uzņēmumu izveidei un attīstībai 

 
U 1.4.1./ 

Turpināt atbalstīt jaunās biznesa idejas un veicināt skolēnu 
mācību uzņēmumu attīstību 

Novada dome 
Skolēnu uzņēmējdarbības konkurss (nolikums)
Balvām EUR 1000, vieslektors  EUR 150. 

    1150 

 
U 1.4.2./ 

Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātības pasāku-
mus 

Novada dome 
Aktīvais nodarbinātības pasākums “Algotie pagai-
du sabiedriskie darbi “  plānotas 47 darba vietas 
mēnesī. 

118830   2924 

  
U 1.4.3./ Mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana Novada dome Uzņēmējdarbības uzsākšanas konkurss.     7000 

RV 1.5/ Zaļo iepirkumu organizēšana 

  
U 1.5.1./ Zaļo iepirkumu pakāpeniska ieviešana praksē 

Novada dome, 
iepirkumu speci-

ālisti 

Zaļo iepirkumu īpatsvara pieaugums kopējā iepir-
kumu bilancē. 

      

VP2/ Izglītības, pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 2.1/ Izglītības pakalpojumu attīstība 

  

U 2.1.1./ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana 
Novada dome, 

skolas 

Kursi mācību jomu koordinatoriem(13ped,.), mācī-
bu jomu koordinatoru semināri (13ped.), pedagogu 
pieredzes apmaiņas braucieni(25 pedagoģi), konfe-
rences pedagogiem (20pedagoģi) 

    1600 

  
U 2.1.2./ Tehnisko darbinieku kvalifikācijas celšana 

Novada dome, 
skolas 
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U 2.1.2./ Tehnisko darbinieku kvalifikācijas celšana 

Novada dome, 
skolas 

  
      

  

U 2.1.3./ Interešu izglītības attīstība un pilnveidošana 

Novada dome, 
skolas 

Mazpulku pasākumi : mazpulku konference Rīgā 
(8 dalībnieki), sporta spēles Daugmalē(20 dalīb-
nieki), nometne “Visu daru es ar prieku” Salaspilī- 
15 (dalībnieki), mazpulku rudens forums Jēkabpilī
(20 dalībnieki), prioritāro projektu seminārs Pikšas
(20 dalībnieki). 

    1238 

KMMS 

Organizēti 12 pasākumi novada ietvaros (595 
dalībnieki) un 20 izbraukumi līdzdalībai starptau-
tiskajos, valsts un reģionu konkursos un festivālos 
(178 dalībnieki un 29 pedagoģi) 

    4548 

  

U 2.1.4./ 
Nodrošināt izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, 
sporta pasākumos un mācību ekskursijās, kā arī izglītojamo 
apbalvošana 

Novada dome, 
skolas 

Izglītības pasākumi : 
Plānoti dažādi konkursi un olimpiādēs dažādās 
mācību jomās: latviešu valoda, matemātika, fizika, 
ķīmija, angļu valoda. Plānotas starpnovadu dejus 
skates un Sadancis) 
(plānotais iesaistīto skolēnu skaits 1343, pedagogu 
skaits- 44. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2261,00  un 
625 dalībnieki). 
Organizēti pasākumi Izglītības iestādēs; Kārsavas 
vidusskolā 29 pasākumi, lauku pamatskolās - 20, 
pirmskolas izglītības iestādes - 18. 

   

10223 
  
  
  
  
  
  

2411 

  Ziemassvētku dāvanas izglītība (720 dāvanas)    4320 

  
ES Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” ietvaros novadā piee-
jams karjeras konsultants. 

11229    

  
ES projekta ” Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros noorganizēti 17 
pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai 

10497     

  
  

U 2.1.5./ Bērnu nometņu organizēšanas atbalsts 
Novada dome, 

skolas, biedrības 
Vasaras nometnes skolēniem     1500 

  
U 2.1.6./ Uzturēt un pilnveidot sadarbību ar Malnavas koledžu Novada dome 

Aktīva un cieša sadarbība ar Malnavas koledžu, 
sadarbības līgums 

      

  

U 2.1.7./ 
Pašvaldības stipendijas piešķiršana Kārsavas vidusskolas 
izcilākajiem skolniekiem un augstskolu studentiem, kas 
apgūst novadam nepieciešamās specialitātes 

Novada dome, 
Kārsavas vidus-

skola 

Kārsavas vidusskolā plānotas stipendijas 
10.-12.klašu skolēniem : 
7-7.99 balles- 98 saņēmēji, 
8-8.99 balles-134 saņēmēji, 
9-10.00 balles- 44 saņēmēji. 

    5738 

  

U 2.1.8./ 
Stiprināt latgalisko kultūrvidi un valodu skolās un pirmssko-
las izglītības iestādēs, integrējot to ikdienas saziņā 

Novada dome 
Sabiedrisko 

attiecību speciā-
lists 

        

RV 2.2./ Izglītības infrastruktūras attīstība 
  

U 2.2.1./ 
Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzla-
bošana 

Novada dome, 
skolas 

Mežvidu pamatskolā apkures sistēmas ierīkošana, 
ar katlu 

    100000 

Malnavas PII grupas telpas remonta     6440 

  
Āra Trenažieri Mežvidu pamatskola(Uzstādīti 5 
dažādi vingrošanas elementi) 

    2900 

  

U 2.2.2./ Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 
Novada dome, 

skolas 

Mācību līdzekļu nodrošināšana PII, pamatskolām, 
vidusskolai- 611skolēni (PII – 201 bērns, 1.-4.kl.-
151skolēns, 5.-9.kl.- 210 skolēni, 10.-12.kl.-49 
skolēni) 

9256   11640 

Kārsavas PII (virtuves inventārs, skapīši gardero-
bei 4.gab., virtuves skapīši 3.gab, plaukti 
2gab.,bērnu galdi 5.gab.,bērnu krēsliņi) 
Malnavas PII(5-6gadīgo grupas remonts, virtuves 
trauki, sekcijas 1.gab.) 
Mežvidu PII (virtuves inventārs, putekļu sūcējs 
1.gab., āra rotaļu mājiņa, bumbas 20.gab.) 

    5320 

Kārsavas vidusskola ( krēsli datorklasei 14.gab., 
ofisa galds 1.gab., biroja krēsls.1.gab, biroja 
plaukts 8.gab., skandas 2.gab., žalūzijas skolas 
3.,4.stāvos, jumta noteku ierīkošana) 
Mežvidu pamatskola( datorkrēsli 5.gab., skolēnu 
krēsli 12gab.,skolēnu galdi 6gab., nakts skapīši 
4.gab., putekļu sūcējs, žalūzijas 3gab., pirmā stāva 
logi 2gab.) 
Salnavas pamatskola ( krāsns remonts, kosmētis-
kais remonts internāta telpās un skolā, žalūzi-
jas2gab., gultas veļas 5komplekti, portatīvais da-
tors ar programmatūru 1.gab.) 
Mērdzenes pamatskola (papīra smalcinātājs 
1.gab,gaismas galds 1.gab., portatīvais dators ar 
programmatūru  un antivīruss2.gab.) 
  
Tautas tērpi līdzdalībai XII Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos. 

      
  
  
  
  
  
  
  
14187 
  
  
  
  
  
  
  
  
15 000 

VP3/ Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 3.1/ Sporta infrastruktūras attīstība 

  

U 3.1.1./ 
Izveidot, labiekārtot, modernizēt un uzturēt novada sporta 
infrastruktūru 

Novada dome 

Stadiona labiekārtošana un uzturēšana (mākslīgā 
laukuma seguma atjaunošana (5000kg. granulas), 
mešanas sektora izbūve, velotrases izbūve,) 
 
Goliševas sporta zāles kosmētiskais remonts 
444m2 

    

5990 
  
  

665 

  U 3.1.2./ Sporta aprīkojuma atjaunošana un jauna iegāde Novada dome         
  

U 3.1.2./ Daudzfunkcionālās halles celtniecība Novada dome 
Sporta infrastruktūras modernizēšanas, uzlabošana, 
nākotnes nepieciešamības izpēte 

    12000 

RV 3.2./ Sporta pakalpojumu attīstība 

  

U 3.2.1./ 
Dažādu sporta virzienu un pasākumu organizēšana un atbal-
stīšana 

Novada dome 

Noorganizēti 36 sporta pasākumi novada teritorijā, 
plānoti 2905 dalībnieki. Sportistu piedalīšanās 12 
ārpus novada pasākumos, plānoti 430dalībnieki. 
 
Starpnovadu maksājumi sports 

    

 
 

9250 
  
   

800 
  U 3.2.2./ Sadarbības veicināšana ar sporta skolām Novada dome         

Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

VP4/ Kultūras pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 4.1/ Kultūras infrastruktūras attīstība 

  

U 4.1.1./ 
Kultūras iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana, 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

LEADER projekts” Aprīkojuma iegāde Kārsavas 
KN ““Kārsavas KN “Gaismas aprīkojums-gaismas 
pultis, video sistēmas komplekts, skatuves mehā-
nisms, gaismas iekārtu komplekts. (projekta 
priekšfinansēšana 36000) 

45000   5000 

  Ēku tehniskā apsekošana (3 ēkas)     3000 

  

Kārsavas kultūras nama telpu remonts EUR 12000, 
2.stāva grimētavu divu telpu remonts EUR 900, 
sienu dekori EUR 160, putekļu sūcējs EUR 100. 

    13160 

Salnavas KN jumta remonts 500m2 EUR 3500, 
portatīvais dators ar programmatūru, antivīruss 
licence (1.g.) 

    4325 
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

  

U 4.1.1./ 
Kultūras iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana, 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

  
Stāvlaukuma atjaunošana pie Kārsavas mūzikas un 
mākslas skolas (524m2) 

    15820 

  
Mežvidu kultūras nama zālē radiatoru maiņa , 
palīgtelpu remonts 

    3000 

  
Goliševas KN fasādes remonts(200m2), foajē 
grīdas remonts(15m2),sliekšņa remonts (20m2) 

    2160 

  Mērdzenes kultūras namā mikrofoni 2gab.     1020 

  

Bibliotēkas (Goliševas bibliotēkā multifunkcionālā 
iekārta 1gab., Ranču bibliotēkā multifunkcionālā 
iekārta 1gab., 
Kārsavas bibliotēkā  biroja plaukti 3gab., Salnavas 
bibliotēkā žurnālu plaukts 1gab.) 

    1440 

  
U 4.1.2./ 

Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu amatiermākslas kolek-
tīviem 

          

RV 4.2./ Kultūras pakalpojumu attīstība 

  
U 4.2.1./ 

Kultūras darbinieku profesionālās kompetences pilnveidoša-
na 

Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

  
      

  

U 4.2.2./ Inovatīva pieeja kultūras pasākumu organizēšanai 
Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

Noorganizēti 12 novada pasākumi, 1240 dalībnie-
ki, 5550 apmeklētāji. 
Kārsavas KN plānoti 12 pasākumi -559 dalībnieki , 
2210 apmeklētāji. 
Malnavas pagastā plānoti 
10 pasākumi ,286 dalībnieki, 1130apmeklētāji. 
Mežvidu kultūras namā plānoti 15pasākumi ,345 
dalībnieki, 980 apmeklētāji 
Salnavas kultūras namā plānots 
21 pasākums, 868 dalībnieki, 3340apmeklētāji 
Mērdzenes kultūras namā plānoti 
15 pasākums ,511 dalībnieki, 975apmeklētāji. 
Goliševas kultūras namā plānoti 
16 pasākumi, 387 dalībnieki, 1520 apmeklētāji. 

Plānoti valsts, reģionālie izbraukumi (1002 dalīb-

nieki) 

Novada pasākumu apskaņošana 

    

33730 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1500 

  

U 4.2.3./ 
Popularizēt bibliotēku kā multifunkcionālu iespēju  vietu, 
modernizējot IKT aprīkojumu 

Novada dome, 
bibliotēkas 

Bibliotēku fonda iegāde 
Noorganizēti 56 bibliotēku  pasākumi, piesaistīti 
822 dalībnieki. 
Plānotais lasītāju skaits- 1473, 
apmeklējumu skaits-23467, izsniegumu skaits - 
46000 

    

4500 
  
  

643 

  
U 4.2.4./ Atbalstīt bibliotekāru profesionālo pilnveidi 

Novada dome, 
bibliotēkas 

        

VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
  

RV 5.1./ Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

  
U 5.1.1/ 

Sociālo speciālistu profesionālās kompetences pilnveidoša-
na 

Novada dome, 
sociālais dienests 

  
      

  

U 5.1.2/ 
Nodrošināt sociālās aprūpes / sociālās rehabilitācijas centru 
izveidi un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi 

Novada dome, 
sociālais dienests 

DI projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 
Kārsavas novadā”( Izveidots un labiekārtots Die-
nas aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un ar 16 vietām sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rak-
stura traucējumiem) 

Projekta priekšfinansēšana EUR17289 

165 289,11   34071 

  
 Ieguldījums SIA “Kārsavas slimnīca” pamatkapi-
tālā Ēkas “Gvelzis” fasādes remonts 

    8000 

  

U 5.1.3./ Pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību 
Novada dome, 

sociālais dienests 

Pabalsti maznodrošinātajiem 
Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem 
(86 personas) 

104831   266912 

Materiāli tehniskā bāze sociālais dienests
(dokumentu skapis 1gab., licenzēta datorprogram-
matūra, UPS datoram 1.gab.) mobilā brigāde
(kopētājs-printeris - skeneris 1.gab.) 

    845 

RV 5.2./ Sociālās infrastruktūras pilnveidošana 

  

U 5.2.1./ Pansionāta darbības pilnveidošana 
Novada dome, 

sociālais dienests 

Pansionāta lieveņa un ūdens atvades sistēmas 
remonts 
Organizēti 20 pasākumi pansionāta klientiem.
(pansionāta plānoti 32 klienti) 
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Pansionāts 
Mūsmājas (veļas mazgājamā mašīna 1gab., boileri 
2gab., trimmers- zāles pļāvējs 1gab.) 

    
3000 
538 
1225 

  
U 5.2.2./ 

Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs un  
pieejamības nodrošināšanas veicināšana privātās iestādēs 

Novada dome, 
sociālais dienests 

        

  
U 5.2.3./ 

Sociālo dzīvokļu izveide; dzīvojamās telpas infrastruktūras 
pielāgošana un uzturēšana 

Novada dome, 
sociālais dienests 

        

VP6/ Veselības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 6.1/ Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

  
U 6.1.1./ Motivēt veselības pakalpojumu klāstu pilnveidošanu 

Novada dome, 
Kārsavas slimnī-

ca 
        

  
U 6.1.2./ Atbalstīt un motivēt jauno speciālistu piesaisti 

Novada dome, 
Kārsavas slimnī-

ca 
        

  

U 6.1.3./ Veselības profilakses pasākumu atbalstīšana 
Novada dome, 

Kārsavas slimnī-
ca 

Projekts ”Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” 
(10 pasākumi , dažādos ciklos-vingrošana, nūjoša-
na, ekskursijas, lekcijas, iesaistīti 300 iedzīvotāji) 
(pašvaldības priekšfinansējums EUR 7797) 

23030     

RV 6.2./ Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

  
U 6.2.1./ FVP uzturēšana Novada dome 

FVP (Malnavā, Salnavā, Mežvidos, Goliševā) un 
ambulances Mērdzenē uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšana 

30045   27194 

VP7/ Tūrisma attīstība 
RV 7.1./ Tūrisma infrastruktūras izveide un uzlabošana 

  
U 7.1.1./ Esošo tūrisma objektu uzturēšana un attīstība 

Novada dome, 
tūrisma specc. 

