
 

10.augustā plkst. 10.00 Kārsavas vidusskolas 
stadionā Minifutbola turnīrs bērniem U – 9 
grupām (6x6) 
 

16.augustā plkst. 18.00 Stiglovas Sv. Krusta 
Romas katoļu baznīcā Sv. Mise un Stiglavas 
draudzes kora dziedājumi 
 

16. augustā plkst. 19.30 Kārsavas KN Mēr-
dzenes pagasta prezentācija un izstāde 
 

17. augustā Mērdzenes estrādē 
No plkst. 15.00 līdz 17.00 āra aktivitātes 
(piepūšamās atrakcijas bērniem, bamper-
bumbas, komandu prāta un roku veiklības 
pārbaudes uzdevumi) 

Plkst. 20.00 svētku koncerts 

Plkst. 22.00 DJ Aleksandrs Lustix 
Plkst. 23.00 apvienība “Latgalīšu Reps” 

Plkst. 24.00 balle kopā ar grupu Rolise 
 

18. augustā plkst. 10.00 Raiņa un Telegrāfa 
ielu krustojumā tradicionālais mājražotāju 
tirgus. Par lustīgu noskaņojumu rūpēsies 
Goliševas pagasta pašdarbnieku kolektīvs. 
 

18. augustā plkst. 12.30 no Kārsavas KN līdz 
“Krosta” estrādei ratiņu parāde 
 

18. augustā plkst. 13.00 “Krosta” estrādē 
jaundzimušo sveikšana koncertā “Es pie-
dzimu māmiņai” 
 

17. augustā plkst. 11.00 Vienības ielā 64, Kār-
savā, tenisa kortos teniss 
 

20. augustā plkst. 18.00 Kārsavā Valsts ro-
bežsardzes Lāpu skrējiens 
 

23. augustā plkst. 16.00 Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas Katoļu baznīcā ērģeļu kon-
certs kopā ar  Jacintu Ciganoviču (ērģeles), 
Ingrīdu Balodi (soprāns) un Daini Skuteli 
(tenors) 
 

23. augustā plkst. 21.00 Kārsavas vidusskolas 
stadionā ielu sporta nakts 

Plkst. 21.00 Nakts strītbols J. Vorkalis  
tel. 28343926 
Plkst. 21.00 Pludmales voleibols 
(vīriešiem un sievietēm) J. Vorkalis  tel. 
28343926 
Plkst. 21.00 Ghetto florbols (3x3) R. Ru-
maks tel. 29234721 
Plkst. 23.00 Ielu futbols „1x1 Panna” 
M.Oļipovs tel. 26316115 

 

24. augustā plkst. 11.00 pie Kārsavas KN vie-
su koncerts un mājražotāju tirgus 
 

24. augustā “Krosta” estrāde 
Plkst. 19.00 svētku koncerts “10 vēlēju-
mi desmit gadu jubilejā” 
Plkst. 20.30 Mērdzenes pagasta bijušo 
un esošo muzikantu sveiciens 

Plkst. 23.00 grupa “Dakota” 
Turpinājumā balle kopā ar Zinti Kra-
kopu 

 

25. augustā Kārsavas vidusskolas stadionā  

Plkst. 13.00 minifutbols (7x7) 
Plkst. 14.00 ielu vingrošana, šaušana 
mērķī, šautriņas un dambretes 
 

Ar sīkāku informāciju par Kārsavas novada svētku norisi varēs 
iepazīties www.karsava.lv. 

Sliktu laika apstākļu dēļ pasākumu norises vieta var tikt mainīta.  

VIDES INSTALĀCIJA UGUNS KOPIJA 

IZSTĀDĪTA EIROPAS DĀRZOS ANSĪ PILSĒTĀ 

Prestižajā mākslas festi-
vālā Ansī Ainavas 
(Annecy Paysages) orga-
nizatori ievērojuši vides 
instalāciju UGUNS, kas 
atrodas Kārsavas novada 
dabas parkā “Numernes 
valnis”. Latvijas simt-
gades ietvaros radītais 
objekts priecēs Francijas 
apmeklētājus divus mē-
nešus (6.07.-15.09.). Ori-
ģinālais vides objekts ta-
pa 2017. gadā Latvijas 
simtgades pasākumu ie-
tvaros, sadarbojoties Ru-
gāju, Balvu, Viļakas, Bal-
tinavas un Kārsavas paš-
valdībām. Vides instalāci-
jas UGUNS autors ir ar-
hitekts Didzis Jaunzems. 
Vides instalācija atrodas 
Kārsavas novada dabas 
parkā “Numernes valnis” 
un tā veidota kā skulptūra 
– paviljons, kas kalpo kā 
meditācijas un uguns sti-
hijas izziņas vieta dabas 
parka apmeklētājiem. Ob-
jekta autors uzsvēris insta-
lācijas formu valodas sa-
saisti ar uguns liesmu dina-
miku, mainību un nokrāsu. 
Ažūrais koka brusu krā-
vums veidots, sarotējot 
katru nākamo elementu 
noteiktā leņķī pret iepriek-
šējo un kopā veidojot plūd-
līniju formas, kas raksturī-
gas uguns liesmām. De-
viņas liesmas, kas kopā 
savienojoties veido simbo-
lisku ugunskuru. 
Starptautiskajā festivālā 
«Annecy Paysages», kas 
notiek Francijas pilsētā 
Ansī, aplūkojami aptuveni 
30 vides objekti un tos vei-
dojuši pasaulē pazīstami 
mākslinieki Andrea Wan 
(DE), Jean-Philippe Poirée
-Ville (FR), Choi Jeong 
Hwa (KR), Behin Ha De-
sign Studio (US), Elise 
Morin & Florent Albinet 
(FR), Mannstein & Vill 
(DE) un citi. Festivāla di-
rektors Salvador Garcia 
kopā ar konsultantiem iz-

vēlas, kuri piedalīsies šajā 
nozīmīgajā notikumā, tā-
pēc patiess prieks, ka pie-
robežas novada vides insta-
lācijas objekta UGUNS 
kopija tika ievērota un iz-
raudzīta. «Ceram, ka tas arī 
varētu rosināt cilvēkus ap-
meklēt dabas parku Nu-
mernes Valnis, kurā pavi-
sam citā dabas kontekstā 
apskatāms oriģinālais pa-
viljons UGUNS,» norāda 
D. Jaunzems. 
Dabas parka “Numernes 
valnis” ir viena no piecām 
dabas instalācijām, kas vei-
dotas, īstenojot projektu 
“Loba doba Zīmeļlatgolā 
jeb atklāj pētnieku sevī”, 
lai aicinātu cilvēkus pie-
vērst uzmanību dabai un 
apjaust, ka visapkārt ir 
daudz saudzējama un kop-
jama. Ziemeļlatgales 5 vi-
des instalāciju objekti, kas 
kā vienots tūrisma objekts 
tika pieteikts Latgales reģi-
ona 2017.gada balvai tūris-
mā nominācijā 
„Inovatīvākais tūrisma pro-
dukts 2017”, kļuva par šī 
gada laureātu. 
Didzis Jaunzems ir viens 
no pieprasītākajiem jaunās 
paaudzes latviešu arhitek-
tiem. 2012. un 2015.gadā 
viņš ir ieguvis Latvijas Ar-
hitektūras gada balvu. Kā 
scenogrāfijas un arī skatu-
ves dizaina autors Didzis 
Jaunzems piedalījies vairā-
ku kultūras jomas projektu 
īstenošanā – Lielās Mūzi-
kas balvas ceremonijas 
skatuves scenogrāfijas 
2012.-2019. gadā, cikls 
Dabas Koncertzāle (2014.-
2019. gadā), Likteņdārza 
skatu terase (2012. gadā tā 
saņēma Latvijas arhitektū-
ras gada balvu), Vides ob-
jekts Gaiss, multimediāla-
jai deju lielizrāde «Abas 
Malas» u.c. 
 