Vides instalāciju objekta "Uguns" atjaunošana, 
Rogu pilskalna appļaušana un soliņa ierīkošana. 

    350 

  
U 7.1.2./ Norāžu uzstādīšana uz objektiem 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

Esošo tūrisma informācijas stendu informācijas 
atjaunošana, uzturēšana norāžu uzstādīšana, atjau-
nošana 

    1700 
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

  

U 7.2.3./ 
Novada popularizēšana un tēla attīstība: bukletu izstrāde, 
dalība konferencēs, semināros u.c. pasākumos; dalība izstā-
dēs un izstāžu organizēšana 

Novada dome, 
tūrisma speciā-

lists 

Naktsmītne starptautiskās tūrisma izstādes 
"Balttour 2019" laikā no 1. līdz 3. Februārim, 
vienota tērpa iegāde 
Semināru, tikšanos, pieredzes apmaiņu un apsprie-
žu rīkošana esošajiem un topošajiem tūrisma uzņē-
mējiem 
Informatīvo materiālu dizains un izgatavošana. 
(3500 bukleti), informatīvajiem materiāliem sadar-
bībā ar Ziemeļlatgali 
Tūrisma pasākumu organizēšana "Ejam Bakuot" - 
60dalībnieki, 
Nakts putnu vērošana-40dalībnieki 

    

150 
150 
2800 
700 

  
U 7.2.4./ 

Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, uzturēša-
na un regulāra aktualizācija 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, 
uzturēšana 

    100 

  
U 7.2.5./ 

Novada amatnieku un mājražotāju sadarbības veicināšana 
un viņu popularizēšana 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

        

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

RV 8.1/ Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana un efektivitātes uzlabošana 

  
U 8.1.1./ e-pakalpojumu attīstība Novada dome         

  

U 8.1.2./ 
Regulāri aktualizēt mājas lapas informāciju, tai skaitā lat-
viešu un 2 svešvalodās; novada informatīvā izdevuma pat-
stāvīga izdošana 

Novada dome 
Sabiedrisko 

attiecību speciā-
lists 

“Kārsavas Novada Vēstis” (0.104 euro x 2001gab 
x 12 mēneši) EUR 3000 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgalie-
šu valodas sadaļas izveide EUR 500 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgalie-
šu valodas pamatsadaļu tulkošana EUR 200 
Preses relīžu tulkošana latgaliešu valodā EUR 450 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas pilnvei-
došana (informatīvā paziņojuma par sīkdatnēm un 
drukāšanai draudzīgā atbalsta sadaļu izstrādāšana) 
EUR 389 

    4539 

  

U 8.1.3./ 
Dažādu programmatūru un sistēmu attīstība un pilnveidoša-
na, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Novada dome 

Administrācija EUR 300 (projektora inventārs) 
Centralizētā grāmatvedība EUR 5220(datori ar 
programmatūru 2gab., printeris 1gab.,datorkrēsls 
1gab., upsa 1gab., skapis 2gab., galda tumba 
1gab), dzimtsarakstu nodaļa EUR 382 (skapis 
1gab., datorkrēsls 1gab., svečturis 1gab.), attīstības 
nodaļa EUR 1865(portatīvais dators ar program-
matūru 2gab., datorkrēsls 1g.), bāriņtiesa EUR 730
(portatīvais dators 1gab.), Goliševas pagasta telpa 
EUR 280(aizkaru iegāde) 

    8777 

Malnavas pagasta pārvaldes ēka, Mežvidu pamat-
skolas ēkas, Malnavas PII ēkas UAS uzstādīšana 

    9323 

  Sabiedriskās attiecības (objektīvs)     430 

  
U 8.1.4./ 

Pašvaldības speciālistu kompetenču kvalifikācijas paaugsti-
nāšana 

Novada dome        

  

U 8.1.5./ 
Efektīvi pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 

Novada dome 

Pašvaldības amatpersonu (darbinieku) nolikuma 
“Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu 
un darbinieku 
Atlīdzības nolikums’ ietvaros atvaļinājuma pa-
balsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi 
kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atva-
ļinājumā 
Represētie(150), izdevumi par Kārsavas novadu 
(vēsturiskā inf, populariz. Cita rakstura) -350  , 
zemessardzes pasākuma atbalsts-200, Boņuks-250, 
nedzirdīgo biedrība- 100 
Plānotas dzimtsarakstu nodaļa 20 laulību ceremo-
nijas 
Starpnovadu maksājumi 
Izglītības EUR 120000 (aptuveni 45 izglītības 
iestādes un 105 izglītojamie) 
Atskurbtuve EUR 3500 (Līgums ar Ludzas novada 
pašvaldību) 
Bibliotēku funkciju EUR 3200 (metodiskie pakal-
pojumi, profesionālā izglītošana,  servera uzturēša-
na) pakalpojumiem 
Sociāliem pakalpojumiem EUR 30000 (2 iestādes 
un 5 klienti) 
Ēdināšana( pašvaldības 88531b.d.) (Kārsavas 
novada domes 2015.gada 24.septembra saistošie 
noteikumi Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 
izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”) 
Pieredzes apmaiņas brauciens  Kārsava-Alūksne-
Tallina- Alūksne-Kārsava (15 deputāti) 
Pašvaldību sadarbības iespējas (35darbinieki) 
Kārsavas novada un tā simbolikas atpazīstamība, 
sabiedriskās attiecības 
EUR 2000 (300 gab. prezentmateriāli) 
EUR 950 Godināt ilgdzīvotājus – 50 gaviļnieki ,  
novada aktīvākos iedzīvotājus (10 balvas), goda 
pilsoņus- -10piemiņas balvas 
EUR 1000 Lietišķu  tikšanos organizēšana pie 
domes priekšsēdētajas (20tikšanās) 
Personu datu aizsardzības pasākumu pakalpojumi 
Biedru maksa PS (1,3% no budžeta) izpilddirekto-
ru asociācijai. 

32377   

84104 
1500 
 300 

 156700 
 97780 
 1020 
3950 
8833 
5918 

  
U 8.1.6./ Pašvaldības autoparka atjaunošana Novada dome Jauns autobuss      39000 

RV 8.2./ Starptautiskās atpazīstamības veicināšana 

  U 8.2.1./ Nodrošināt partnerības veicināšanu Domes vadība         

  

U 8.2.2./ 
Piedalīties dažādos pasākumos, popularizējot novada vārdu, 
tēla attīstība 

Novada dome 

Tikšanās ar pašvaldības sadarbības partneriem 
(policija, robežsardze, uzņēmēji, reliģiskās organi-
zācijas, citas pašvaldības un valstis.) EUR 300 
Delegāciju uzņemšana kontaktu nostiprināšanai 
EUR 3000 (Novada svētki augustā - 4 delegācijas 
ar 10 personām. Nodrošina ēdināšanu 10 euro 
dienā. Ekskursija - 15 eiro 1 personai) Pārrobežu 
delegācijas - 1000 Eur, Latvijas mēroga delegāci-
jas - 400 Eur, reģionālās delegācijas - 600 Eur. 
Līdzdalība Kārsavas novada kolektīviem nozīmī-
gos pasākumos EUR 500 
Prezentācijas materiālu iegāde  EUR 1500 
(Reklāmas materiāli, suvenīri ārzemju braucieniem 
un viesu uzņemšanai.100 medus burciņas - 250 
eiro, 50 vaska sveces - 175 eiro, 70 tējas - 100 eiro, 
50 Suvenīrs "Annele" - 175 eiro, maisiņi ar apdru-
ku - 370 eiro ) 
Kalendārs 2019. gadam (200 gab.) EUR 1000 
Informatīvo materiālu dizains un izgatavošana 
EUR 1000 (200.gab.krievu , 300.gab.angļu, 
600gab. latviešu) 
Banneru atjaunošana EUR 250 (Kārsavas stadi-
ons). Jauni banneri pagastos 5gab. 

    7550  
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

RV 8.3./ Jauniešu iesaiste pārvaldes sistēmā 

  
U 8.3.1./ Aktivizēt jauniešu interesi dažādos pasākumos un projektos 

Novada dome, 
jauniešu spec. 

Organizēti 28 jauniešu pasākumi, iesaistīti 1380 
dalībnieki. 

    2638 

  
U 8.3.2./ Skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšana Novada dome 

NVA projekts “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’”  
Izveidotas 10 darba vietas skolēniem vasaras sezo-
nai . 

2580   3601 

VP9/ Infrastruktūras attīstība 

RV 9.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība 

  

U 9.1.1./ Satiksmes drošības organizēšana atbilstoši likumdošanai 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide 
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobeža” realizēša-
na. Astoņu novērošanas kameru iegāde un uzstādī-
šana (projekta priekšfinansēšana EUR 12003). 

444   
1867 

12003 priekš. 

  

U 9.1.2./ 
Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko 
stāvokli 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Melnā seguma atjaunošana (Aizņēmums VK 75% 
pašvaldības līdzfinansējums autoceļu fonds- 
25%) : 
Kārsavas pilsētas ielu atjaunošana 
Puškina-1005 m2 Kļavu-528 m2, Kalēju 980 
m2,Avženkas 243 m2, Dzelzceļa 920 m2, Dārzu 
1029 m2, Mazā Dārzu 1036 m2, Zaļā 3105 m2, 
Teātra ielas 1330 m2. 
(divkārtu virsmas apstrāde) 
Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjauno-
šana (Meža- 462m2, Ziedu 780m2, Dārzu ielas 
1569m2, Mežvidu pagastā un Kalna iela -145 m2 
Salnavas pagastā. ) 
Ielu seguma atjaunošana Mērdzenes pagastā
(Skolas- 1444 m2, Priežu iela-1332 m2 Mērdzenē; 
Baznīcas iela Pudinavā 1540 m2) 
Ielu seguma atjaunošana Goliševā (Smilšu ielai 
788 m2) 
Kārsavā 
68090030252 seguma atjaunošana(600m2) Estrā-
des ielas seguma atjaunošana ((1500m2)Segas 
maiņa ietvei uz estrādi(120m2) 

 

  
85500 

  
  
  
  
  

44250 
  
  
 

46500 
 
  

18184 
  

92850 

   
28 500 

  
 
  
  
  

14 750 
  
  
  

15 500 
  
  

6061 
   

30950 

Malnavas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība. 
Autoceļa Pudinava-Latvīšu Stiglava pārbūves 
būvprojekta apjomu korekcijas izdevumi (autoceļu 
fonda finansējums) 

    
3413 

  
5000 

  
U 9.1.3./ 

Apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana uz ielām/ ceļiem/ 
laukumiem 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Malnavas ciema apgaismojums(uzstādītas 19 LED 
lampas) (Autoceļu fonda finansējums)  

    9871,18 

R.V 9.2/ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

  

U 9.2.1/ 
Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības un kanalizācijas  
sistēmas 

Novada dome, 
SIA “Kārsavas 
namsaimnieks 

Ieguldījums SIA Kārsavas namsaimnieks ūdens 
pakalpojumu pieslēgumi paralēli kanalizācijas 
projektam (kanalizācija), Mērdzenes ūdens atdzel-
zošanas stacijā smilts nomaiņa 

    7300 

  
U 9.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu darbību 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.3/ Ilgtspējīgas atkritumu savākšanas nodrošināšana 

  

U 9.3.1/ Izveidot atkritumu dalītās vākšanas laukumus un punktus 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Atkritumu šķirošanas laukuma pilnveidošana 
(čuguna krāsniņa, LED gaismas, informatīvie 
baneri 2gab. 7m3konteiners) (DRN finansējums) 
Organizēts atkritumu šķirošanas konkurss (balvas -
30atkritumu šķirošanas maisi) 

    

5810 
  
   

300 

  
U 9.3.2/ Izveidot būvgružu pieņemšanas punktu 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  
U 9.3.3/ Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu punktus/laukumus 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.4./ Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība 

  
U 9.4.1./ Centrālās apkures sistēmas attīstība 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  

U 9.4.2./ 
Vienotas apkures sistēmas un katlu mājas būvniecība Kārsa-
vas pilsētā 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā(Telegrāfa 
ielā 37) (provizoriskais galvojums EUR 1153705) 
Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā 
(izbūvēts savienojošais siltumtrases posms1255 m 
garumā no jaunās katlu mājas Telegrāfa ielā 37 
uzošo Skolas ielas apkures loku un Kļavu ielas 
apkures loku) Telegrāfa ielā 37) (provizoriskais 
galvojums EUR294325) 

     

  

U 9.4.3./ Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

Novada dome, 
komunālais 

dienests, SIA 
„Kārsavas nam-

saimnieks 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām. Saistošie 
noteikumi “Par Kārsavas novada pašvaldības līdz-
finansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un  dzīvo-
jamo māju renovācijai” 

    30000 

  
U 9.4.4./ 

Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu īstenošana 
publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  

U 9.4.5./ Teritorijas labiekārtošana 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Bīstamo koku zāģēšana (55koki)     3850 

Ūdens ņemšanas vietas izveide Mežvidos      1900 

Deleģētas apsaimniekošanas saistības 2013.gada 
27.decembrā līgums (27.12.2013.domes sēdes 
15pr. &11). 

    100890 

  

U 9.4.6./ 
Pašvaldības  iestāžu un struktūrvienību uzturēšana un attīstī-
ba, tai skaitā, palīgēku būvniecība 

Novada dome 

Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšana 
(13 dzīvokļi) 
Elektrības pieslēgšana ("Zaļumi", Salnava, Aizgār-
šas iela 27, Goliševa, Vecmežsargi' Liepu iela 14, 
Mērdzene Muižiņa, Otrie Mežvidi) 

    
13000  

  
3222 

Mežvidu pagasta ēkas ieejas durvis EUR 611, 
Goliševas pagasta telpu grīdas remonts 46m2 –
eur430 . 

    1041 

  

U 9.4.7./ 
Komunālās saimniecības un ceļu apsaimniekošanas materi-
āltehniskās bāzes uzlabošana 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Pļaujmašīna novada teritorijas un ceļa uzturēšanai     6512 

Malnavas teritorija (zāģis 1gab., rokas pļaujmašīna 
1gab,) Mežvidu teritorija (stumjamais zāles pļāvējs 
1gab., prožektors ar statīvu ) Salnavas teritorija 
(krūmgriezis 1gab.) 

    2361 

  
U 9.4.8./ 

Ugunsdzēsības dīķu izveide un uzturēšana, darba aizsardzī-
bas pasākumu nodrošināšana 

Novada dome, 
darba aizsardzī-
bas speciālists 

        

  
U 9.4.9./ 

Vecināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības uzņemša-
nos par māju uzturēšanu un apsaimniekošanu; veicināt 
dzīvokļu īpašnieku kopību veidošanu 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.5./ Vienota datu tīkla izveide 

  U 9.5.1./ Vienota datu tīkla izveidošana Novada dome         

  

U 9.5.2./ Videonovērošanas attīstība un uzturēšana Novada dome 

Videonovērošanas kameru uzstādīšana 6 gab.: 
Kārsava pilsētā 3gab.(pie domes, pie baznīcas, 
stadionā); EUR900, Mežvidu ciemā(3.gab.) EU-
R950 

    1850 



PAŠVALDĪBA 12 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MARTS     2019 

Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

RV 9.6./ Graustu/ nepabeigto ēku apsaimniekošana 

  

U 9.6.1./ Graustu/ nepabeigto ēku renovācija vai nojaukšana Novada dome 
Grausta demontāža un vietas apzaļumošana (4 
vietas) (Dabas resursu nodokļa finansējums) 

    8000 

RV 9.7./ Vides kvalitātes uzlabošana 

  

U 9.7.1./ Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Novada dome 
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas 5pakalpojumi, 

klaiņojošo suņu uzturēšana patversmē (6.gab.), 
klaiņojošo kaķu uzturēšana patversmē(4gab). 

    2412 

  

U 9.7.2./ Pasākumu veikšana gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošanai Novada dome 
Ūdensvada remontdarbi Malnavā, Ziedu ielā –
nomainīts 50m ūdensvads, kanalizācijas aku re-
monts 2.gab 

    1507 

VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to saglabāšana nākamajām paaudzēm  

RV 10.1/ Attīstīt derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstību 

  
U 10.2.1/ Derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstības atbalstīšana Novada dome 

        

RV 10.2./ Dabas objektu saglabāšana 

  

U 10.2.1/ Ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānu izstrāde Novada dome 
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā (Pašvaldības 
priekšfinansēšana- EUR518,00) 

2589     

  

U 10.2.2./ Dabas objektu labiekārtošana 

Novada dome 

LEADER projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana.” 
(Labiekārtota Zīdūņa parka teritorija, takas izvei-
de, uzstādītas mazās arhitehtūras formas) 
(pašvaldības priekšfinansējums – EUR 36000) 

45 000,   9065 

  

Malnavas aleja 
EUR 6924 kopšanas darbi  (DRN finansējums) 
EUR 2500 iestādītas 17kļavas, Salnavas parkā- 
8dažādu sugu koki (DRN finansējums) 

    9424 

  

U 10.2.3./ Ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošana Novada dome 
Zivju mazuļu iegāde ( karpu mazuļi 25kg., baltais 
amūrs 10kg, līņu mazuļi 25kg)  (DRN finansē-
jums) 

    305 

RV 10.3./  Kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un attīstība 

  

U 10.3.1./ Sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus Novada dome 

Būvprojektu izstrāde 
Salnavas muižas (jumta nomaiņai)EUR 4000 
Līču māja- EUR 6050 
LEADER projekts 
"Amatnieku centra izveide Līču mājas tel-
pās" (priekšfinansēšana EUR 36000) 
LEADER projekts 
"Muzeja izveide Līču mājas tel-
pās" (priekšfinansēšana EUR 36000) 
Jaunu projektu realizācija 

9000 
 
 
 

9000 

 

  

10 050  
5000 

36000 priekš. 

 
  

5000 
36000 priekš 

 
 30000 

  

U 10.3.2./ 
Labiekārtot un nodrošināt kapsētu un piemiņas vietu teritori-
jas sakārtošanu, infrastruktūras attīstību 

Novada dome 

Kārsavas kapu labiekārtošana un 2.vārtu uzstādīša-
na EUR 3880 
Salnavas Zacešku kapos ūdens ņemšanas vietas 
izveide EUR 1900 
Zobļevas kapu kapličas atjaunošana Salnavas 
pagastā EUR 1300 
Mežvidos Plēšu kapos ūdens ņemšanas vietas 
izveide EUR1900 

    8980 

  

U 10.3.3./ 
Valsts oficiālo reliģisko konfesiju un to infrastruktūras 
uzturēšana un atjaunošana 

Novada dome 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 
baznīca (ērģeļu skaņošana- 200,00, pasākumi 
novada svētku ietvaros – 450,00, videoprojektora 
nodrošināšana160) 
Pieminekļa uzstādīšana priesterim Jāzepam Aglo-
nietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas dārzā- EUR 1000 
Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo 
baznīcas kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošana- 
EUR 1500 
Kārsavas novada reliģisko konfesiju un to infra-
struktūras saglabāšana novadā-EUR 400 

    3800 

  
U 10.3.4./ Uzlabot un sistematizēt tirgus teritoriju Novada dome         

Domes priekšsēdētāja                                   Ināra Silicka 

 



Kārsavas Novada Vēstis 
Kārsavas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma pielikums 

NR. 3 (113) 2019 MARTS 

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4  

Kārsavā, 2019. gada 28.februārī (prot. Nr. 2)  

Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, 
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpil-
dītāju pienākumus un atbildību. 

2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 851 593 euro, 
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 460 366  euro, 
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 331 289 euro. 
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 99 132 euro 

4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. 
gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 298 675euro, 
3.2. kārtējā gada izdevumi – 644 536 euro, 
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 130 044 euro. 
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 16 176euro 

4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 
(aizņēmumus, galvojumus) 2019. gadam šādā apmērā – 194 216 euro (3.pielikums). 

5. Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019. gadam noteikts šo noteikumu 
4. pielikumā 

6. Kārsavas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

7. Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 2000 euro, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu . 

8. Kārsavas novada pašvaldība  2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 
kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plāno-
tajiem līdzekļiem. 

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam 
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām 
kategorijām. 

10. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieeja-
miem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājas-
lapā internetā. 

 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 
 

Paskaidrojuma raksts un domes 

priekšsēdētāja ziņojums 

Kārsavas novads atrodas Latvijas aus-

trumu daļā. Tā kopējā platība ir 626,76 

km2  Novada pašvaldība ir vienota 

administratīvi teritoriālā vienība, kas 

sastāv no 5 pagastiem un pilsētas, t.i. 

Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, 

Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pa-

gasti. Novada administratīvais centrs ir 

Kārsavas pilsēta. 

Kārsavas novada attīstības programmas 

2019.-2025.gadam noteikti sekojoši stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. 

Lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu, izvērtējot esošos resursus un iespējas, izvirzītas vidējā termiņa 

prioritātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. 

Sekmīgas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai vidējā termiņa prioritāte ir uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji ir ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, 10 lielāko 

uzņēmumu apgrozījums, bezdarba līmenis un nodarbināto skaits. 

Cilvēkresursu attīstības un to dzīves kvalitātes uzlabošanai vidējā termiņā plānots attīstīt izglītības, sporta, 

kultūras, sociālo, veselības pakalpojumus un infrastruktūru. Nodefinēti vairāki sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji: izglītojamo skaits izglītības iestādēs, jaunizveidoto sporta objektu skaits,  bibliotēkas lietotāju skaits,  

sociālo darba speciālistu skaits, feldšeru – vecmāšu punktu skaits. 

Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un ilgtspējīgas vides attīstībai vidējā termiņā plānota 1)tūrisma attīs-

tība, palielinot tūristu skaitu un tūrisma pakalpojuma 

sniedzēju skaitu, 2) infrastruktūras attīstība, palielinot 

autoceļu melnā seguma proporciju, veloceliņu attīstību 

un šķiroto atkritumu  īpatsvaru kopējā atkritumu 

plūsmā, 3) uz vietējiem dabas un kultūras resursiem 

balstītas tautsaimniecības nozaru attīstība un to saglabā-

šana nākamajām paaudzēm. 

Kārsavas novadā vērojama  10 lielāko uzņēmumu ap-

grozījuma pieauguma tendence, 2018.gadā pret 

2017.gadu pieaugums ir par 28,9 %. RAIM dati liecina, 

ka 2018.gadā  Kārsavas novadā reģistrēto uzņēmumu 

skaits ir ar pozitīvu tendenci. 

Pašvaldībā bezdarba līme-

nis samazinās 2017.g. par 

10,3 %, pret iepriekšējo 

gadu , 2018.gadā par 6,5%, 

pret iepriekšējo gadu. Taču 

tas ir augstāks par Latgales 

reģionā vidējo bezdarba 

līmeņa rādītāju., 2016.g. 

par 29,5 %, 2017.g. par 

31,9 %, 2018.g. par 30,9 

% . 

 

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 5714 iedzīvo-

tāji, bet 2018. gada sākumā bija 5794 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. 

Iedzīvotāju skaitu Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmē sociālekonomiskie apstākļi visā Latvijā, kas liek 
cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos centros ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām, 
kā arī migrācija 
ārpus Latvijas 
robežām.  

Pašvaldības 
galvenā prioritā-
te ir bērni un 
jaunieši un līdz 
ar to izglītības 
joma. Svarīgi ir 
saglabāt skolēnu 
skaitu izglītības 
iestādēs, jo 
novadā ir attīstī-
ta izglītības 
infrastruktūra 
un atbilstoša 
materiāli tehnis-
kā bāze. 

 
 

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati 
 

Kārsavas novada izglītības iestādēs kopējais audzēkņu skaits ik gadu samazinās, 2017.g. par  3,9 %, pret 
iepriekšējo gadu , 2018.gadā par 4,4%, pret iepriekšējo gadu. Viens no faktoriem, kas ietekmē skolēnu skaita 
samazināšanos ir augsts bezdarba līmenis Kārsavas novadā. Ģimenes ar skolas vecuma bērniem pārceļas 
dzīvot tuvāk citiem attīstības centriem.  

2019.gadā Kārsavas novada pašvaldība turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ievie-
šanu, ņemot vērā budžeta iespējas. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermi-
ņa attīstībai. Budžets ir līdzeklis pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai 

Kārsavas novada pašvaldības budžets 2019.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido 
attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies saba-
lansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta: 

• Izglītība; skolēnu piesaistīšanas stratēģijas nodrošināšana (stipendijas, brīvpusdienas, mācību līdzekļi, 
internāta pakalpojumi, nakts grupas bērnudārzos, interešu izglītība, transporta pakalpojumi), lauku skolu 
saglabāšana (lauku kultūrvides saglabāšana). 

• Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, nodrošinot savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, kapsētu uzturēšanu, mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu. 

• Sociālā joma; mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu atbalstīšana. 

IEŅĒMUMI 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 851 593 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi 
(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atseviš-
ķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finan-
sēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 1 331 289.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 2 009 603, par EUR 62 123 mazāk, nekā 2018. gadā 
faktiski saņemts.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 292 208, par ēkām - EUR 10 325, par mā-
jokļiem un inženierbūvēm – EUR 11 113. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 40 605 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Valsts un pašvaldību transferti plānoti EUR 3 200 109, to starpā iemaksas no izlīdzināšanas fonda plānotas 
EUR 1 642 031 (plānojot par 3% mazākus ieņēmumus, nekā valsts prognozes) valsts budžeta dotācija EUR 
76 223, valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 8 mēnešiem plānota 479 567 EUR apmērā. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 287 630 apmērā veido komunālo pakalpojumu ieņē-
mumi, vecāku maksas, ēdināšanas maksa u.c. 

Atlikums uz gada 
beigām plānots 
EUR 99 132, tai 
skaitā apsaimnie-
košanas uzkrājums 
- EUR 45384. 

Skaitliskā informā-

cija par budžeta 

ieņēmumiem ir 

norādīta Kārsavas  

domes saistošo 

noteikumu „Par 

Kārsavas novada 

pašvaldības budže-

tu 2019.gadam” 1. 

pielikumā. 

 

 

IZDEVUMI 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 6 460 366 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas at-
maksas). 
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Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 656807 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai 
un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

• domes pārvaldei EUR 334405 (tai skaitā deputātu atlīdzībai EUR 66203); 

• centralizētai grāmatvedībai EUR 218107; 

• budžeta iekšējā parāda darījumi ar Valsts kasi  EUR 14295 

 
Pašvaldības darbiniekiem darba alga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav palielināta. Pašvaldības amatperso-
nām (darbiniekiem) , kuriem atalgojums tiek aprēķināts saskaņā ar 2018.gada 15.novembra   nolikumu 
“Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku  atlīdzības nolikums” , aprēķināts  atvaļi-
nājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļi-
nājumā,  kopsummā EUR 84104. 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 90000 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 28 574 apmērā, Kārsavas novada Iedzīvotāju uzskaites nodaļas  darbības nodrošināša-
nai plānoti EUR 7118 apmēra un dzimtsarakstu nodaļa darbības nodrošināšanai plānoti EUR 21456 apmērā  

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumi plānoti EUR 2694475 un 
tie paredzēti : 

Vispārējiem nodarbinātības jautā-
jumiem izdevumi plānoti EUR 
137290 

Plānoti EUR 131109  realizēt valsts 
finansētu projektu „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi pašvaldībās", 
plānojot   vidēji 74 darba vietu 
mēnesī.  
Plānotie EUR 6 181 skolēnu nodar-
binātības pasākumu organizēšanai 
2019.gada vasaras brīvlaikā, nodro-
šinot 10 darba vietas. 

Lauksaimniecības jomai plānoti 
EUR 3509 

Lauksaimniecības jomā aprēķināts 
atalgojums 0,65 likmes lopkopības pāraugam. 

Būvniecības jomai plānoti EUR 29236EUR  

Paredzēts nodrošināt būvvaldes pakalpojumus ne tikai  novada iedzīvotājiem, bet arī sniegt būvvaldes pakal-
pojumus Ciblas novada pašvaldībai.  Plānotas :būvatļaujas-20, apliecinājuma kartes-20, valsts komisijas 
pieņemšanas akti-25, atzinumi par būvju pārbaudi-50, izziņas par būvju neesību-40, paskaidrojuma raksti-30, 
rakšanas darbu atļaujas-10, dažādu būvju apsekošanas akti-30, dokumentu saskaņojumi-120. 

Autotransporta jomai plānoti EUR 3413 

Paredzēts ERAF projekta “Malnavas ielas pārbūve“ būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. 

Tūrisma jomai plānoti izdevumi EUR 41350 

Paredzēts EUR 1500 realizēt Tūrisma maršrutu "Otrais pasaules karš Kārsavas novada iedzīvotāju likteņos". 
Plānots EUR 1700 esošo tūrisma informācijas stendu informācijas atjaunošana, uzturēšanai un jaunu norāžu 
uzstādīšana. Plānots līdzfinansējums EUR 888 Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un 
Latgales tūrisma finansējums 2019. gadā Latgales tūrisma asociācijai "Ezerzeme" Plānots finansējums EUR 
14581 projekta "From hobby to Business - Developing Enterpeneurship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz 
biznesam") realizēšanai. Plānots finansējums EUR 4143 ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram 
Kārsavas novadā. 

Pārejās ekonomiskās darbības izdevumi plānoti EUR 54677  

Plānoti EUR 17791 izdevumi informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un EUR 36886 un sabiedrisko attiecību 
nodrošināšanai . 

Vides aizsardzība 

Izdevumi plānoti EUR 90780 
apmērā, t.sk.:  

Plānoti EUR74262 notekūde-
ņu savākšanas pakalpojumu 
izdevumi pagastos. Prognozēts 
savākt 31320m3 notekūdeņu  
no patērētājiem 
(iedzīvotājiem) Malnavas, 
Mežvidu, Salnavas, Mērdze-
nes un Goliševas pagastos. 

Plānoti EUR 16518 vides 

pārvaldes izdevumi, tai skaitā 
plānoti EUR 2412 patversmes 

pakalpojumu izmantošanai 

klaiņojošo suņu un kaķu ievie-

tošanai. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 

1204337apmērā, t.sk.:  

Mājokļu attīstībai paredzēti 
EUR 30000 

Plānots līdzfinansējums daudz-
dzīvokļu māju renovācijai, 
iekšpagalmu remontdarbiem 
u.c. pasākumiem,  saskaņā ar  
Kārsavas novada saistošajiem 
noteikumiem. 

Teritorijas attīstības pasākumu 
nodrošināšanai plānoti EUR 
400359 

Paredzēti EUR 30000 nekusta-
mā īpašuma objektu īpašuma 
tiesību dokumentācijas sagata-

vošanai, reģistrēšanai zemes grāmatā, atsavināšanai. 
Paredzēti EUR 30000 līdzekļi jaunu projektu realizēšanai,  EUR 7000  uzņēmēju konkursa atbalstam, EUR 
7000 līdzfinansējums biedrību projektiem , EUR 12000  Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai 
Mežvidos, EUR 12000  Sporta infrastruktūras modernizēšanas, uzlabošana, nākotnes nepieciešamības izpēte,  
EUR 4000 Salnavas muižas  būvprojekta izstrādei (juma nomaiņai), EUR 89 289 projektu priekšfinansēša-
nai, EUR 7117  dalības maksas un biedru naudas projektu realizēšanai biedrībām, EUR10000 Kārsavas nova-
da teritorijas plānojuma grozījumi.  