Antra Barkāne 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā 
konkursā uz uzņēmuma valdes locekļa amatu 
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” tika 
saņemti 5 pieteikumi. Pēc konkursa noslēgu-
ma ar 16.jūliju valdes locekļa amata funkci-
jas tika uzticētas pildīt Jurim Vorkalim. 
 
Iedzīvotāju ievērībai SIA “KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS” kontaktinformācija: 
J.Vorkalis tālrunis 26546763, e-pasts: 
k_namsaimnieks@inbox.lv. Lietvedības un 
kases kontakttālrunis: 65707166. 
 

 

Avārijas un tehniskos jautājumos, lūgums 
zvanīt pa tālruni 26555480. Brīvdienās un 
ārpus darba laika zvanīt tikai avāri-
jas gadījumos: 

• gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes 
padeves sistēmu; 

• aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadīju-
mos; 

• siltumapgādes stāvvadu plīsuma gadīju-
mos; 

• kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās 
gadījumos. 

SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” JAUNS VALDES LOCEKLIS 



Sabiedrība 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              JŪLIJS  2019 

PAR BIZNESA IDEJU KONKURSA “STEP UP!” APTURĒŠANU 

Jūnija sākumā Kārsavas novada pašvaldība iz-
sludināja pieteikšanos jauno uzņēmēju biznesa 
ideju konkursam “STEP UP!”*. Jau sesto gadu 
interesenti tiek aicināti pieteikt savu dalību kon-
kursam, kur biznesa ideju realizācijai no pašval-
dības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un 
viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt 
līdz pat 2 000 eiro. 
2019.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabine-
ta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr. 715 
“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uz-
skaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK no-
teikumi Nr.715), kuru noslēguma jautājumu 44. 
un 45.punkts paredz, ka ar 2019. gada 1.jūliju 
būs piemērojama jauna kārtība de mini-
mis atbalsta uzskaitei. Spēkā esošajā konkursa 
“STEP UP!” nolikumā nebija ietverti de mini-
misatbalsta nosacījumi. Līdz ar to šobrīd tiek 

gatavots konkursa “STEP UP!” jaunais noli-
kums, jo atbalsta pretendentam pēc 2019.gada 
30.jūnija būs pienākums iesniegt veidlapu par 
tam iepriekš piešķirto atbalstu de minimis atbalst 
auzskaites sistēmā, kā to nosaka MK noteikumu 
Nr.715 20.punkts. 
Lai ievērotu Eiropas Komisijas 2013.gada 
18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 
108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un 
nodrošinātu visiem pretendentiem vienādus no-
sacījumus, ir lietderīgi un taisnīgi attiecināt jau-
nā nolikuma prasības uz visiem konkursa “STEP 
UP!” pretendentiem, nodrošinot  visiem iespēju 
iesniegt pieteikumus saskaņā ar jaunajiem nosa-
cījumiem. Tāpēc Kārsavas novada pašvaldība 
uzskata, ka ir jāatceļ iepriekš izsludinātā pieteik-
šanās līdz jaunā nolikuma spēkā stāšanās brīdim. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, dome 
NOLEMJ: 
Apturēt 2019. gada izsludināto konkursu par 
jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu 
“STEP UP!” līdz jaunā nolikuma spēkā stāša-
nās brīdim.  
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 
 
*“Step Up” tulkojumā no angļu valodas “Solis augšup”. 
MK noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” –
https://likumi.lv/ta/id/271005-ide-minimisi-atbalsta-
uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-un-uzskaites-veidlapu-
paraugi 
MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem” – https://likumi.lv/ta/
id/303512-noteikumi-par-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-
un-pieskirsanas-kartibu-un-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites
-veidlapu-paraugiem 

NO 2019.GADA 5.AUGUSTA VAIRĀKU LATGALES PILSĒTU PASTA NODAĻĀM PAGARINA DARBALAIKU 

Uzlabojot pasta pakalpojumu saņemšanas 
iespējas atbilstoši klientu paradumiem un 
pasta pakalpojumu pieprasījumam, no 
2019.gada 5.augusta tiek mainīts sešu Latga-
les pilsētu pasta nodaļu darbalaiks, katru 
darbdienu pagarinot nodaļu darbalaiku par 
vienu stundu, bet sestdienas turpmāk nosakot 
par brīvdienām. 
Izanalizējot klientu pasta pakalpojumu lietošanas 
paradumus Daugavpils 10., Ilūkstes, Kārsavas, 
Rēzeknes 1.,Viļakas un Viļānu pasta nodaļā, se-
cināts, ka lielākais pasta pakalpojumu pieprasī-
jums vērojams darbdienu pēcpusdienās un vaka-

ra stundās, savukārt sestdienas no pasta pakalpo-
jumu izmantošanas viedokļa minētajās sešās no-
daļās ir nerentablas, jo nodaļas ir maz apmeklē-
tas. Tādējādi pieņemts lēmums apkalpošanu no-
daļās maksimāli paplašināt tieši darbdienās. 
Tāpēc no 5.augusta Daugavpils 10.pasta nodaļa 
Jātnieku ielā 78b, Kārsavas pasta nodaļa Vienī-
bas ielā 53 un Viļānu pasta nodaļa Rēzeknes ielā 
24 katru darbdienu pirmdienās–piektdienās pa-
kalpojumus klientiem sniegs no plkst.9 līdz 18; 
Ilūkstes pasta nodaļas Vienības laukumā 3 dar-
balaiks pirmdienās–piektdienās būs no plkst.8 
līdz 17; Rēzeknes 1.pasta nodaļa Atbrīvošanas 

alejā 81 k-5 strādās pirmdienās–piektdienās no 
plkst.8 līdz 18, savukārt Viļakas pasta nodaļa 
Balvu ielā 5 katru darbdienu pirmdienās–
piektdienās pakalpojumus klientiem sniegs no 
plkst.8 līdz 15. 
Informācija par plānotajām Daugavpils 10., 
Ilūkstes, Kārsavas, Rēzeknes 1.,Viļakas un Viļā-
nu pasta nodaļas darbalaika izmaiņām jau tagad 
izvietota nodaļu apmeklētājiem redzamā vietā. 