Paredzēts EUR 12447 realizēt ERDF projektu “ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā",rezultatīvais rādītājs - uzstādītas 8 novērošanas videokameras. 

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 102959 apmēra. 

Ūdens apgādes izdevumi plānoti EUR 46648 

Patērētājiem (iedzīvotājiem) Malnavas, Mežvidu, Salnavas, Mērdzenes un Goliševas pagastos prognozēts 
piegādāt 39676m3 ūdens. 

Teritorijas uzturēšanas izdevumi plānoti EUR 619231 

Teritorijas uzturēšanas izdevumos  Kārsavas pilsētā plānotas deleģētas apsaimniekošanas saistības  SIA  
„Kārsavas namsaimnieks” EUR 100 890 apmērā.  

Iedzīvotāju skaitu Kārsavas novadā arvien spēcīgāk ietekmē sociālekonomiskie apstākļi visā Latvijā, kas liek 
cilvēkiem izvēlēties dzīvesvietu lielākajos centros ar attīstītāko infrastruktūru un plašākajām darba iespējām, 
kā arī migrācija ārpus Latvijas robežām.  

Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši un līdz ar to izglītības joma. Svarīgi ir saglabāt skolēnu 
skaitu izglītības iestādēs, jo novadā ir attīstīta izglītības infrastruktūra un atbilstoša materiāli tehniskā bāze. 

Mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 108099 

Pagastos tiek apsaimniekoti un izīrēti 16,9 tūkst. m2 platības.  

Plānoti EUR 13000  pašvaldībai piederošo 13 brīvo dzīvokļu remontdarbiem, nodrošinot dzīvošanai atbilsto-
šus apstākļus. 

Veselība 

Izdevumi plānoti EUR 94297 apmērā , tai skaitā 

EUR 57279 plānoti ambulances un feldšerpunktu  iestāžu uzturēšanai. 

EUR 37018 plānoti ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada 
iedzīvotājiem" realizēšanai- tiks organizēti 10 pasākumi vairākos ciklos, iesaistot 300 personas. 

Atpūta, kultūra, sports un reliģija 

Kultūras jomai izde-
vumi plānoti EUR 
607762 apmērā , tai 
skaitā 

Atpūta, sports plānoti 
EUR 24076 

Plānoti EUR  9250 
sporta pasākumiem,  
sportisti piedalīsies 12 
ārpus novada pasāku-
mos un tiks organizēti  
36 pasākumi novada 

teritorijā. 

Novada bibliotēku darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 112007 

Paredzēti EUR 643,00 novada bibliotēkām 56 pasākumu organizēšanai un piesaistīti 822 dalībnieki. 

Plānots papildināt bibliotēku fondu EUR 4500 apmēra. 

Muzeja darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 56050 

LEADER projekta” Muzeja izveide Līču mājas telpās” realizēšanai plānoti EUR 56050, rezultatīvie rādītāji: 
muzeja izveidošana. 

Novada kultūras namu darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 411829 

Kultūras pasākumu nodrošināšanai plānoti EUR 33730, tiks organizēti pasākumi gan novada ietvaros, gan 
izbraukumi. 

EUR 800 plānoti dažādu biedrību, apvienību organizētu kultūras jomas pasākumu atbalstam. 

LEADER projekta” Kārsavas KN aprīkojums” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji: gaismas aprīkojums-
gaismas pultis, kustīgās galvas, skatuves nolaižamais ekrāns, tuvās projekcijas projektors. 

LEADER projekta” Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās” plānoti EUR 50000, rezultatīvie rādītāji- 
amatnieku centra izveide. 

Reliģijai pasākumu atbalstam plānoti EUR 3800  

EUR 1300 plānoti reliģisko pasākumu atbalstam , tai skaitā EUR 900 Malnavas Romas katoļu Rožukroņa 
Dievmātes draudzei reliģisko pasākumu organizēšanai, ērģeļmūzikas koncerta nodrošināšanai, ērģeļu skaņo-
šanai. 

EUR 1000 plānots pieminekļa uzstādīšanai priesterim Jāzepam Aglonietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes 
Romas katoļu baznīcas dārzā. 

Izglītība 

Izglītības jomā izdevumi plānoti EUR 2405882 apmērā, t.sk.: 

Pirmskolas izglītības iestāžu darbībai plānoti EUR 438 947 

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītībai plānoti EUR 1 584 050 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti EUR 224 202. 

Pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, vidusskolā un lauku 
pamatskolās plānota valsts 
mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un darba 
devēja valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām 
iemaksām 8 mēnešiem EUR 
479567 apmēra un rezervēti 
2018.gada atlikuma līdzekļi 
4266. 

Plānoti EUR 283961 paš-
valdības līdzekļi pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 12 mēnešiem, nodrošinot algas pieaugumu ar jauno mācību gadu, 1. septembri. 

Plānoti EUR 138559 bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai visiem audzēkņiem, to starpā EUR 40779 valsts 
mērķdotācija ēdināšanas nodrošināšanai 1.-4klašu audzēkņiem, un  EUR 97780  pamatbudžeta līdzekļi  
pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 5-12.klašu audzēkņu ēdināšanai. 

Plānoti EUR 20896 mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei visās izglītības iestādēs, to starpā EUR 
9256 valsts mērķdotācija, EUR 11640 -pamatbudžeta līdzekļi. 

Plānots EUR 5738 Kārsavas  vidusskolas 10-12.klašu audzēkņu stipendijas izmaksām  pēc semestra mācību 
vērtējuma vidējās balles (7-7.99 balles- 98 saņēmēji, 8-8.99 balles- 134 saņēmēji, 9-10.00 balles-44 saņēmē-
ji). 

Kolektīvu līdzdalībai  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos plānots tautas tērpu iegādei  
EUR 15000 pašvaldības finansējums.  

Izglītības iestādēs plānoti EUR 2411 pasākumu organizēšanai; Kārsavas vidusskolā 29 pasākumi, lauku 
pamatskolās 20, pirmskolas izglītības iestādes 18 .  

Mežvidu pamatskola apkures sistēmas ierīkošanai ar katlu plānoti EUR 100000. 

Izglītības pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai plānoti EUR 10223 

Plānoti dažādi konkursi un olimpiādēs dažādās mācību jomās: latviešu valoda, matemātika, fizika, ķīmija, 
angļu valoda. Plānotas starpnovadu deju skates un Sadancis) (plānotais iesaistīto skolēnu skaits 1343, pe-
dagogu skaits- 44. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2261,00  un 625 dalībnieki).  

Vasaras nometņu organizēšanai plānoti EUR 1500, Ziemassvētku dāvanu (720pac.) nodrošināšanai visu 
izglītības iestāžu audzēkņiem paredzēti EUR 4320. 

Izglītības transferti plānoti EUR 120000 

Plānoti izdevumi  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 105 
audzēkņiem, kuri mācās ārpus novada, apmēram, 42 izglītības iestādēs.  

Kārsavas mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 224202 

Plānoti EUR 102184 valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām 12 mēnešiem. 

Plānoti EUR 4548 Kārsavas MMS 12 pasākumu organizēšanai un 20 izbraukumiem līdzdalībai starptautiska-
jos, valsts un reģionu konkursos un festivālos.  

Paredzēti EUR 2392 Kārsavas MMS ēkas jumta remontam (2018.g. saistības) un stāvlaukuma izbūvei 

(524M2) EUR 15820 

ES projektu realizēšanai plānoti EUR 21726 

Plānoti EUR 11229 ESF projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" realizēša-
nai , rezultatīvais rādītājs- karjeras konsultanta pieejamība novadā. 

Plānoti EUR 10497 projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" realizēšanai, rezultatī-
vais rādītājs- noorganizēti 19 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai. 

Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 20730 
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Sociālā aizsardzība 

Sociālai aizsardzībai plānoti EUR 1102452, 
tai skaitā  

Asistentu pakalpojumu nodrošināšana inva-
līdiem plānota EUR 104831 

Plānots valsts finansējums asistentu pakalpo-
jumu nodrošināšanai 86 personām. 

Pansionāta ”Mūsmājas “ darbības nodroši-
nāšanai plānoti EUR 198545 

Plānoti pansionāta “ Mūsmājas” uzturēšanas 
izdevumi 32 klientiem. 

Sociālā dienesta mobilās aprūpes grupas 
darbībai plānoti EUR 26849  

Sociālā dienesta mobilā brigāde plāno sniegt 
pakalpojumus 18 klientiem. 

Aprūpe mājās plānoti EUR 48562 

Plānots aprūpēt mājās,  sniedziet kvalifi-
cētus pakalpojumus 55 klientiem. 

Sociālās aprūpes mobilā brigāde plānoti 
EUR 25841  

Plānots sniegt sociālās aprūpes mobilās brigā-
des pakalpojumus 55 klientiem un pēc nepie-
ciešamības. 

Darba devēja sociālo garantiju pabalsti  plānoti EUR16850 

EUR 11850 plānoti 25 darba devēja pabalsti darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi. 
Viena pabalsta apmērs, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 20.pantu („Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”) amatpersonai (darbiniekam) 
plānots minimālās mēneša darba algas apmērā. 

EUR 5000 plānoti, darbinieku aizvietošanai slimības laikā. 

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti EUR 48769 

Bāriņtiesa darbojas pamatojoties uz likumdošanu, normatīvajiem aktiem. 2019.gadā plānoti darījumi: manto-
juma saraksta sastādīšana pēc tiesas vai notāra pieprasījuma (1), darījuma akta projekta sagatavošana (65),  
darījuma apliecināšana (ja darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR) (80), testamenta sastādīšana vai atsauk-
šana (3), pilnvaras sagatavošana (120), pilnvaras apliecināšana (130), paraksta apliecināšana (80), noraksta 
vai izraksta sastādīšana (10), noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana (30), nostiprinājuma lūguma Ze-
mesgrāmatai sastādīšana (130), paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma (140). u.c. pakalpojumi. 

Sociālo pabalstu finansēšanai plānoti EUR 266912 

Plānotas izmaiņas 2019.gadā: 1) palielināts pabalsts aizbildnim no 70,00 EUR uz 160,00 EUR (spēkā ar 
31.10.2018.), 2) dzīvokļa pabalsta bērnam bez vecāku gādības palikušam bērnam ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu (gāze, elektroenerģija, centralizētā apkure, malkas iegāde) saistīto izdevumu segšanu izmaiņas pašvaldī-
bas noteiktajos normatīvos; 3) noteikt pensionāru vai personu, kurām piešķirta invaliditāte ienākumu līmeni 
no 260,00 EUR uz 300,00 EUR, pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai. 

Ieviesti jauni pabalsta veidi: 1) pabalsts aizgādnim 160,00 EUR vai 50,00 EUR atbilstoši saistošajos noteiku-
mos noteiktajiem kritērijiem (spēkā ar 31.10.2018.), 2) pabalsts bērna ēdināšanai - līdz 1,50 EUR apmērā 
trūcīgām/maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst aro-
dizglītību Kārsavas novada pašvaldības teritorijā esošajā izglītības iestādē. 

DI projekta un pakalpojumu nodroši-
nāšanai plānoti EUR 203338 

Plānoti EUR 199360 DI projekts 
“Dienas aprūpes centra pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucēju-
miem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem izveide Kārsavas nova-
dā”(Izveidots un labiekārtots Dienas 
aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un ar 16 vie-
tām sabiedrībābalstītu pakalpojumu 
sniegšanai personām ar garīga rakstura 
traucējumiem). Projekta priekšfinansē-
šana EUR17289 

Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 127725 

Plānots atbalsts biedrībām; EUR 150 nedzirdīgo biedrībai, EUR 100 represēto biedrībai, pārējām EUR 50. 

Transferti sociālo pakalpojumu nodrošināšanai plānoti EUR 30000  

Plānoti izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 5 
klientiem, kuri saņems pakalpojumus ārpus novada teritorijas. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsa-
vas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. pielikumā. 

Speciālā budžeta līdzekļi 
Kopā speciālā budžeta 
ieņēmumi plānoti EUR 
298 675, speciālā bu-
džeta atlikums uz gada 
EUR130 044, tai skai-
ta : 

• Dabas resursu 
nodokļa ieņē-
mumi plānoti 
EUR 16 000, 
atlikums uz 
gada sākumu 
EUR17505,  

• Autoceļu ceļu uzturēšana ieņēmumi plānoti EUR 282675, atlikums uz gada sākumu EUR 111365. 

• Augusta plūdos un lietavās neizmantotās mērķdotācijas atlikums EUR 1174. 
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 644536 , tai skaitā: 

Vides jomā plānoti EUR 30496 

Vides jomas ietvaros plānoti 
EUR 7910 atkritumu šķirošanas 
laukuma uzturēšanai un uzlaboša-
nai, EUR 2500 koku stādu iegā-
dei, EUR 6924 Malnavas alejas 
kopšanai, EUR 300 atkritumu 
šķirošanas konkursa organizēša-
nai, EUR 305 zivju mazuļu iegā-
de, EUR 1300 latvāņu migloša-
nai,  EUR  3000 bioloģisko dīķu 
tīrīšanai Malnavā. 

Ekonomiskai darbībai plānoti 
EUR 614040 

Autoceļu fonda izdevumi plānoti EUR 614040. 

EUR 397926 plānoti kapitālieguldījumi autoceļu  infrastruktūras attīstībai; Kārsavas pilsētas, pagastu centru  
ielu melnā seguma atjaunošana un ielu dubultā apstrāde ar šķembām un bitumena maisījumu, ņemot aizņē-
mumu Valsts kasē aptuveni EUR 287284.  

EUR 216114 plānoti autoceļu ikdienas uzturēšanai. 

EUR 55291 plānots aizņēmu atmaksai par ceļu infrastruktūras kapitālieguldījumiem. 

Skaitliskā informācija par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta klasifikācijai ir 
norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”  
2.pielikumā. 

Skaitliskā informācija par Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumiem un investīciju plānu ir norādīta 
Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 4.pielikumā.  

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Kārsavas novada pašvaldības uzdevumi un funkcijas ir noteiktas likumā “Par pašvaldībām”, to realizēšana ir 
pašvaldības ikdienas darba īstenošana, kuras finansēšana paredzēta budžetā. Lai pašvaldība nodrošinātu 
ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darbību, pašvaldība katra gada ietvaros īsteno Attīstības programmā 2019.-
2025.gadam vidēja termiņa noteiktās rīcības un investīcijas. Lai nodrošinātu budžeta iespējām atbilstošas 
investīcijas, viena no pašvaldības budžeta sastāvdaļām ir budžeta gada rīcības uzdevumu un  investīciju plāns 
(4.pielikums).  

Investīciju plāns paredz turpmākajos divos gados: 

• turpināt uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli- realizējot Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu projektus, 

• turpināt uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstību- realizējot ES struktūrfondu projektus,  

• sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus, atjaunot Salnavas muižu, izveidot muzeju un amatnie-
ku centru Līču mājās, 

• turpināt siltināt un paaugstināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu mājās. 
 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi trijos turpmākajos gados 

Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi un 2 galvojuma līgumi. Saskaņā ar noslēgtiem  
aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 194216 
apmērā, kopējās saistības - EUR 3 586 459.  

Plānots ar saņemto ELFLA finansējumu EUR 476459 apmērā, 2019.gadā dzēst  Valsts kases aizdevumu 
projekta (Nr. 18-01-A00702-000030)" Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā" realizācijai. 

Saistības turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt 641700EUR apmērā: 2020. gadā - EUR 206945, 
2021.gadā - EUR 213900, 2022. gadā – EUR 220855. 

Kopā saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem 2019.gadā veido  4,73%, 2020.gadā veido 4,98%, 2021. gadā 
veido 5,08%, 2022. gadā veido 5,14%. 

Pašvaldība plāno 2019. gadā veikt aizņēmumu Valsts kasē Kārsavas novada ielu segumu atjaunošanai orien-
tējoši EUR 287284 apmērā.  

Tā kā nav apstiprināts Valsts budžets 2019. gadam, pašlaik nav zināmi pašvaldības aizņēmumu nosacījumi, 
tādēļ pašvaldības budžetā 2019. gadam nav iekļauti jauni, bet nepieciešami aizdevumu projekti. Pēc Valsts 
budžeta 2019. gadam apstiprināšanas, pašvaldība plāno pārskatīt saistību apmēru. 

Pašvaldība paredz 2019.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē  ieguldījumam  SIA” Kārsavas namsaimnieks” 
ERAF projekta realizēšanai “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”. 

Pašvaldība paredz sniegt galvojumu “SIA Kārsavas namsaimnieks “ES projektu “Kārsavas pilsētas ūdens-
saimniecības un kanalizācijas attīstība” un “Centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases) modernizācija 
Kārsavā” realizēšanai, orientējoši EUR 1448030 apmērā. 

Skaitliskā informācija par aizņēmumiem un galvojumiem norādīta Kārsavas domes saistošo noteikumu „Par 
Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 3. pielikumā. 

Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets nav plānots, atlikums uz 2019. gada 1. janvāri ir 0. 

2019. gada budžetā plānots  līdzfinansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA “Kārsavas Slimnīca” ēkas, 
Malnavas iela-4, Kārsavā, fasādes remontam EUR 8000. 
 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 
 

1.pielikums 
Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 
 

Pamatbudžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta kate-

goriju kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5851593,00 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 2009603,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 313646,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 14195,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 26410,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 3143809,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 56300,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 287630,00 

   

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   6460366,00 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 656807,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 28574,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 269475,00 

Vides aizsardzība 05.000 90780,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1204337,00 

Veselība 07.000 94297,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 607762,00 

Izglītība 09.000 2405882,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 1102452,00 

      

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām pa 
iestādēm 

  6460366,00 

  01.000 Vispārējie valdības dienesti   656807,00 

    1 Kārsavas novada pašvaldība   334405,00 

      Atlīdzība 1000 246405,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79700,00 

      Sociālie pabalsti 6000 8300,00 

    2 Centralizētā grāmatvedība   218107,00 

      Atlīdzība 1000 194521,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 19546,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4040,00 

    4 Budžeta iekšējā valsts parāda darījumi   14295,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14295,00 

    5 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem   90000,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 90000,00 

  03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   28574,00 

    11 Dzimtsarakstu nodaļa   21456,00 

      Atlīdzība 1000 19505,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1951,00 

    9 Iedzīvotāju uzskaites nodaļa   7118,00 

      Atlīdzība 1000 6522,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 596,00 

  04.000 Ekonomiskā darbība   269475,00 

    12 IT uzturēšana   17791,00 

      Atlīdzība 1000 15294,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2497,00 

    13 Pagaidu sabiedriskie darbi   131109,00 

      Atlīdzība 1000 4349,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4660,00 

      Sociālie pabalsti 6000 121950,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautis-
kā sadarbība 

7000 150,00 



Pašvaldība 4 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MARTS      2019 

    14 Lauksaimniecība   3509,00 

      Atlīdzība 1000 3494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15,00 

    17 Projekts "Skolēnu nodarbinātība vasarā"   6181,00 

      Atlīdzība 1000 5870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 311,00 

    179 ERAF proj. "Malnavas ielas pārbūve"   3413,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3413,00 

    181 LVAF proj. "Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram 
Kārsavas novadā" 

  4143,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4143,00 

    189 Pārrobežu proj. "From hobby to Business - Developing Enterpeneur-
ship in the Latvia-Russia" (No hobija līdz biznesam) 

  14581,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4583,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9998,00 

    8 Sabiedriskās attiecības   36886,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 23330,00 

    83 Būvvalde   29236,00 

      Atlīdzība 1000 22254,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6982,00 

    96 Tūrisms   22626,00 

      Atlīdzība 1000 13342,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8396,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 888,00 

  05.000 Vides aizsardzība   90780,00 

    20 Malnavas komunālā saimniecība   25353,00 

      Atlīdzība 1000 9027,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 16326,00 

    21 Mežvidu komunālā saimniecība   11245,00 

      Atlīdzība 1000 3460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7785,00 

    22 Salnavas komunālā saimniecība   11579,00 

      Atlīdzība 1000 5460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6119,00 

    23 Mērdzenes komunālā saimniecība   18743,00 

      Atlīdzība 1000 7379,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11364,00 

    24 Goliševas komunālā saimniecība   7342,00 

      Atlīdzība 1000 3584,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3758,00 

    27 Vides pārvalde   16518,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2962,00 

  06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   1204337,00 

    110 Malnavas teritorijas uzturēšana   89385,00 

      Atlīdzība 1000 70103,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13997,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5285,00 

    111 Mežvidu teritorijas uzturēšana   73011,00 

      Atlīdzība 1000 56723,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12075,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4213,00 

    112 Salnavas teritorijas uzturēšana   49369,00 

      Atlīdzība 1000 34324,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12497,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2548,00 

    113 Mērdzenes teritorijas uzturēšana   32087,00 

      Atlīdzība 1000 18837,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13250,00 

    114 Goliševas teritorijas uzturēšana   42912,00 

      Atlīdzība 1000 18594,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 24318,00 

    119 Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām   30000,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 30000,00 

    127 Pašvaldības dzīvokļu remonts   16222,00 

      Atlīdzība 1000 1241,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14981,00 

    144 Proj.Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā" LAT-LIT 

  12447,00 

      Atlīdzība 1000 2636,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 464,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9347,00 

    156 Ūdens apgāde - Malnavas pag.   9782,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9782,00 

    157 Ūdens apgāde - Mežvidu pag.   5387,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5387,00 

    158 Ūdens apgāde - Salnavas pag.   7646,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7646,00 

    159 Teritorijas attīstības pasākumi   215761,00 

      Atlīdzība 1000 4355,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 187406,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00 

    160 Ūdens apgāde- Mērdzenes pag.   15583,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8283,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7300,00 

    161 Ūdens apgāde - Goliševas pag.   8250,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8250,00 

    175 Kārsavas pilsētas apsaimniekošana   2772,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2772,00 

    188 ELFLA projekts "Zīdūņa parka labiekārtošana"   54065,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9383,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 44682,00 

    26 Bīstamo koku zāģēšana   3850,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3850,00 

    28 Attīstības nodaļa   102959,00 

      Atlīdzība 1000 93477,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8108,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1374,00 

    29 Saimnieciskā nodaļa   158640,00 

      Atlīdzība 1000 67761,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48379,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 39000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 3500,00 

    29-1 Ēka Teātra ielā3   3307,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3307,00 

    30 Jaunatnes lietas   13889,00 

      Atlīdzība 1000 10672,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3217,00 

    31 Pilsētas teritorijas uzturēšana (novada)   131494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 126112,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5382,00 

    34 Mazpulku pasākumi   1238,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1238,00 

    72 Noformēšanas pasākumi   16182,00 

      Atlīdzība 1000 9793,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6389,00 

    85 Malnavas apsaimniekošana   66987,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 66487,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 

    86 Mērdzenes apsaimniekošana   20881,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20881,00 

    87 Mežvidu apsaimniekošana   4721,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4721,00 

    88 Salnavas apsaimniekošana   1202,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1202,00 

    89 Goliševas apsaimniekošana   14308,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14308,00 

  07.000 Veselība   94297,00 

    143 ESF proj. "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Kārsavas novada iedzīvotājiem" 

  37018,00 

      Atlīdzība 1000 1838,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 35180,00 

    32-01 Mērdzenes FVP   14330,00 

      Atlīdzība 1000 11384,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2946,00 

    32-02 Malnavas FVP   8764,00 

      Atlīdzība 1000 7958,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 806,00 

    32-03 Goliševas FVP   11449,00 

      Atlīdzība 1000 10050,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1399,00 

    32-04 Mežvidu FVP   12032,00 

      Atlīdzība 1000 10810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1222,00 

    32-05 Salnavas FVP   10704,00 

      Atlīdzība 1000 9626,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1078,00 

  08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   607762,00 

    103 Novada  kultūras pasākumi KM   11107,00 

      Atlīdzība 1000 11107,00 

    138 Kārsavas estrāde   1591,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1591,00 

    187 ELFLA projekts "Aprīkojuma iegāde Kārsavas KN"   50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 

    190 Muzeja izveide Līču mājas telpās   56050,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 56050,00 

    191 Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās   50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 

    35 Bibliotēkas   50160,00 

      Atlīdzība 1000 41018,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4042,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1500,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 3600,00 

    35-01 Bozovas bibliotēka   6862,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 920,00 

    35-02 Nesteru bibliotēka   7597,00 

      Atlīdzība 1000 6034,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1113,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 

    35-03 Mērdzenes bibliotēka   9471,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 875,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    35-04 Goliševas bibliotēka   10501,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1955,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 

    35-05 Ranču bibliotēka   8280,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1888,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 

    35-06 Mežvidu bibliotēka   9310,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 714,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    35-07 Salnavas bibliotēka   9826,00 

      Atlīdzība 1000 8138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1138,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 

    36 Kārsavas kultūras nams   97412,00 

      Atlīdzība 1000 47848,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48964,00 

      Sociālie pabalsti 6000 600,00 

    37 Malnavas kultūras nams   18344,00 

      Atlīdzība 1000 15024,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3320,00 

    38 Mežvidu kultūras nams   42623,00 

      Atlīdzība 1000 25415,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 17208,00 

    39 Salnavas kultūras nams   57811,00 

      Atlīdzība 1000 36648,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20476,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 687,00 

    40 Mērdzenes kultūras nams   41680,00 

      Atlīdzība 1000 30730,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10106,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 844,00 

    41 Goliševas kultūras nams   21668,00 

      Atlīdzība 1000 14083,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7485,00 

      Sociālie pabalsti 6000 100,00 



PAŠVALDĪBA 5 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MARTS     2019 

    43 Reliģijas pasākumi   3800,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 3800,00 

    44 Sporta pasākumi   24076,00 

      Atlīdzība 1000 12756,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11320,00 

    90 Novada  kultūras pasākumi   19593,00 

      Atlīdzība 1000 1900,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15893,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 800,00 

      Sociālie pabalsti 6000 1000,00 

  09.000 Izglītība   2405882,00 

    104 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   23688,00 

      Atlīdzība 1000 23080,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 608,00 

    105 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   16741,00 

      Atlīdzība 1000 16280,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 461,00 

    106 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde IZM   13270,00 

      Atlīdzība 1000 12920,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 350,00 

    108 Kārsavas vidusskola IZM   308614,00 

      Atlīdzība 1000 279607,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26121,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2886,00 

    109 Mežvidu pamatskola IZM   51124,00 

      Atlīdzība 1000 50128,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 224,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 772,00 

    116 Salnavas pamatskola IZM   38933,00 

      Atlīdzība 1000 38232,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 141,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 560,00 

    116-1 Salnavas PII (5-6.g.) IZM   1981,00 

      Atlīdzība 1000 1944,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4,00 

    117 Mērdzenes pamatskola IZM   49145,00 

      Atlīdzība 1000 48168,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 500,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 477,00 

    117-1 Mērdzenes PII (5-6.g.) IZM   8936,00 

      Atlīdzība 1000 8696,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 190,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50,00 

    118 Mūzikas mākslas skola KM   102184,00 

      Atlīdzība 1000 102184,00 

    120 Rezerves fonds (mērķdotācija pedagogu atalgojums) IZM   4266,00 

      Atlīdzība 1000 4266,00 

    146 Kārsavas  stadions   6979,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4179,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2800,00 

    148 ESF proj. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs" 

  11229,00 

      Atlīdzība 1000 7454,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3775,00 

    162 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Kārsavas vidusskola 

  6188,00 

      Atlīdzība 1000 5630,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 558,00 

    162-1 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Mežvidu p-sk. 

  2097,00 

      Atlīdzība 1000 605,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1492,00 

    162-2 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - 
Mērdzenes p-sk. 

  2212,00 

      Atlīdzība 1000 1569,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 643,00 

    47 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde   157601,00 

      Atlīdzība 1000 123928,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33673,00 

    48 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde   143341,00 

      Atlīdzība 1000 113018,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26398,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 3925,00 

    49 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde   84306,00 

      Atlīdzība 1000 68526,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15780,00 

    50 Izglītības pārvalde   20730,00 

      Atlīdzība 1000 19247,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1483,00 

    51 Kārsavas vidusskola   453732,00 

      Atlīdzība 1000 200866,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 242731,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4305,00 

      Sociālie pabalsti 6000 5830,00 

    51-2 KM projekts "Latvijas skolas soma"   2870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2870,00 

    51-3 Kārsavas vidusskola-skolēnu pārvadājumi   14746,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5517,00 

    52 Mežvidu pamatskola   211668,00 

      Atlīdzība 1000 79461,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 25939,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 106268,00 

    52-2 Mežvidu pamatskola-skolēnu pārvadājumi   25123,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15894,00 

    53 Salnavas pamatskola   159915,00 

      Atlīdzība 1000 121810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37023,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1082,00 

    53-2 Salnavas pamatskola-skolēnu pārvadājumi   2220,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2220,00 

    54 Mērdzenes pamatskola   199633,00 

      Atlīdzība 1000 128115,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 69574,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1944,00 

    54-2 Mērdzenes pamatskola - skolēnu pārvadājumi   22439,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13210,00 

    55 Izglītības pasākumi   17953,00 

      Atlīdzība 1000 3150,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12883,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 1500,00 

      Sociālie pabalsti 6000 420,00 

    57 Kārsavas mūzikas un mākslas skola   121506,00 

      Atlīdzība 1000 67138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37313,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 17055,00 

    57-1 Mūzikas mākslas skola IZM   512,00 

      Atlīdzība 1000 512,00 

    58 Izglītības transferti   120000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 120000,00 

  10.000 Sociālā aizsardzība   1102452,00 

    10 Bāriņtiesa   48769,00 

      Atlīdzība 1000 42664,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5502,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 603,00 

    100 Asistenta pakalpojumi invalīdiem   104831,00 

      Atlīdzība 1000 92685,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12146,00 

    137 Projekts "Sociālie pakalpojumi-ārpakalpojumi"   3978,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3978,00 

    186 DI proj."Dienas aprūpes centra pieaugušām personām un garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 
Kārsavas novadā" 

  199360,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 55775,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 143585,00 

    61 Malnavas sociālā māja   198545,00 

      Atlīdzība 1000 118595,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79537,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 413,00 

    62 Sociālā dienesta mobīlā aprūpes grupa   26849,00 

      Atlīdzība 1000 16256,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10593,00 

    64 Sociālie pabalsti   266912,00 

      Sociālie pabalsti 6000 266912,00 

    65 Aprūpe mājās   48562,00 

      Atlīdzība 1000 35306,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13256,00 

    66 Sociālais dienests   127725,00 

      Atlīdzība 1000 119690,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7382,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 300,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 330,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 23,00 

    67 Sociālie transferti   30000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 30000,00 

    68 Darba devēja apbedīšanas pabalsti   16850,00 

      Atlīdzība 1000 16850,00 

    94 Sociālās aprūpes mobilā brigāde   25841,00 

      Atlīdzība 1000 17668,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8173,00 

    94-1 Ēka patapinājumā Malnavas iela 4   4230,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4230,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategori-
jām   

6460366,00 

Atlīdzība 1000 3328418,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1921273,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 51288,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 597002,00 

Sociālie pabalsti 6000 405112,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 
sadarbība 

7000 157273,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   608773,00 
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1232157,00 

Aizņēmumi F40020000 -615384,00 

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000 -8000,00 

Sastādīja ekonomists          Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                      Ināra Silicka 

 

2.pielikums 

Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 

Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 

 

Speciālā budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta kate-

goriju kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   298675,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 16000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 282675,00 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   644536,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 614040,00 

Vides aizsardzība 05.000 30496,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām pa iestādēm   644536,00 

  04.000 Ekonomiskā darbība   614040,00 

    15 Autoceļu fonds   397926,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 71488,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 326438,00 



Pašvaldība 6 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MARTS   2019 

    76 Kārsavas autoceļu fonds   70145,00 

      Atlīdzība 1000 15319,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 54826,00 

    77 Malnavas autoceļu fonds   37908,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37908,00 

    78 Mežvidu autoceļu fonds   25808,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 25808,00 

    79 Mērdzenes autoceļu fonds   33329,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33329,00 

    80 Salnavas autoceļu fonds   36936,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 36936,00 

    81 Goliševas autoceļu fonds   11988,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11988,00 

  05.000 Vides aizsardzība   30496,00 

    25 Dabas resursu nodoklis   30496,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 22996,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7500,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām   644536,00 

Atlīdzība 1000 15319,00 

Preces un pakalpojumi 2000 295279,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 333938,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   345861,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 113868,00 

Aizņēmumi F40020000 231993,00 

Sastādīja ekonomists                       Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                                   Ināra Silicka 

 

3. pielikums 
Kārsavasnovada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 
 

Pārskats par saistību apmēru 

Pašvaldības nosaukums   Kārsavas novads                       

                      (euro) 

Aizdevējs 
Institucionālā 

sektora klasifikāci-
jas kods 

Mērķis 
Līguma noslēgša-

nas datums 
Līguma summa 

Saistību apmērs 

2019 2020 2021 2022 2023 
turpmākajos 

gados 
pavisam 

(1.+2.+3.+4.+ 5+.6.) 