 
Vineta Danielsone 

Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 
Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585 

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv 

 

PLAŠAIS KŪDRAS UN MEŽA UGUNSGRĒKS KĀRSAVAS NOVADĀ IR LIKVIDĒTS 

Šī gada 1. jūlijā plkst. 15.43 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(turpmāk VUGD) saņēma izsaukumu uz Kārsavas novada Malnavas pa-
gastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies Beržovkas kūdras purvā. Pēc triju die-
nu darba, 3. jūlijā ugunsgrēks tika likvidēts. Kopumā uguns skāra 30,7 ha 
lielu platību, no kuriem 5,3 ha meža zemes. Tālākā uzraudzība un kontro-

le tika nodota Latvijas valsts mežiem un kompānijai SIA “RT Būve”. 
VUGD atgādina iedzīvotājiem: ja jūtat dūmu smaku, aizveriet logus 
un durvis, bet, ja nepieciešama palīdzība, nekavējoties zvaniet 112! 
Aicinām būt uzmanīgiem un atbildīgiem rīcībā ar uguni! Sekas var 
būt neprognozējamas. 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANĀS PAR KOKU 
CIRŠANAS IECERI SALNAVĀ 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. 

noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku cir-

šanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas nova-

da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013

-08 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” 

un Salnavas iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publis-

ko apspriešanu no šī gada  24.jūlija  līdz 15. augustam par 

koku ciršanas ieceri Salnavā pie mājas „Paegles ”, kas nepie-

ciešams, lai nepieļautu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un 

dzīvībai, kā arī  novērstu mājas postījumus vētras laikā. 

No 24.jūlija līdz 15. augustam izsludināta publiskā apspriešana un 

iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par bīstamo koku ciršanu 

Salnavas  ciemā pie mājas “Paegles”. 

Ar precīzu plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties Salnavas 

pagasta pārvaldē. 

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas 

novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Salnavas pagasta 

pārvaldē. Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Salnavas pa-

gasta pārvaldē, Kārsavas novada pašvaldībā, vai elektroniski sal-

nava@karsava.lv līdz 2019. gada 15. augustam. 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 16. augustā  plkst. 14.00 Salna-

vas pagasta pārvaldē piedalīties publiskajā apspriešanā par 

koku ciršanas ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc publiskās ap-

spriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors zi-

ņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai 

Kārsavas novada domes sēdē. 

 
Anna Gabrāne 

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 
NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

Adriāns, Agate, 

Arvis un Raitis

Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo 

vecākus un vecvecākus!  

SAMAZINOT AUTOBUSU BRAUKŠANAS ĀTRUMU, NO 
1.JŪLIJA GAIDĀMAS IZMAIŅAS PIECOS MARŠRUTOS, 
KO APKALPO AS NORDEKA 

Ņemot vērā, ka ir uzlabojies ceļu 
stāvoklis, tiek paātrināts autobusu 
braukšanas ātrums vairākos marš-
rutos, kurus apkalpo pasažieru pār-
vadātājs AS “Nordeka”. Izmaiņas 
būs maršrutā Nr.7620 Cēsis - Gul-
bene, Nr.7632 Rēzekne - Balvi - 
Gulbene, Nr.7653 Alūksne - Jaun-
laicene - Gaujiena - Smiltene, 
Nr.7668 Rēzekne - Alūksne un 
Nr.7669 Rēzekne - Kārsava - Alūk-
sne. 
Maršuta Nr.7669 Rēzekne–Kārsava–
Alūksne izmaiņas: 

• Autobuss, kas no Alūksnes auto-
ostas izbrauc plkst.6.30, gala-
punktā pienāks plkst.10.05 (līdz 
šim pienāca plkst.10.20), kā re-
zultātā tiek mainīts apstāšanās 
laiks pieturvietās. 

• Autobuss no Rēzeknes autoostas 
izbrauc plkst.14.20 (līdz šim iz-
brauca plkst.14.00), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

Aicinām pasažierus pirms brauciena 

pārliecināties par autobusu kustības 
laikiem http://www.1188.lv/satiksme/
starppilsetu-autobusi (skatīt konkrētu 
datumu). 
Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas marš-
rutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms 
brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa 
kustības sarakstu mājas-
lapā atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai 
jautājumu gadījumā sazināties ar pār-
vadātāju, zvanot pa tālruņa numuru 
80000115. 
Autotransporta direkcija aicina iedzī-
votājus izmantot sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumus un paņemt biļeti par 
savu braucienu, atgādinot, ka statisti-
ku par reisa pieprasījumu veido pasa-
žieriem izsniegtais biļešu skaits. Par 
konstatētiem biļešu tirdzniecības pār-
kāpumiem pasažieri var ziņot mūsu 
kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, 
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621. 

Lilita Pelčere, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Valsts SIA Autotransporta direkcija 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā jūnija mēnesī 

sastādīti 2 laulību 

reģistri. Apsveicam! 
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PIEDALIES “STIKLA ŠĶIRATLONĀ” UN BEZ MAKSAS ATBRĪVOJIES NO LIEKĀS STIKLA TARAS! 

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco 
Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais 
punkts”, veikaliem “top!”, un sadarbībā ar 
SIA “ALAAS”, aicina piedalīties Vislatvijas 
“Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā 
vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un 
vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, 
tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā 
dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalī-
sies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” 
dāvanu kartes. 
Projekta ietvaros ikviens Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes, Viļānu, Ciblas un Kārsavas novada 
iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pie-
teikt speciālo transportu, kurš konkrētajās dienās 
piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakoju-
mu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” iedzī-
votāji var līdz 5.augustam un to izdarīt ir ļoti 
vienkārši: 

1. Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un 
nevajadzīgās burkas un pudeles. 

2. Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālru-
ni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta 
adresi stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet 
savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī 
norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjo-
mu un atstājiet savu kontaktinformāciju. 

3. Divos etapos – 15. un 30.augustā – speciā-
lais transports pieteiktajās adresēs paņems 
stikla iepakojumu Rēzeknes pilsētā, Rē-
zeknes, Viļānu, Ciblas un Kārsavas no-
vados. Tam jābūt ievietotam maisos vai 
kastēs un tas jānovieto apsaimniekošanas 
uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā. 
Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinie-
ki var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.  

Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese 

tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras 
laikā tiks izlozētas 3 veikalu “top!” dāvanas 20 
eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vēr-
tībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sa-
šķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). 
“Pagājušā gada nogalē veicām pilotprojektu 
Pļaviņu novadā, kas apliecināja, ka viensētu ie-
dzīvotāju nevajadzīgā stikla iepakojuma 
“uzkrājums” ir ievērojams. Pļaviņās kopā pār-
strādei iedzīvotāji nodeva 6,66 tonnas pudeļu un 
burku. Vidēji viena mājsaimniecība projekta lai-
kā nodeva 148 kilogramus stikla. Tas ir ievēro-
jams apjoms, no kura daudziem nav nemaz tik 
vienkārši atbrīvoties atkritumu šķirošanas infra-
struktūras pieejamības un transporta trūkuma 
dēļ. Cilvēki bija priecīgi par iespēju ērti un da-
bai draudzīgā veidā atbrīvoties no liekās taras. 
Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” šādu iespēju šogad 
piedāvā arī citām pašvaldībām, lai reģionu vien-
sētu iedzīvotāji varētu ērti atbrīvoties no uzkrā-
tajām burkām un pudelēm. Mums ir prieks un 
gandarījums, ka projektā iesaistījusies Rēzeknes 
pilsēta, kā arī Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un 
Viļānu novadi,” norāda SIA “Eco Baltia vide” 
direktors Jānis Aizbalts.  
AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kas-
pars Zakulis: “Stikla iepakojums ir smagākā 
frakcija sadzīves atkritumos, ko var veiksmīgi 
pārstrādāt, saudzējot dabas resursus jauna iepa-
kojuma ražošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada 
laikā nonāk gandrīz 55 000 tonnas stikla pudeļu 
un burku, bet tikai 36 000 tonnas tiek sašķirotas 
un nonāk pārstrādē. Pagājušā gada nogalē sa-
darbībā ar SIA “Eco Baltia vide” veicām pilot-
projektu Pļaviņu novadā, lai pārbaudītu, cik pie-
prasīta un efektīva būtu iedzīvotājiem nevajadzī-
gās stikla taras izvešana no privātmājām. Pār-
liecinājāmies, ka liekā stikla iepakojuma uzkrā-

jumi privātmājās un lauku mājās ir ievērojami 
un cilvēki īsti nezina, kur no tiem atbrīvoties da-
bai draudzīgā veidā. Tāpēc nolēmām, šogad rī-
kot Vislatvijas “Stikla šķiratlonu”, iesaistot 
visas pašvaldības, lai palīdzētu cilvēkiem atbrī-
voties no liekās taras. Tas ir vēl viens preventī-
vais darbs, lai saglabātu mūsu apkārtējo vidi 
tīru un lai dabā mēs arvien retāk redzētu atkritu-
mu un stikla burku kalnus.” 
Līdz šim Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” jau pie-
teikušās 24 pašvaldības. Vairākās no tām akcija 
jau noslēgusies. Pašvaldībā, kurā iedzīvotāji būs 
sašķirojuši un nodevuši lielāko apjomu stikla, 
norisināsies Vislatvijas šķiratlons ar treneri Vik-
toriju. “Stikla šķiratlons” jau ir noslēdzies vairā-
kos novados: Tērvetes novadā tika savākta 5,81 
tonna stikla, Vecumnieku novadā - 11,31 tonna, 
Salaspils novadā - 2,6 tonnas, Siguldas novadā - 
10,07 tonnas, Olaines novadā -  2,25 tonnas, 
Lielvārdes novadā - 4,66 tonnas, Babītes novadā 
- 2,07 tonnas, Jēkabpils novadā - 9,52 tonnas, 
Bauskas novadā - 4,9 tonnas un Krustpils novadā 
– 7,56 tonnas stikla. Tādējādi kopumā “Stikla 
šķiratlonā” jau ir savāktas 60,75 tonnas stikla 
taras. 
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem 
Latvijai tāpat kā citām ES valstīm līdz 2020. Gadam ir 
jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novietotā 
stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ 
stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas 
apgrūtina to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. 
Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas 
Zaļais punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju pieteikties bez 
maksas stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā al-
ternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei derīgie 
atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sa-
dzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās. 

Plašāka informācija par “Stikla šķiratlonu” 
mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.  

Daiga Buča 
Preses sekretāre 

AICINA  APZINĀT VĒJA POSTĪJUMUS MEŽĀ 

Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) aicina 
meža īpašniekus apsekot savu mežu pēc spēcīga-
jām vēja brāzmām jūlija sākumā. Iespējams, ka 
vējš skāris Jūsu īpašumu un mežā notikusi plaša 
vējlauze vai vējgāze. 
Ja meža īpašnieks, konstatējis savā īpašumā da-
bas stihijas sekas, un vēlas sakopt savu īpašumu, 
jāvēršas tuvākajā mežniecībā un jāaizpilda ie-
sniegums, lai iegūtu atļauju veikt sanitāro cirti 
vai lielu postījumu gadījumos – cirti pēc VMD 
atzinuma. Iesniegumi pieejami šeit (http://
www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-

lapas/meza-ipasniekiem/valsts-meza-dienests/
statiskas-lapas/iesnieguma-?id=805#jump). 
Par sauso un vēja gāzto koku ciršanu ir jāpaziņo 
gadījumos, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks 
par kritisko šķērslaukumu, saglabājot dabas aiz-
sardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteiktos sauso un kritušo koku apjomus. 
Pirms uzsākt sauso un vēja gāzto koku cirša-
nu minētajos gadījumos, par plānoto darbību 
ir jāpaziņo Valsts meža dienestam! 
Ņemot vērā iespējamo postījumu apjomu un lai-
ka apstākļus, katram meža īpašniekam vai tiesis-

kajam valdītājam jāzina, ka visā 
valsts teritorijā ar 19. aprīli ir no-
teikts meža ugunsnedrošais periods. 
Līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu ir 
jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību 
ievērošana mežā un jārūpējas, lai meža ceļi un 
stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un 
krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža 
ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brī-
vi pārvietoties. 

Selva Šulce 
Valsts meža dienesta preses sekretāre 

Andra Grava 
VMD operatīvā dežurante 

KAPUSVĒTKI KĀRSAVAS NOVADA KAPSĒTĀS  
Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās: 

27. jūlijs plkst. 12.00 (sestdiena) Pliešu kapos kapusvētki 

3. augusts plkst. 12.00 (sestdiena) Sv. Mise Mežvidu baznīcā  

3. augusts plkst. 13.00 (sestdiena) Lakšinīku kapos kapusvētki 

Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās: 

4. augusts plkst. 12.00 (svētdiena) Sv. Mise Stiglovas baznīcā  

4. augusts plkst. 14.00 (svētdiena) Vecpiragovas kapos kapusvētki 

Kapusvētki Malnavas, Salnavas, Ruskulovas draudzēs: 

27. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Veckārsavas kapos kapusvētki 

 (Sv. Mise 27. jūlijā 8.00) 

28. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Kārsavas kapos kapusvētki 

 (Sv. Mise 28. jūlijā 11.00) 

JAUNS TV RAIDEJUMS: LATGOLYS PĪRŪBEŽA – VĪTA, KUR SUOCĀS EIROPYS SAVĪNEIBA! 