B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 

                        

Aizņēmumi                       

Valsts kase S13 01 00 ELFLA projekts Pudinavas pamatskolas rekonstrukcija 19.06.2009 247 162.11 19 552 19 352 19 258 19 250 19 250 99 590 196 252 

Valsts kase S13 01 00 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" pamatkapitāla palielināša-
nai  Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Kārsavā" līdzfinansējuma nodrošināša-
nai 

24.08.2010 642 454.17 36 033 35 533 35 490 35 400 35 400 346 588 524 444 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta  "Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas 
pilsētā" realizācijai  

20.06.2031 235 196.64 19 503 19 503 19 503 19 503 19 503 142 831 240 346 

Valsts kase S13 01 00 ELFLA projekta "Sporta zāles rekonstrukcija" realizācija 12.12.2011 40 266.11 3 186 3 186 3 186 3 186 3 186 25 636 41 566 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija" 
īstenošana 

19.06.2012 24 813.97 1 919 1 936 1 936 1 936 1 936 15 818 25 481 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija" 
īstenošanai 

19.06.2012 336 476.20 26 303 25 928 25 928 25 928 25 928 215 481 345 496 

Valsts kase S13 01 00 
Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa ēku un telpu 
renovācija 

12.07.2013 291 079.82 18 250 18 200 18 152 17 856 17 850 154 480 244 788 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 
novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā" realizēšanai 

22.07.2014 55 394 3 352 3 342 3 332 3 322 3 320 42 583 59 251 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas 
novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā 
"realizēšana 

22.07.2014 59 467 4 185 4 155 4 126 3 950 3 940 34 736 55 092 

Valsts kase S13 01 00 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta (traktortehnikas) iegādei 

19.08.2014 90 145 21 440 21 440 16 080       58 960 

Valsts kase S13 01 00 Kārsavas pilsētas Telegrāfa ielas rekonstrukcija 19.08.2014 168 749 9 928 9 928 9 928 9 928 9 550 102 790 152 052 

Valsts kase S13 01 00 
KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII 
"Sienāzītis" " īstenošanai 

19.08.2014 243 278 7 934 10 482 10 482 10 482 10 482 108 531 158 393 

Valsts kase S13 01 01 Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve 14.12.2015 554 800 32 670 32 662 32 647 32 621 32 620 389 628 552 848 

Valsts kase S13 01 02 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā 09.08.2016 72 578 2 194 4 328 4 328 4 328 4 328 53 432 72 938 

Valsts kase S13 01 02 
Proj. "Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē" 

06.04.2017 102 708 105 6 023 6 006 6 004 6 004 78 636 102 778 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Kārsavas ielu seguma atjaunošana" 02.07.2018 57 590 138 3 003 3 490 3 490 3 490 44 949 58 560 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Malnavas ciema ielu atjaunošana" 10.08.2018 23 790 70 70 725 1 480 1 480 20 535 24 360 

Valsts kase S13 01 00 ELFLA "Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā" 10.08.2018 102443 100 98 5 222 5 220 5 218 89 178 105 036 

Valsts kase S13 01 00 
Projekts "Baznīcas, Malnavas, Sporta ielu atjaunošana 
Kārsavas pilsētā" 

14.09.2018 143 210 365 360 4 384 8 604 8 604 123 504 145 821 

    
Mežvidu, Salnavas, Goliševas, Mērdzene ,Kārsavas 
autoceļi (75%) 

2019 294784 437 556 527 15 234 15 234 268 765 300 753 

KOPĀ: x x x #VALUE! 207 664 220 085 224 730 227 722 227 323 2 357 691 3 465 215 

Galvojumi                       

Finanšu minis-
trija 

S13 01 00 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales 
reģionā SIA "ALLAS" 

13.11.2006   2 196 2 196 2 196 2 196 2 196 12 441 23 421 

VK S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaimnieks"projekta"Katlu mājas 
Kļavu ielā 7,Kārsavā,rekonstrukcija"īstenošanai  

2019.   21 343 21 343 21 343 21 343 12 451   97 823 

KOPĀ: x x x   23 539 23 539 23 539 23 539 14 647 12 441 121 244 

Kopā saistības         231 203 243 624 248 269 251 261 241 970 2 370 132 3 586 459 

Kopā saistību 
procents no 
pamatbudžeta 

    
    

4,73 4,98 5,08 5,14 4,95   9453078 

Pamatbudžeta 
ieņēmumi bez 
mērķdotācijām 

    

    

4888457 4888457 4888457 4888457 4888457     
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Atmaksājamās aizdevuma pamatsummas 2019. gadā 
 

 

4. Pielikums 
Kārsavas novada domes 

209. gad 28. februāra 
Sēdes Nr 2 lēmums Nr. 3  

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 

Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019. gadam 

  Aizdevuma mērķis Summa EUR 

73 SIA „ Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšana 32 533 

69 Pudinavas pamatskolas rekonstrukcija, Sporta zāles būvniecība 17 052 

51 ELFLA projekta "Sporta zāles rekonstrukcija" realizācija 3 066 

15 ERAF projekta  "Vienības ielas rekontsrukcija Kārsavas pilsētā" realizācijai  18 813 

75 ELFLA projekta "Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija" īstenošana 1 814 

76 ELFLA projekta"Kārsavas pilsētas ielu rekostrukcija" īstenošanai 24 876 

71 Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa ēku un telpu renovācija 16 876 

132 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā "realizēšana 3 452 

131 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā"realizēšanai 3 212 

15 Kārsavas pilsētas Telegrāfa ielas rekonstrukcija 9 508 

48 KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII "Sienāzītis" " īstenošanai 7 544 

129 Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (traktortehnikas)iegādei 21 212 

146 Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve 32 164 

76 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā 2 094 

 Kopā 194 216 

Nr. 

Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstīb
as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 
budžets 

EUR 

Valsts 
kases 

aizņēmu-
mi, EUR 

Plānotais paš-
valdības finan-
sējums, EUR 

VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība 

RV 1.1/ Atbalsta infrastruktūra un pakalpojumi uzņēmēju attīstībai 

  U 1.1.1/ 
Attīstīt sadarbību ar biznesa inkubatoriem  un Latgales 
speciālo ekonomisko zonu 

Novada dome 
Regulāra sadarbība ar Rēzeknes biznesa inkubato-
ru (piedalīšanās semināros, kopsapulcēs) 

      

  U 1.1.2/ 
Līdzdarboties projektos, kas sniedz iespēju sakārtot pašval-
dības ēkas un inženierinfrastruktūras, un nodot tās uzņēmē-
jiem 

Novada dome 
Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai 
novada teritorijā 

    12 000 

  U 1.1.3/ 
Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to atbalsta organizācijām 
kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot telpas, aprīko-
jumu u.c. 

Novada dome         

  U 1.1.4/ 
Plānojot teritorijas attīstību, saglabāt novada zemju ekono-
misku un perspektīvu izmantošanu 

Novada dome Teritorijas plānojuma grozījumi     10 000 

RV1.2/ Vides attīstības uzņēmējdarbības veikšanai 

  

U 1.2.1/ 
Turpināt ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes Zemesgrā-
matā, tālākai efektīvai izmantošanai 

Novada dome, 
zemes lietu speci-

ālisti 

Īpašumu tiesību reģistrēšana NĪVK IS vai NĪ aktu-
alizācija; 
Īpašumu kadastrālā uzmērīšana vai aktualizācija 
NĪVKIS (plānoti 9 dzīvokļi, 35 zemes vienības, 9 
būves) 

    

30000 

RV 1.3/ Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem, NVO 

  

U 1.3.1/ 
Pašvaldībai iesaistīties un iniciēt starptautiskās sadarbības 
un uzņēmējdarbības veicināšanas projektus 

Novada dome 

Latvijas pārrobežu programma “From Hobby to 
Business – Developing Entrepreneurship in the 
Latvia – Russia Border Area” “No hobija līdz 
biznesam” (Interaktīvā stenda iegāde, 2 tirgus 
pasākumu organizēšana) 

6400   8180 

  Līdzfinansējums biedrību projektiem.     7000 

  

U 1.3.2/ 
Nodrošināt informāciju par pašvaldību un uzņēmējdarbību 
novada teritorijā interneta mājas lapā vismaz 3 valodās 
(latviešu un 2 svešvalodās) 

Novada dome, 
sabiedriskās 

attiecības 

Publikācijas medijos EUR 300 
“Latgales Reģionālā Televīzija” - 2 sižeti mēnesī 
un “Vakara saruna. Kārsavas novada pašvaldības 
aktualitātes” EUR 3485 
LTV1 – Kārsavas novadam svarīgas informācijas 
sniegšana, izplatīšana valsts televīzijā. (6 min). 
EUR 600 

    4385 

  

U 1.3.3/ Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, valsts sabiedrībām Novada dome 

Dalības maksas: 
Latgales plānošanas reģions EUR 1027, 
Biedrība "Eiroreģions Pleskava, Livonija" EUR 
800 
Ludzas rajona partnerība EUR 1680 
Eiroreģions Ezeru zeme EUR 3610 
Latgales reģiona tūrisma asociācijā "Ezerzeme". 
EUR 888 

    8005 

  U 1.3.4./ Esošās uzņēmējdarbības datu bāzes izveide un aktualizācija Novada dome Papildināta uzņēmēju datu bāze       

RV 1.4/ Pašvaldības atbalsts uzņēmumu izveidei un attīstībai 

 
U 1.4.1./ 

Turpināt atbalstīt jaunās biznesa idejas un veicināt skolēnu 
mācību uzņēmumu attīstību 

Novada dome 
Skolēnu uzņēmējdarbības konkurss (nolikums)
Balvām EUR 1000, vieslektors  EUR 150. 

    1150 

 
U 1.4.2./ 

Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātības pasāku-
mus 

Novada dome 
Aktīvais nodarbinātības pasākums “Algotie pagai-
du sabiedriskie darbi “  plānotas 47 darba vietas 
mēnesī. 

118830   2924 

  
U 1.4.3./ Mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana Novada dome Uzņēmējdarbības uzsākšanas konkurss.     7000 

RV 1.5/ Zaļo iepirkumu organizēšana 

  
U 1.5.1./ Zaļo iepirkumu pakāpeniska ieviešana praksē 

Novada dome, 
iepirkumu speci-

ālisti 

Zaļo iepirkumu īpatsvara pieaugums kopējā iepir-
kumu bilancē. 

      

VP2/ Izglītības, pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 2.1/ Izglītības pakalpojumu attīstība 

  

U 2.1.1./ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana 
Novada dome, 

skolas 

Kursi mācību jomu koordinatoriem(13ped,.), mācī-
bu jomu koordinatoru semināri (13ped.), pedagogu 
pieredzes apmaiņas braucieni(25 pedagoģi), konfe-
rences pedagogiem (20pedagoģi) 

    1600 

  
U 2.1.2./ Tehnisko darbinieku kvalifikācijas celšana 

Novada dome, 
skolas 
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U 2.1.2./ Tehnisko darbinieku kvalifikācijas celšana 

Novada dome, 
skolas 

  
      

  

U 2.1.3./ Interešu izglītības attīstība un pilnveidošana 

Novada dome, 
skolas 

Mazpulku pasākumi : mazpulku konference Rīgā 
(8 dalībnieki), sporta spēles Daugmalē(20 dalīb-
nieki), nometne “Visu daru es ar prieku” Salaspilī- 
15 (dalībnieki), mazpulku rudens forums Jēkabpilī
(20 dalībnieki), prioritāro projektu seminārs Pikšas
(20 dalībnieki). 

    1238 

KMMS 

Organizēti 12 pasākumi novada ietvaros (595 
dalībnieki) un 20 izbraukumi līdzdalībai starptau-
tiskajos, valsts un reģionu konkursos un festivālos 
(178 dalībnieki un 29 pedagoģi) 

    4548 

  

U 2.1.4./ 
Nodrošināt izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, 
sporta pasākumos un mācību ekskursijās, kā arī izglītojamo 
apbalvošana 

Novada dome, 
skolas 

Izglītības pasākumi : 
Plānoti dažādi konkursi un olimpiādēs dažādās 
mācību jomās: latviešu valoda, matemātika, fizika, 
ķīmija, angļu valoda. Plānotas starpnovadu dejus 
skates un Sadancis) 
(plānotais iesaistīto skolēnu skaits 1343, pedagogu 
skaits- 44. (tai sk. Skolēnu sports EUR 2261,00  un 
625 dalībnieki). 
Organizēti pasākumi Izglītības iestādēs; Kārsavas 
vidusskolā 29 pasākumi, lauku pamatskolās - 20, 
pirmskolas izglītības iestādes - 18. 

   

10223 
  
  
  
  
  
  

2411 

  Ziemassvētku dāvanas izglītība (720 dāvanas)    4320 

  
ES Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” ietvaros novadā piee-
jams karjeras konsultants. 

11229    

  
ES projekta ” Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros noorganizēti 17 
pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai 

10497     

  
  

U 2.1.5./ Bērnu nometņu organizēšanas atbalsts 
Novada dome, 

skolas, biedrības 
Vasaras nometnes skolēniem     1500 

  
U 2.1.6./ Uzturēt un pilnveidot sadarbību ar Malnavas koledžu Novada dome 

Aktīva un cieša sadarbība ar Malnavas koledžu, 
sadarbības līgums 

      

  

U 2.1.7./ 
Pašvaldības stipendijas piešķiršana Kārsavas vidusskolas 
izcilākajiem skolniekiem un augstskolu studentiem, kas 
apgūst novadam nepieciešamās specialitātes 

Novada dome, 
Kārsavas vidus-

skola 

Kārsavas vidusskolā plānotas stipendijas 
10.-12.klašu skolēniem : 
7-7.99 balles- 98 saņēmēji, 
8-8.99 balles-134 saņēmēji, 
9-10.00 balles- 44 saņēmēji. 