“Latgolys pīrūbeža – vīta, kur suocās Eiropys Savīneiba!” ir jauns i 
unikals raidejumu cykls par kasdīnu i nūteikūšū pīrūbežā, kai ari 
dzeivuotuoju spiejom i zynuošonom kritiski vierteit mediju saturu, 
par mediju daeimameibu attuoluokajūs vaļsts nūvodūs i specialistu 
vīdūkli par tū. 
Da nuokušuo goda janvara beigom Latgolys reģionaluo televizeja veiduos 
desmit raidejumus, kuru laikā žurnalistis Ausma Sprukte, Beatrise Jakob-
sone i Svetlana Dudarenoka dūsīs iz Latvejis-Krīvejis i Latvejis-
Boltkrīvejis pīrūbežu. Tī juos tiksīs ar Daugpiļs, Kruoslovys, Dagdys, Zi-
lupis, Ludzys, Ciblys, Kuorsovys, Baļtinovys i Viļakys nūvodu dzeivuo-
tuojim, pošvaļdeibu vadeituojim, citim žurnalistim, kab puorrunuotu 
suopeiguokūs vaicuojumus, kas saisteiti ar medeju telpu, izzinuotu mede-
ju lītuošonys paradumus, gon ari kūpā piļdeitu aizdavumus i ar tūs palei-
dzeibu vuiceitūs kritiski viertēt informaceji. Nūslādzušajā raidejumā byus 
uzrunuoti augstuokūs izgleiteibys īstuožu, NEPLP, ministreju kai ari citu 
instituceju specialisti, kab rostu risynuojumus situacejis uzlobuošonai. 
Pyrmajā raidejumā Kuļturys ministrejis Mediju politikys nūdaļis puorstu-

ove Klinta Ločmele īskiceis, kas ir mediju kritika i mediju 
prateiba, cik atteisteitys tuos ir Latvejī sovpus žurnaliste 
Ausma Sprukte tiksīs i piļdeis aizdavumus ar Baļtinovys nūvoda dzeivuo-
tuojim. 
Pyrmū raidejumu cykla “Latgolys pīrūbeža – vīta, kur suocās Eiropys Sa-
vīneiba!” raidejumu veritēs 26. junī pl. 19:30 kanālā Re:TV ar atkuortuo-
jumim 27.06. pl. 10:30, pīktdiņ 28.06. 12:00 i sasdiņis reitā pl. 8:00, kai 
ari kanalā RīgaTV 24 caturtdiņ 27.06. pl. 14:30. Dīnu vāluok raidejumu 
varēs atrast ari škārsteikla lopā www.lrtv.lv, LRT socialū teiklu kontūs 
www.facebook.com, www.youtube.com, kai ari platformā xtv.lv. 
Latgolys reģionaluo televizeja raidejumu izveidei givuse atbolstu pro-
grammā “Atbolsts medijim sabīdriski zeimeiga satura veiduošonai i nacu-
onaluos kuļturtelpys styprinuošonai latvīšu volūdā”. Projektu finansej 
Medeju atbolsta fonds nu Latvejis vaļsts budžeta leidzekļim. Par raidieju-
mu cykla “Latgolys pīrūbeža – vīta, kur suocās Eiropys Savīneiba!” satu-
ru atbiļd SIA “Latgolys reģionaluo televizeja”. #SIF_MAF2019 

Ausma Sprukte 
Projekta vadeituoja, LRT žurnaliste 

http://www.ecobaltiavide.lv
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MINISTRS JURIS PŪCE LUDZĀ TIKĀS AR CIBLAS, KĀRSAVAS, LUDZAS UN ZILUPES NOVADA DEPUTĀTIEM 

Ceturtdien, 20. jūnijā Ludzas Tautas namā 

tikās Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes no-

vada deputāti ar Juri Pūci, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības (turpmāk – VARAM) 

ministru, Aivaru Draudiņu, valsts sekretāra 

vietnieku reģionālās attīstības jautājumos, un 

Jāni Turlaju, ministrijas pieaicināto ekspertu, 

uzņēmuma “Jāņa Sēta” galveno redaktoru, 

ekonomģeogrāfu, lai pārrunātu un izteiktu 

viedokli ministrijai par gaidāmo novada re-

formu. 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdē-

tāja Ināra Silicka bija sagatavojusi uzskatāmu 

prezentāciju, kurā minēja, ka kārsavieši Ludzā 

nevarēs saņemt daudzus svarīgu pakalpojumus 

no tādām iestādēm kā, piemēram, zemesgrāma-

tas nodaļas, Valsts Zemes dienesta, uzņēmumu 

reģistra utt.. Uz kuru ministrs atbildēja, ka jebku-

rā situācijā būs lietas, ko spēs nodrošināt tikai 

noteiktas iestādes noteiktā 

vietā. I. Silicka ieteica, ka, 

lai izpildītu vienu no terito-

riālās reformas mērķiem, 

t.i. visiem Latvijas iedzīvo-

tājiem būs vienāda pieeja-

mība pakalpojumiem, nosa-

cīti ir jāsadala visa Latvijas 

teritorija zonās. Proti, nevar 

salīdzināt, cik salnavietim 

vai kārsavietim izmaksā 

nokļūšana, piemēram, uz 

Paula Stradiņa Klīniskā 

universitātes slimnīcu. Ko-

pumā nākas iztērēt 35 – 40 

euro, savukārt rīdziniekam 

apmēram 9 euro. Arī brauk-

šana uz galvaspilsētu ar savu auto neizmaksā 

stipri lētāk, viens no lētākiem variantiem ir kādi 

52 euro. Jo tālāk latvietis dzīvo no Rīgas, jo tam 

vajadzētu būt atvieglojumiem - lielāka minimālā 

alga, piemaksa pie pensijas, bezmaksas stāvvie-

tas (latgaliešu gadījumā tā varētu būt Rumbulā), 

kā arī bezmaksas braucieni sabiedriskajā trans-

portā utt. Ministrs solīja padomāt un iespējams 

arī realizēt kādu no idejām. Atbildi uz jautājumu, 

vai Kārsavas novada iedzīvotājs būs ieguvējs 

šajā teritoriālā reformā, tā arī nesaņēmām. 

Tikšanās laikā ministrs Juris Pūce uzsvēra, ka 

pašvaldībās tiks izveidoti klientu apkalpošanas 

centri, kuri darbosies uz pašvaldību bāzes un sas-

kaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klien-

tiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā 

līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus. 

Kārsavā šāds centrs darbosies nākamajā gadā. 

“Es atzīstu, ka šādā vadošā amatā strādāju neilgi, 

tādēļ ceru, ka šī jaunā teritoriālā reforma sniegs 

iespēju attīstīt Ludzas novada potenciālu un tad 

jau redzēs, cik efektīva būs šī reforma,” atzīst 

Juris Pūce. 

Noslēgumā ministrs aicināja ikvienu sūtīt savus 

ieteikumus un alternatīvus problēmu risinājumus 

saistībā ar plānoto teritoriālo reformu uz e-pastu 

reforma@varam.gov.lv, jo iespējams ir kādi dati, 

ko VARAM nav pamanījis. 

Kārsavas novada pašvaldība cer, ka 2021. gadā 

izveidotā reforma radīs iespējas arī mūsu novada 

iedzīvotājiem. Aicinām iepazīties ar apvienotā 

Ludzas novada pašvaldības profilu, ko izstrādāja 

VARAM, un ir pieejami VARAM mājaslapā. 

 

Konteksts 

Jaunā administratīvi teritoriālā reforma plāno 

samazināt pašvaldību skaitu – no 119 līdz 35 

(Latgalē – 7), kuru funkcijas nemainās. Tiks vei-

dotas pašvaldības ap lielākām pilsētām un attīstī-

bas centriem. Izmaiņas teritoriālā reforma skars 

visas pašvaldības, izņemot Rīgas un Jūrmalas 

pilsētas, kā arī Līvānu, Alūksnes un Gulbenes 

novadus. 

Reformas izvirzītie mērķi līdz 2021. gadam: 

• ekonomiski attīstīties spējīgas administratī-

vās teritorijas ar vietējām pašvaldībām; 

• pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos no-

teikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā 

kvalitātē; 

pieejamībā, kā arī pašvaldības sniedz iedzīvotā-

jiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām 

izmaksām. 
Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Fotogrāfijas avots: Ludzas novada pašvaldība 

KĀRSAVAS JAUNO VIEGLATLĒTU STARI VASARAS PERIODĀ 

02.06.2019. Līvānu novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 
U – 14 grupā 
Marija Bojāre – 1000 m sp. soļ. – 2. vieta, a/l – 1. vieta 
Ketrīna Kuzņecova – 1000 m sp. soļ. – 1. vieta 
Paula Pundure – 1000 m sp. soļ. – 3. vieta 
Rafaels Rostorgujevs – 1000 m sp. soļ. – 3. vieta 
Sandis Ivanovs – 1000 m sp. soļ. – 2. vieta 
Daniels Andrejevs – 1000 m sp. soļ. – 1. vieta 
U – 16 grupā 
Intars Brencis – 1000 m sp. soļ. – 2. vieta, t/l – 4. vieta 
U – 18 grupā 
Viktorija Krišāne – 3000 m sp. soļ. – 2. vieta 
Vivita Krišāne – 3000 m sp. soļ. – 3. vieta 
Signija Voite – 100 m – 5. vieta 
Ilvija Nagle – 3000 m sp. soļ. – 4. vieta 
Nikita Jakimovs – 3000 m sp. soļ. – 2. vieta 
U – 20 grupā 
Rūdis Laganovskis – 5000 m sp. soļ. – 2. vieta 

06.06.2019. Krāslavas sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 
U – 12 grupā 
Katrīna Medne – 80 m – 6. vieta 
Denīze Loreta Nagle – 700 m – 9. vieta 
Anastasija Karpisonova – a/l – 4. vieta 
Linda Jakovļeva – a/l – 6. vieta 
U – 14 grupa 
Marija Bojāre – a/l – 1. vieta 
U – 16 grupā 
Intars Brencis – 400 m – 2. vieta, t/l – 2. vieta 
U – 18 grupa 
Signija Voite – 400 m – 3. vieta 

11.06.2019. Viļānu novada sporta skolas atklātās sacensības vieglatlē-
tikā 

U – 10 grupā 
Kristaps Sutra – a/l – 1. vieta, t/l – 3. vieta, 500 m – 2. vieta 
U – 12 grupā 
Katrīna Medne – 60 m – 3. vieta, t/l – 2. vieta 
Denīze Loreta Nagle – 500 m – 2. vieta, t/l – 5. vieta 
Anastasija Karpisonova – a/l – 6. vieta 
Linda Jakovļeva – a/l – 9. vieta 
 

U – 14 grupā 
Marija Bojāre – a/l – 1.50 – 1. vieta (personīgais rekords) 
Brigita Mūrniece Krišāne – 500 m – 2. vieta, t/l – 4. vieta 
Paula Pundure – 100 m – 2. vieta, t/l – 5. vieta 

21.-22.06.2019. Latvijas čempionāts vieglatlētikā U – 18 un U – 20 
grupās Jēkabpilī 

U – 18 grupā 
Viktorija Krišāne – 5000 m sp. soļ. – 1. vieta 
Vivita Krišāne – 5000 m sp. soļ. – 4. vieta 
Ilvija Nagle – 3000 m – 9. vieta 
Signija Voite – 100 m – 31. vieta 
Nikita Jakimovs – 400 m – 53,91 – 11. vieta (personīgais rekords) 
U – 20 grupā 
Edgars Gadžega – 5000 m sp. soļ – 2. vieta 
Rūdis Laganovskis – 5000 m sp. soļ. – 3. vieta 

 

29. – 30.06.2019 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U – 16 grupā 
Ventspilī 

Intars Brencis – 3/l – 9. vieta, 400 m – 1,00,53 – 12. vieta (personiskais 
rekords), t./l – 5,35 – 12. vieta (personiskais rekords) 

Jāpiebilst, ka Intars trenējas nepilnu gadu. Mazā sacensību pieredze ne-
ļāva viņam uzrādīt daudz labāku rezultātu 3/l. Ja zēns turpinās nopietni 
trenēties, būs augsti rezultāti, potenciāls ir.  

03.07.2019. Latvijas čempionāts vieglatlētikā U – 14 grupā Piltenē 
Brigita Mūrniece Krišāne – 1000 m sp. soļ – 1. vieta 
Ketrīna Kuzņecova – 1000 m sp. soļ. – 3. vieta 
Marija Bojāre – 1000 m sp. soļ – 6. vieta, a/l – 9. vieta 
Daniels Andrejevs – 1000 m sp. soļ – 4,59,59 0 2. vieta (personiskais 

rekords) 
Rafaels Rostorgujevs – 1000 m sp. soļ. – 5,00,10 – 3. vieta 

(personiskais rekords) 
Sandis Ivanovs – 1000 m sp. soļ. – 4. vieta 

05. – 07.07.2019. Astotā Latvijas jaunatnes olimpiāde Ventspilī 
Viktorija Krišāne – 5000 m sp. soļ. – 3. vieta 
Vivita Krišāne – 5000 m sp. soļ. – 6. vieta 
Ilvija Nagle – 3000 m – 10. vieta 
Signija Voite – 100 m – 28. vieta 
Nikita Jakimovs – 400 m – 53,64 – 13. vieta (personiskais rekords) 

 
Viktorijs Krišāns 

Treneris 
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NOVADA SENIORI PIEDALĀS FESTIVĀLĀ 