    5738 

  

U 2.1.8./ 
Stiprināt latgalisko kultūrvidi un valodu skolās un pirmssko-
las izglītības iestādēs, integrējot to ikdienas saziņā 

Novada dome 
Sabiedrisko 

attiecību speciā-
lists 

        

RV 2.2./ Izglītības infrastruktūras attīstība 
  

U 2.2.1./ 
Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzla-
bošana 

Novada dome, 
skolas 

Mežvidu pamatskolā apkures sistēmas ierīkošana, 
ar katlu 

    100000 

Malnavas PII grupas telpas remonta     6440 

  
Āra Trenažieri Mežvidu pamatskola(Uzstādīti 5 
dažādi vingrošanas elementi) 

    2900 

  

U 2.2.2./ Uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi 
Novada dome, 

skolas 

Mācību līdzekļu nodrošināšana PII, pamatskolām, 
vidusskolai- 611skolēni (PII – 201 bērns, 1.-4.kl.-
151skolēns, 5.-9.kl.- 210 skolēni, 10.-12.kl.-49 
skolēni) 

9256   11640 

Kārsavas PII (virtuves inventārs, skapīši gardero-
bei 4.gab., virtuves skapīši 3.gab, plaukti 
2gab.,bērnu galdi 5.gab.,bērnu krēsliņi) 
Malnavas PII(5-6gadīgo grupas remonts, virtuves 
trauki, sekcijas 1.gab.) 
Mežvidu PII (virtuves inventārs, putekļu sūcējs 
1.gab., āra rotaļu mājiņa, bumbas 20.gab.) 

    5320 

Kārsavas vidusskola ( krēsli datorklasei 14.gab., 
ofisa galds 1.gab., biroja krēsls.1.gab, biroja 
plaukts 8.gab., skandas 2.gab., žalūzijas skolas 
3.,4.stāvos, jumta noteku ierīkošana) 
Mežvidu pamatskola( datorkrēsli 5.gab., skolēnu 
krēsli 12gab.,skolēnu galdi 6gab., nakts skapīši 
4.gab., putekļu sūcējs, žalūzijas 3gab., pirmā stāva 
logi 2gab.) 
Salnavas pamatskola ( krāsns remonts, kosmētis-
kais remonts internāta telpās un skolā, žalūzi-
jas2gab., gultas veļas 5komplekti, portatīvais da-
tors ar programmatūru 1.gab.) 
Mērdzenes pamatskola (papīra smalcinātājs 
1.gab,gaismas galds 1.gab., portatīvais dators ar 
programmatūru  un antivīruss2.gab.) 
  
Tautas tērpi līdzdalībai XII Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos. 

      
  
  
  
  
  
  
  
14187 
  
  
  
  
  
  
  
  
15 000 

VP3/ Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 3.1/ Sporta infrastruktūras attīstība 

  

U 3.1.1./ 
Izveidot, labiekārtot, modernizēt un uzturēt novada sporta 
infrastruktūru 

Novada dome 

Stadiona labiekārtošana un uzturēšana (mākslīgā 
laukuma seguma atjaunošana (5000kg. granulas), 
mešanas sektora izbūve, velotrases izbūve,) 
 
Goliševas sporta zāles kosmētiskais remonts 
444m2 

    

5990 
  
  

665 

  U 3.1.2./ Sporta aprīkojuma atjaunošana un jauna iegāde Novada dome         
  

U 3.1.2./ Daudzfunkcionālās halles celtniecība Novada dome 
Sporta infrastruktūras modernizēšanas, uzlabošana, 
nākotnes nepieciešamības izpēte 

    12000 

RV 3.2./ Sporta pakalpojumu attīstība 

  

U 3.2.1./ 
Dažādu sporta virzienu un pasākumu organizēšana un atbal-
stīšana 

Novada dome 

Noorganizēti 36 sporta pasākumi novada teritorijā, 
plānoti 2905 dalībnieki. Sportistu piedalīšanās 12 
ārpus novada pasākumos, plānoti 430dalībnieki. 
 
Starpnovadu maksājumi sports 

    

 
 

9250 
  
   

800 
  U 3.2.2./ Sadarbības veicināšana ar sporta skolām Novada dome         

Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

VP4/ Kultūras pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 4.1/ Kultūras infrastruktūras attīstība 

  

U 4.1.1./ 
Kultūras iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana, 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

LEADER projekts” Aprīkojuma iegāde Kārsavas 
KN ““Kārsavas KN “Gaismas aprīkojums-gaismas 
pultis, video sistēmas komplekts, skatuves mehā-
nisms, gaismas iekārtu komplekts. (projekta 
priekšfinansēšana 36000) 

45000   5000 

  Ēku tehniskā apsekošana (3 ēkas)     3000 

  

Kārsavas kultūras nama telpu remonts EUR 12000, 
2.stāva grimētavu divu telpu remonts EUR 900, 
sienu dekori EUR 160, putekļu sūcējs EUR 100. 

    13160 

Salnavas KN jumta remonts 500m2 EUR 3500, 
portatīvais dators ar programmatūru, antivīruss 
licence (1.g.) 

    4325 
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

  

U 4.1.1./ 
Kultūras iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana, 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

  
Stāvlaukuma atjaunošana pie Kārsavas mūzikas un 
mākslas skolas (524m2) 

    15820 

  
Mežvidu kultūras nama zālē radiatoru maiņa , 
palīgtelpu remonts 

    3000 

  
Goliševas KN fasādes remonts(200m2), foajē 
grīdas remonts(15m2),sliekšņa remonts (20m2) 

    2160 

  Mērdzenes kultūras namā mikrofoni 2gab.     1020 

  

Bibliotēkas (Goliševas bibliotēkā multifunkcionālā 
iekārta 1gab., Ranču bibliotēkā multifunkcionālā 
iekārta 1gab., 
Kārsavas bibliotēkā  biroja plaukti 3gab., Salnavas 
bibliotēkā žurnālu plaukts 1gab.) 

    1440 

  
U 4.1.2./ 

Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu amatiermākslas kolek-
tīviem 

          

RV 4.2./ Kultūras pakalpojumu attīstība 

  
U 4.2.1./ 

Kultūras darbinieku profesionālās kompetences pilnveidoša-
na 

Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

  
      

  

U 4.2.2./ Inovatīva pieeja kultūras pasākumu organizēšanai 
Novada dome, 
kultūras speciā-

listi 

Noorganizēti 12 novada pasākumi, 1240 dalībnie-
ki, 5550 apmeklētāji. 
Kārsavas KN plānoti 12 pasākumi -559 dalībnieki , 
2210 apmeklētāji. 
Malnavas pagastā plānoti 
10 pasākumi ,286 dalībnieki, 1130apmeklētāji. 
Mežvidu kultūras namā plānoti 15pasākumi ,345 
dalībnieki, 980 apmeklētāji 
Salnavas kultūras namā plānots 
21 pasākums, 868 dalībnieki, 3340apmeklētāji 
Mērdzenes kultūras namā plānoti 
15 pasākums ,511 dalībnieki, 975apmeklētāji. 
Goliševas kultūras namā plānoti 
16 pasākumi, 387 dalībnieki, 1520 apmeklētāji. 

Plānoti valsts, reģionālie izbraukumi (1002 dalīb-

nieki) 

Novada pasākumu apskaņošana 

    

33730 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1500 

  

U 4.2.3./ 
Popularizēt bibliotēku kā multifunkcionālu iespēju  vietu, 
modernizējot IKT aprīkojumu 

Novada dome, 
bibliotēkas 

Bibliotēku fonda iegāde 
Noorganizēti 56 bibliotēku  pasākumi, piesaistīti 
822 dalībnieki. 
Plānotais lasītāju skaits- 1473, 
apmeklējumu skaits-23467, izsniegumu skaits - 
46000 

    

4500 
  
  

643 

  
U 4.2.4./ Atbalstīt bibliotekāru profesionālo pilnveidi 

Novada dome, 
bibliotēkas 

        

VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
  

RV 5.1./ Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

  
U 5.1.1/ 

Sociālo speciālistu profesionālās kompetences pilnveidoša-
na 

Novada dome, 
sociālais dienests 

  
      

  

U 5.1.2/ 
Nodrošināt sociālās aprūpes / sociālās rehabilitācijas centru 
izveidi un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi 

Novada dome, 
sociālais dienests 

DI projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 
Kārsavas novadā”( Izveidots un labiekārtots Die-
nas aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un ar 16 vietām sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rak-
stura traucējumiem) 

Projekta priekšfinansēšana EUR17289 

165 289,11   34071 

  
 Ieguldījums SIA “Kārsavas slimnīca” pamatkapi-
tālā Ēkas “Gvelzis” fasādes remonts 

    8000 

  

U 5.1.3./ Pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību 
Novada dome, 

sociālais dienests 

Pabalsti maznodrošinātajiem 
Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem 
(86 personas) 

104831   266912 

Materiāli tehniskā bāze sociālais dienests
(dokumentu skapis 1gab., licenzēta datorprogram-
matūra, UPS datoram 1.gab.) mobilā brigāde
(kopētājs-printeris - skeneris 1.gab.) 

    845 

RV 5.2./ Sociālās infrastruktūras pilnveidošana 

  

U 5.2.1./ Pansionāta darbības pilnveidošana 
Novada dome, 

sociālais dienests 

Pansionāta lieveņa un ūdens atvades sistēmas 
remonts 
Organizēti 20 pasākumi pansionāta klientiem.
(pansionāta plānoti 32 klienti) 
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Pansionāts 
Mūsmājas (veļas mazgājamā mašīna 1gab., boileri 
2gab., trimmers- zāles pļāvējs 1gab.) 

    
3000 
538 
1225 

  
U 5.2.2./ 

Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs un  
pieejamības nodrošināšanas veicināšana privātās iestādēs 

Novada dome, 
sociālais dienests 

        

  
U 5.2.3./ 

Sociālo dzīvokļu izveide; dzīvojamās telpas infrastruktūras 
pielāgošana un uzturēšana 

Novada dome, 
sociālais dienests 

        

VP6/ Veselības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV 6.1/ Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

  
U 6.1.1./ Motivēt veselības pakalpojumu klāstu pilnveidošanu 

Novada dome, 
Kārsavas slimnī-

ca 
        

  
U 6.1.2./ Atbalstīt un motivēt jauno speciālistu piesaisti 

Novada dome, 
Kārsavas slimnī-

ca 
        

  

U 6.1.3./ Veselības profilakses pasākumu atbalstīšana 
Novada dome, 

Kārsavas slimnī-
ca 

Projekts ”Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” 
(10 pasākumi , dažādos ciklos-vingrošana, nūjoša-
na, ekskursijas, lekcijas, iesaistīti 300 iedzīvotāji) 
(pašvaldības priekšfinansējums EUR 7797) 

23030     

RV 6.2./ Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

  
U 6.2.1./ FVP uzturēšana Novada dome 

FVP (Malnavā, Salnavā, Mežvidos, Goliševā) un 
ambulances Mērdzenē uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšana 

30045   27194 

VP7/ Tūrisma attīstība 
RV 7.1./ Tūrisma infrastruktūras izveide un uzlabošana 

  
U 7.1.1./ Esošo tūrisma objektu uzturēšana un attīstība 

Novada dome, 
tūrisma specc. 

Vides instalāciju objekta "Uguns" atjaunošana, 
Rogu pilskalna appļaušana un soliņa ierīkošana. 

    350 

  
U 7.1.2./ Norāžu uzstādīšana uz objektiem 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

Esošo tūrisma informācijas stendu informācijas 
atjaunošana, uzturēšana norāžu uzstādīšana, atjau-
nošana 

    1700 
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

  

U 7.2.3./ 
Novada popularizēšana un tēla attīstība: bukletu izstrāde, 
dalība konferencēs, semināros u.c. pasākumos; dalība izstā-
dēs un izstāžu organizēšana 

Novada dome, 
tūrisma speciā-

lists 

Naktsmītne starptautiskās tūrisma izstādes 
"Balttour 2019" laikā no 1. līdz 3. Februārim, 
vienota tērpa iegāde 
Semināru, tikšanos, pieredzes apmaiņu un apsprie-
žu rīkošana esošajiem un topošajiem tūrisma uzņē-
mējiem 
Informatīvo materiālu dizains un izgatavošana. 
(3500 bukleti), informatīvajiem materiāliem sadar-
bībā ar Ziemeļlatgali 
Tūrisma pasākumu organizēšana "Ejam Bakuot" - 
60dalībnieki, 
Nakts putnu vērošana-40dalībnieki 

    

150 
150 
2800 
700 

  
U 7.2.4./ 

Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, uzturēša-
na un regulāra aktualizācija 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, 
uzturēšana 

    100 

  
U 7.2.5./ 

Novada amatnieku un mājražotāju sadarbības veicināšana 
un viņu popularizēšana 

Novada dome, 
tūrisma spec. 

        

VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

RV 8.1/ Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana un efektivitātes uzlabošana 

  
U 8.1.1./ e-pakalpojumu attīstība Novada dome         

  

U 8.1.2./ 
Regulāri aktualizēt mājas lapas informāciju, tai skaitā lat-
viešu un 2 svešvalodās; novada informatīvā izdevuma pat-
stāvīga izdošana 

Novada dome 
Sabiedrisko 

attiecību speciā-
lists 

“Kārsavas Novada Vēstis” (0.104 euro x 2001gab 
x 12 mēneši) EUR 3000 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgalie-
šu valodas sadaļas izveide EUR 500 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgalie-
šu valodas pamatsadaļu tulkošana EUR 200 
Preses relīžu tulkošana latgaliešu valodā EUR 450 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas pilnvei-
došana (informatīvā paziņojuma par sīkdatnēm un 
drukāšanai draudzīgā atbalsta sadaļu izstrādāšana) 
EUR 389 

    4539 

  

U 8.1.3./ 
Dažādu programmatūru un sistēmu attīstība un pilnveidoša-
na, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Novada dome 

Administrācija EUR 300 (projektora inventārs) 
Centralizētā grāmatvedība EUR 5220(datori ar 
programmatūru 2gab., printeris 1gab.,datorkrēsls 
1gab., upsa 1gab., skapis 2gab., galda tumba 
1gab), dzimtsarakstu nodaļa EUR 382 (skapis 
1gab., datorkrēsls 1gab., svečturis 1gab.), attīstības 
nodaļa EUR 1865(portatīvais dators ar program-
matūru 2gab., datorkrēsls 1g.), bāriņtiesa EUR 730
(portatīvais dators 1gab.), Goliševas pagasta telpa 
EUR 280(aizkaru iegāde) 

    8777 

Malnavas pagasta pārvaldes ēka, Mežvidu pamat-
skolas ēkas, Malnavas PII ēkas UAS uzstādīšana 

    9323 

  Sabiedriskās attiecības (objektīvs)     430 

  
U 8.1.4./ 

Pašvaldības speciālistu kompetenču kvalifikācijas paaugsti-
nāšana 

Novada dome        

  

U 8.1.5./ 
Efektīvi pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes 
uzlabošanai 

Novada dome 

Pašvaldības amatpersonu (darbinieku) nolikuma 
“Kārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu 
un darbinieku 
Atlīdzības nolikums’ ietvaros atvaļinājuma pa-
balsts 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi 
kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atva-
ļinājumā 
Represētie(150), izdevumi par Kārsavas novadu 
(vēsturiskā inf, populariz. Cita rakstura) -350  , 
zemessardzes pasākuma atbalsts-200, Boņuks-250, 
nedzirdīgo biedrība- 100 
Plānotas dzimtsarakstu nodaļa 20 laulību ceremo-
nijas 
Starpnovadu maksājumi 
Izglītības EUR 120000 (aptuveni 45 izglītības 
iestādes un 105 izglītojamie) 
Atskurbtuve EUR 3500 (Līgums ar Ludzas novada 
pašvaldību) 
Bibliotēku funkciju EUR 3200 (metodiskie pakal-
pojumi, profesionālā izglītošana,  servera uzturēša-
na) pakalpojumiem 
Sociāliem pakalpojumiem EUR 30000 (2 iestādes 
un 5 klienti) 
Ēdināšana( pašvaldības 88531b.d.) (Kārsavas 
novada domes 2015.gada 24.septembra saistošie 
noteikumi Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu 
izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”) 
Pieredzes apmaiņas brauciens  Kārsava-Alūksne-
Tallina- Alūksne-Kārsava (15 deputāti) 
Pašvaldību sadarbības iespējas (35darbinieki) 
Kārsavas novada un tā simbolikas atpazīstamība, 
sabiedriskās attiecības 
EUR 2000 (300 gab. prezentmateriāli) 
EUR 950 Godināt ilgdzīvotājus – 50 gaviļnieki ,  
novada aktīvākos iedzīvotājus (10 balvas), goda 
pilsoņus- -10piemiņas balvas 
EUR 1000 Lietišķu  tikšanos organizēšana pie 
domes priekšsēdētajas (20tikšanās) 
Personu datu aizsardzības pasākumu pakalpojumi 
Biedru maksa PS (1,3% no budžeta) izpilddirekto-
ru asociācijai. 