Svētdien, 16. jūnijā, Daugavpils no-
vada VIŠĶU pagasta estrādē notika 
LATGALES novada 17. Senioru 
Dziesmu un deju festivāls „Saulei 
pretī mūžu ejot„. Festivālā piedalījās 
Latgales reģionālās pensionāru ap-
vienības, novadu pensionāru biedrī-
bas, Latgales pašvaldību kultūras 
iestāžu un citu organizāciju senioru 
amatiermākslas kolektīvi: 4 kori, 24 
vokālie ansambļi, 10 folkloras kopas 
un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazā-
kumtautību kolektīvi, 23 Eiropas de-
ju kopas, 5 senioru deju kopas, 9 tau-
tu deju kolektīvi, viens līnijdeju ko-
lektīvs un viena amatnieku apvienī-
ba, kopā pulcējot 1100 dalībnieku. 
Tika pārstāvētas 22 pašvaldības, tai 
skaitā arī Kārsavas novada pašvaldība 
ar senioru kolektīviem: Mērdzenes et-
nogrāfiskais ansamblis 
„MĀRGA„ (vad. Austra Golubeva), 
Kārsavas senioru vokālais ansamblis 

„SENDIENAS„ (vad. Anto-
ņina Pitkeviča), Kārsavas 
senioru deju kopa 
„SENLEJA„ un senioru tautu 
deju kopa „ŪDRUPE  (vad. 
Dainis Jezupovs). Kopā 48 
dalībnieki.  
Festivālu „Saulei pretī mūžu 
ejot” plkst. 17.00 atklāja 
svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baz-
nīcā, kam plkst. 17.30 sekoja 
dalībnieku gājiens no baznī-
cas uz estrādi. Plkst. 18.00 

sākās dižkoncerts ko vadīja aktieris Jā-
nis Jarāns. Koncerta īpašais viesis bija 
dziedātājs Andris Baltacis. Koncerts 
bija ļoti krāšņs un daudzpusīgs, kā arī 
labi noorganizēts. Tik daudz pozitīvu 
emociju, satikām daudz seno draugu, 
iepazināmies ar jauniem, ļoti jauki pa-
vadīta diena. Piedalījās ciemiņi no Lie-
tuvas, Gulbenes novada, pārstāvji no 
Latvijas pensionāru federācijas, novadu 
pašvaldību pārstāvji un daudz skatītāju. 
Paldies festivāla rīkotājiem: Daugavpils 
novada domei, Daugavpils novada kul-
tūras pārvaldei, Latgales reģionālai 
pensionāru apvienībai, Višķu pagasta 
pārvaldei. Liels paldies Kārsavas nova-
da pašvaldībai par atbalstu, kas deva 
iespēju mūsu kolektīvie piedalīties 
krāšņajā pasākumā. 
Nākošajā gadā senioru dziesmu un deju 
festivāls notiks RUGĀJU novadā. 

Zofija Ritiņa 
Kārsavas novada pensionāru apvienības val-

des priekšsēdētāja 

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJUS AICINA PIEDALĪTIES UNIKĀLĀ ĢIMEŅU UN DZIMTU GRĀMATU IZSTĀDES VEIDOŠANĀS 

Turpinot grāmatu lasīšanas veici-
nāšanas projektu “Bibliotēka”, 
kuru organizē literatūras mece-
nāts “Baltic International Bank”, 
aicinām Latvijas ģimenes iesaistī-
ties izstādes ”Dzimtas grāmata” 
veidošanā. Ģimenes un dzimtas 
visā Latvijā aicinām iesūtīt pro-
jektam “Bibliotēka” savu dzimtas 
stāstu un aprakstu par grāmatu, 
kas ģimenei ir īpaši nozīmīga, līdz 
šī gada 31. augustam. Iedvesmojo-
šākie Latvijas ģimeņu stāsti un 
grāmatas 2020. gadā tiks prezen-
tēti izstādēs Rīgā, Liepājā un Rē-
zeknē. 
“Valsts esam mēs –  Latvijas ģime-
nes un dzimtas. Katras ģimenes vēs-
ture veido valsts vēsturi. Ir būtiski 
uzturēt un stiprināt tradicionālās 
ģimeniskās un dzimtu tradīcijas. 
Paaudžu paaudzēs Latvijā informā-
cijas nesējs ir bijusi grāmata – tā 
ļauj nodot uzkrāto dzīvesziņu bēr-
niem un mazbērniem. Izstāde rosi-
nās ģimenisko vērtību saglabāšanu 
Latvijā un radīs interesi par grāmatu 
kā par vienu no dzimtas relikvijām,” 
par topošo izstādi “Dzimtas grāma-
ta” komentāru sniedz “Baltic Inter-
national Bank” galvenais akcionārs, 
ilggadējais latviešu literatūras mece-
nāts Valērijs Belokoņs. 
Jaunlatviešu laikos grāmatas veidoja 
tautas identitāti un rosināja tās 
pašapziņas celšanos, savukārt jau 
mūsdienās latviešu autoru grāmatas 
ir tulkotas kā pasaules līmeņa best-
selleri. Visi šie literatūras izdevumi 
cauri gadu desmitiem nesuši līdzi 
stāstus, kuru pamatā ir spēcīgās Lat-
vijas ģimenes. Lai katram no mums 

būtu iespēja atklāt savas ģimenes 
īpašo grāmatu plašākai sabiedrībai, 
projekts “Bibliotēka” organizē izstā-
di “Dzimtas grāmata”. 
Lai pieteiktu dalību izstādē, ģime-
nēm un dzimtām jāpiedalās 
“Bibliotēka” izsludinātājā konkursā. 
Tā dalībniekam ir jāiesūta dzimtas 
stāsts, aprakstu par ģimenei nozīmī-
gu grāmatu un grāmatas fotogrāfija. 
Dzimtas stāstā ir jāmin būtiski fakti 
un notikumi, kurus dalībnieks vēlas 
izstāstīt plašākai sabiedrībai. Savu-
kārt, grāmatas aprakstā jāpamato, 
kāpēc tieši šī grāmata tiek pieteikta 
konkursam un kāda ir tās nozīme 
dzimtas dzīvē. Tā var būt sena Bībe-
le, pārmantota no paaudzes paau-
dzē, romāns, kas kopīgā lasīšanas 
priekā vienojis vairākus ģimenes 
locekļus, vai pavisam nesen izdota 
pasaku grāmata – literatūras darba 
formāts, valoda un izdošanas gads 
nav svarīgi. Izstādes konkursa noli-
kums ar detalizētiem pieteikšanās 
noteikumiem: https://ej.uz/
dzimtasgramata 
Iesniegtos darbus izvērtēs īpaši iz-
veidota konkursa žūrija: mākslas 
vēsturniece Ramona Umblija; tulko-
tāja, redaktore, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības direk-
tore Kārina Pētersone; Valsts heral-
dikas komisijas priekšsēdētājs Lai-
monis Šēnbergs; “Baltic Internatio-
nal Bank” galvenais akcionārs, ilg-
gadējais latviešu literatūras mece-
nāts Valērijs Belokoņs, “Baltic In-
ternational Bank” stratēģiskās plā-
nošanas pārvaldes vadītāja Jekateri-
na Kuzņecova. 
Kopā izstādē “Dzimtas grāmata” 