32377   

84104 
1500 
 300 

 156700 
 97780 
 1020 
3950 
8833 
5918 

  
U 8.1.6./ Pašvaldības autoparka atjaunošana Novada dome Jauns autobuss      39000 

RV 8.2./ Starptautiskās atpazīstamības veicināšana 

  U 8.2.1./ Nodrošināt partnerības veicināšanu Domes vadība         

  

U 8.2.2./ 
Piedalīties dažādos pasākumos, popularizējot novada vārdu, 
tēla attīstība 

Novada dome 

Tikšanās ar pašvaldības sadarbības partneriem 
(policija, robežsardze, uzņēmēji, reliģiskās organi-
zācijas, citas pašvaldības un valstis.) EUR 300 
Delegāciju uzņemšana kontaktu nostiprināšanai 
EUR 3000 (Novada svētki augustā - 4 delegācijas 
ar 10 personām. Nodrošina ēdināšanu 10 euro 
dienā. Ekskursija - 15 eiro 1 personai) Pārrobežu 
delegācijas - 1000 Eur, Latvijas mēroga delegāci-
jas - 400 Eur, reģionālās delegācijas - 600 Eur. 
Līdzdalība Kārsavas novada kolektīviem nozīmī-
gos pasākumos EUR 500 
Prezentācijas materiālu iegāde  EUR 1500 
(Reklāmas materiāli, suvenīri ārzemju braucieniem 
un viesu uzņemšanai.100 medus burciņas - 250 
eiro, 50 vaska sveces - 175 eiro, 70 tējas - 100 eiro, 
50 Suvenīrs "Annele" - 175 eiro, maisiņi ar apdru-
ku - 370 eiro ) 
Kalendārs 2019. gadam (200 gab.) EUR 1000 
Informatīvo materiālu dizains un izgatavošana 
EUR 1000 (200.gab.krievu , 300.gab.angļu, 
600gab. latviešu) 
Banneru atjaunošana EUR 250 (Kārsavas stadi-
ons). Jauni banneri pagastos 5gab. 

    7550  
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

RV 8.3./ Jauniešu iesaiste pārvaldes sistēmā 

  
U 8.3.1./ Aktivizēt jauniešu interesi dažādos pasākumos un projektos 

Novada dome, 
jauniešu spec. 

Organizēti 28 jauniešu pasākumi, iesaistīti 1380 
dalībnieki. 

    2638 

  
U 8.3.2./ Skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšana Novada dome 

NVA projekts “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’”  
Izveidotas 10 darba vietas skolēniem vasaras sezo-
nai . 

2580   3601 

VP9/ Infrastruktūras attīstība 

RV 9.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ ielas infrastruktūras attīstība 

  

U 9.1.1./ Satiksmes drošības organizēšana atbilstoši likumdošanai 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide 
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobeža” realizēša-
na. Astoņu novērošanas kameru iegāde un uzstādī-
šana (projekta priekšfinansēšana EUR 12003). 

444   
1867 

12003 priekš. 

  

U 9.1.2./ 
Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko 
stāvokli 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Melnā seguma atjaunošana (Aizņēmums VK 75% 
pašvaldības līdzfinansējums autoceļu fonds- 
25%) : 
Kārsavas pilsētas ielu atjaunošana 
Puškina-1005 m2 Kļavu-528 m2, Kalēju 980 
m2,Avženkas 243 m2, Dzelzceļa 920 m2, Dārzu 
1029 m2, Mazā Dārzu 1036 m2, Zaļā 3105 m2, 
Teātra ielas 1330 m2. 
(divkārtu virsmas apstrāde) 
Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjauno-
šana (Meža- 462m2, Ziedu 780m2, Dārzu ielas 
1569m2, Mežvidu pagastā un Kalna iela -145 m2 
Salnavas pagastā. ) 
Ielu seguma atjaunošana Mērdzenes pagastā
(Skolas- 1444 m2, Priežu iela-1332 m2 Mērdzenē; 
Baznīcas iela Pudinavā 1540 m2) 
Ielu seguma atjaunošana Goliševā (Smilšu ielai 
788 m2) 
Kārsavā 
68090030252 seguma atjaunošana(600m2) Estrā-
des ielas seguma atjaunošana ((1500m2)Segas 
maiņa ietvei uz estrādi(120m2) 

 

  
85500 

  
  
  
  
  

44250 
  
  
 

46500 
 
  

18184 
  

92850 

   
28 500 

  
 
  
  
  

14 750 
  
  
  

15 500 
  
  

6061 
   

30950 

Malnavas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība. 
Autoceļa Pudinava-Latvīšu Stiglava pārbūves 
būvprojekta apjomu korekcijas izdevumi (autoceļu 
fonda finansējums) 

    
3413 

  
5000 

  
U 9.1.3./ 

Apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana uz ielām/ ceļiem/ 
laukumiem 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Malnavas ciema apgaismojums(uzstādītas 19 LED 
lampas) (Autoceļu fonda finansējums)  

    9871,18 

R.V 9.2/ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

  

U 9.2.1/ 
Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības un kanalizācijas  
sistēmas 

Novada dome, 
SIA “Kārsavas 
namsaimnieks 

Ieguldījums SIA Kārsavas namsaimnieks ūdens 
pakalpojumu pieslēgumi paralēli kanalizācijas 
projektam (kanalizācija), Mērdzenes ūdens atdzel-
zošanas stacijā smilts nomaiņa 

    7300 

  
U 9.2.2/ Sakārtot lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu darbību 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.3/ Ilgtspējīgas atkritumu savākšanas nodrošināšana 

  

U 9.3.1/ Izveidot atkritumu dalītās vākšanas laukumus un punktus 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Atkritumu šķirošanas laukuma pilnveidošana 
(čuguna krāsniņa, LED gaismas, informatīvie 
baneri 2gab. 7m3konteiners) (DRN finansējums) 
Organizēts atkritumu šķirošanas konkurss (balvas -
30atkritumu šķirošanas maisi) 

    

5810 
  
   

300 

  
U 9.3.2/ Izveidot būvgružu pieņemšanas punktu 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  
U 9.3.3/ Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu punktus/laukumus 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.4./ Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība 

  
U 9.4.1./ Centrālās apkures sistēmas attīstība 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  

U 9.4.2./ 
Vienotas apkures sistēmas un katlu mājas būvniecība Kārsa-
vas pilsētā 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā(Telegrāfa 
ielā 37) (provizoriskais galvojums EUR 1153705) 
Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā 
(izbūvēts savienojošais siltumtrases posms1255 m 
garumā no jaunās katlu mājas Telegrāfa ielā 37 
uzošo Skolas ielas apkures loku un Kļavu ielas 
apkures loku) Telegrāfa ielā 37) (provizoriskais 
galvojums EUR294325) 

     

  

U 9.4.3./ Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

Novada dome, 
komunālais 

dienests, SIA 
„Kārsavas nam-

saimnieks 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām. Saistošie 
noteikumi “Par Kārsavas novada pašvaldības līdz-
finansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un  dzīvo-
jamo māju renovācijai” 

    30000 

  
U 9.4.4./ 

Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu īstenošana 
publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu ēkās 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

  

U 9.4.5./ Teritorijas labiekārtošana 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

Bīstamo koku zāģēšana (55koki)     3850 

Ūdens ņemšanas vietas izveide Mežvidos      1900 

Deleģētas apsaimniekošanas saistības 2013.gada 
27.decembrā līgums (27.12.2013.domes sēdes 
15pr. &11). 

    100890 

  

U 9.4.6./ 
Pašvaldības  iestāžu un struktūrvienību uzturēšana un attīstī-
ba, tai skaitā, palīgēku būvniecība 

Novada dome 

Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšana 
(13 dzīvokļi) 
Elektrības pieslēgšana ("Zaļumi", Salnava, Aizgār-
šas iela 27, Goliševa, Vecmežsargi' Liepu iela 14, 
Mērdzene Muižiņa, Otrie Mežvidi) 

    
13000  

  
3222 

Mežvidu pagasta ēkas ieejas durvis EUR 611, 
Goliševas pagasta telpu grīdas remonts 46m2 –
eur430 . 

    1041 

  

U 9.4.7./ 
Komunālās saimniecības un ceļu apsaimniekošanas materi-
āltehniskās bāzes uzlabošana 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Pļaujmašīna novada teritorijas un ceļa uzturēšanai     6512 

Malnavas teritorija (zāģis 1gab., rokas pļaujmašīna 
1gab,) Mežvidu teritorija (stumjamais zāles pļāvējs 
1gab., prožektors ar statīvu ) Salnavas teritorija 
(krūmgriezis 1gab.) 

    2361 

  
U 9.4.8./ 

Ugunsdzēsības dīķu izveide un uzturēšana, darba aizsardzī-
bas pasākumu nodrošināšana 

Novada dome, 
darba aizsardzī-
bas speciālists 

        

  
U 9.4.9./ 

Vecināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības uzņemša-
nos par māju uzturēšanu un apsaimniekošanu; veicināt 
dzīvokļu īpašnieku kopību veidošanu 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
        

RV 9.5./ Vienota datu tīkla izveide 

  U 9.5.1./ Vienota datu tīkla izveidošana Novada dome         

  

U 9.5.2./ Videonovērošanas attīstība un uzturēšana Novada dome 

Videonovērošanas kameru uzstādīšana 6 gab.: 
Kārsava pilsētā 3gab.(pie domes, pie baznīcas, 
stadionā); EUR900, Mežvidu ciemā(3.gab.) EU-
R950 

    1850 
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Nr. 

Uzdevuma 

Nr. 2019.-

2025.Attīstīb

as program-

mā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezul-

tatīvie rādītāji 2019.gadā 

ES fondi Valsts 

budžets 

EUR 

Valsts 

kases 

aizņēmu-

mi, EUR 

Plānotais paš-

valdības finan-

sējums, EUR 

RV 9.6./ Graustu/ nepabeigto ēku apsaimniekošana 

  

U 9.6.1./ Graustu/ nepabeigto ēku renovācija vai nojaukšana Novada dome 
Grausta demontāža un vietas apzaļumošana (4 
vietas) (Dabas resursu nodokļa finansējums) 

    8000 

RV 9.7./ Vides kvalitātes uzlabošana 

  

U 9.7.1./ Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Novada dome 
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas 5pakalpojumi, 

klaiņojošo suņu uzturēšana patversmē (6.gab.), 
klaiņojošo kaķu uzturēšana patversmē(4gab). 

    2412 

  

U 9.7.2./ Pasākumu veikšana gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošanai Novada dome 
Ūdensvada remontdarbi Malnavā, Ziedu ielā –
nomainīts 50m ūdensvads, kanalizācijas aku re-
monts 2.gab 

    1507 

VP10/ Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to saglabāšana nākamajām paaudzēm  

RV 10.1/ Attīstīt derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstību 

  
U 10.2.1/ Derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstības atbalstīšana Novada dome 

        

RV 10.2./ Dabas objektu saglabāšana 

  

U 10.2.1/ Ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānu izstrāde Novada dome 
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā (Pašvaldības 
priekšfinansēšana- EUR518,00) 

2589     

  

U 10.2.2./ Dabas objektu labiekārtošana 

Novada dome 

LEADER projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana.” 
(Labiekārtota Zīdūņa parka teritorija, takas izvei-
de, uzstādītas mazās arhitehtūras formas) 
(pašvaldības priekšfinansējums – EUR 36000) 

45 000,   9065 

  

Malnavas aleja 
EUR 6924 kopšanas darbi  (DRN finansējums) 
EUR 2500 iestādītas 17kļavas, Salnavas parkā- 
8dažādu sugu koki (DRN finansējums) 

    9424 

  

U 10.2.3./ Ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošana Novada dome 
Zivju mazuļu iegāde ( karpu mazuļi 25kg., baltais 
amūrs 10kg, līņu mazuļi 25kg)  (DRN finansē-
jums) 

    305 

RV 10.3./  Kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un attīstība 

  

U 10.3.1./ Sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus Novada dome 

Būvprojektu izstrāde 
Salnavas muižas (jumta nomaiņai)EUR 4000 
Līču māja- EUR 6050 
LEADER projekts 
"Amatnieku centra izveide Līču mājas tel-
pās" (priekšfinansēšana EUR 36000) 
LEADER projekts 
"Muzeja izveide Līču mājas tel-
pās" (priekšfinansēšana EUR 36000) 
Jaunu projektu realizācija 

9000 
 
 
 

9000 

 

  

10 050  
5000 

36000 priekš. 

 
  

5000 
36000 priekš 

 
 30000 

  

U 10.3.2./ 
Labiekārtot un nodrošināt kapsētu un piemiņas vietu teritori-
jas sakārtošanu, infrastruktūras attīstību 

Novada dome 

Kārsavas kapu labiekārtošana un 2.vārtu uzstādīša-
na EUR 3880 
Salnavas Zacešku kapos ūdens ņemšanas vietas 
izveide EUR 1900 
Zobļevas kapu kapličas atjaunošana Salnavas 
pagastā EUR 1300 
Mežvidos Plēšu kapos ūdens ņemšanas vietas 
izveide EUR1900 

    8980 

  

U 10.3.3./ 
Valsts oficiālo reliģisko konfesiju un to infrastruktūras 
uzturēšana un atjaunošana 

Novada dome 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 
baznīca (ērģeļu skaņošana- 200,00, pasākumi 
novada svētku ietvaros – 450,00, videoprojektora 
nodrošināšana160) 
Pieminekļa uzstādīšana priesterim Jāzepam Aglo-
nietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas dārzā- EUR 1000 
Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo 
baznīcas kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošana- 
EUR 1500 
Kārsavas novada reliģisko konfesiju un to infra-
struktūras saglabāšana novadā-EUR 400 

    3800 

  
U 10.3.4./ Uzlabot un sistematizēt tirgus teritoriju Novada dome         

Domes priekšsēdētāja                                   Ināra Silicka 

 