tiks iekļauti 12 ģimeņu stāsti – asto-
ņus žūrija izvēlēsies no konkursā 
iesūtītajiem pieteikumiem, savukārt 
četrus – no ģimenēm, kas piedalās 
“Baltic International Bank” atbalstī-
tās grāmatas “Dzimtu ģerboņi mūs-
dienu Latvijā” izstrādē. Izstādes at-
klāšana paredzēta 2020. gada janvā-
rī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
savukārt februārī izstāde būs apska-
tāma Liepājas Latviešu biedrības 
namā, bet martā – Latgales vēstnie-
cībā GORS. 
Dalībnieki sagatavotos pieteikumus 
aicināti sūtīt elektroniski uz e-pastu 
biblioteka@bib.eu ar norādi 
“Dzimtas grāmata” vai ierakstītā 
vēstulē uz adresi: “Baltic Internatio-
nal Bank”, Kalēju iela 43, Rīga, LV
-1050 ar norādi “Jekaterinai Kuzņe-
covai, “Baltic International Bank”, 
konkursam “Dzimtas grāmata” līdz 
2019. gada 31. augustam. 
Darbu vērtēšana norisināsies no 
2019. gada 1. septembra līdz 2019. 
gada 30. septembrim. 
Oktobra sākumā konkursa rezultāti 
tiks personīgi paziņoti astoņiem žū-
rijas izvēlētajiem konkursa dalībnie-
kiem un pēcāk publicēti projekta 
“Bibliotēka” mājas lapā http://
www.manabiblioteka.lv/ un projek-
ta sociālo tīklu profilos, kā arī 
“Baltic International Bank” mājas 
lapā https://www.bib.eu/, sociālo 
tīklu profilos un citos komunikāci-
jas kanālos. 
Projekts “Bibliotēka” ir latviešu li-
teratūras mecenāta “Baltic Internati-
onal Bank” iniciēts sociāls projekts 
ar mērķi veicināt lasīšanu un rakst-
niecību Latvijā. Iniciatīva 

“Bibliotēka” aicina atklāt sabiedrī-
bai stāstus par literatūras nozīmi 
cilvēku dzīvēs, stāstus par personī-
gajām bibliotēkām, to saturu, kā arī 
emocionālo un profesionālo vērtību. 
Latviešu literatūras attīstība ir viens 
no “Baltic International Bank” ilg-
gadējiem sabiedrības atbalsta virzie-
niem. Vadoties no pārliecības, ka 
savas valsts kultūras un vēstures 
pārzināšana ir katras tautas nacionā-
lās identitātes pamatā, “Baltic Inter-
national Bank” finansiāli atbalsta 
nacionālas nozīmes grāmatu izdoša-
nu un literatūras projektu īstenoša-
nu. Vairāk informācijas projekta 
“Bibliotēka” mājas lapā: 
www.manabiblioteka.lv un sociālo 
tīklu profilos Instagram, Facebook 
un Twitter (@manabiblioteka). 

 
Daiga Bitēna 

Baltic International Bank 
Projekta “Bibliotēka” komunikācijas 

koordinatore 

 
Par Baltic International Bank 
Baltic International Bank jau 26 gadus dar-
bojās Latvijas finanšu tirgū un ir viena no 
bankām ar pieredzes bagātākajām individu-
ālās klientu apkalpošanas bankām Latvijā. 
Banka sniedz klientu individuālajām finan-
šu vajadzībām piemērotus augstas kvalitā-
tes produktus un pakalpojumus, kā arī in-
vestīciju risinājumus, kas ir balstīti uz ilgt-
spējīgiem ESG (Environmental. Social. 
Governance) principiem. Banka sadarbojas 
ar pasaulē vadošajiem kapitāla pārvaldīša-
nas uzņēmumiem, kuri specializējas inves-
tīcijās energoefektīvos uzņēmumos un at-
jaunojamās enerģijas ražošanas jomā, vien-
laikus sekmējot investoru kapitāla pieaugu-
mu un rūpējoties par apkārtējo vidi. Baltic 
International Bank korporatīvās vērtības ir 
ekspertīze, uzticība un pārmantojamība. 

CEĻĀ UZ WDF PASAULES KAUSU 

Šī gada februārī tika apzinā-
ti visi Latvijas izlases kandi-
dāti šautriņu mešanā, kuri 
pretendēs uz vietu pamata 
sastāvā startam WDF Pa-
saules Kausā, kurš šogad no 
7. līdz 12. oktobrim tiks aiz-
vadīts Rumānijas pilsētā 
Klužā – Napoka. 
Kungu un dāmu konkurencē 
izlases kandidātos sev vietas 
automātiski nodrošināja pagā-
jušā gada Latvijas izlases spē-
lētāji Aigars Strēlis (ŠMK 
Priekule), Kristaps Mickus 
(ŠMK Priekule), Žanis Buk-
lovskis (Asās Adatas), Kristī-
ne Mickus (ŠMK Priekule), 
Irēna Bauze (ŠMK Priekule), 
Anda Seimane (BDK Lūsis) 
un Marija Ružāne (SK Kuor-
sova). Pārējās vietas tika aiz-
pildītas ar spēlētājiem pēc 
2018.gada reitinga. Uz izlases 

kandidātiem tika uzaicināti 
Rihards Tomašickis (SK 
Kuorsova), Laimonis Naglis 
(SK Kuorsova), Aivars Šutka 
(SK Kuorsova), Jānis Kalniņš 
(BAMS Darts), Gatis Ozols 
(DK Irlava), Laima Upeniece 
(ŠMK Priekule), Kristīne Za-
ķīte (BAMS Darts), Areta Ko-
vaļevska (Bauskas Darts) un 
Zeltīte Strade (SK Kuorsova). 
Startējot dažādos turnīros Ma-
rija, Zeltīte, Aivars, Rihards 
un Laimonis pārstāv Biedrības 
Sporta klubs ”Kuorsova” šaut-
riņmetēju komandu ”50 + 1”. 
Atlases gaitā summējās Latvi-
jas, Igaunijas, Lietuvas čempi-
onātos iegūtie punkti, gan arī 
Latvijas reitinga sacensībās 
iegūtie punkti. Atlases sacen-
sības izvērtās ļoti saspringtas 
un spraigas, un tikai 16.jūnijā, 
aizvadot pēdējo no četriem 
atlases posmiem, noskaidrojās 
kungu un dāmu kvarteti, kuri 
izcīnīja tiesības pārstāvēt Lat-
viju Pasaules Kausā – Kristīne 
Mickus, Anda Seimane, Mari-
ja Ružāne (Viļāni), Zeltīte 
Strade (Lizums), Aigars Strē-
lis, Kristaps Mickus, Žanis 
Buklovskis un Laimonis Nag-
lis. 
 

Vairāk informācijas lasi:  
 www.latviadarts.com. 

http://www.latviadarts.com/
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 5  
 

GROZĪJUMI 2014.GADA 25.SEPTEMBRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.20  
 

“PAR KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJO-

MU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO 

MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI, PIESAISTĪ-

TO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI UN DZĪVOJAMO MĀJU RE-

NOVĀCIJAI” 

Kārsavas novada pašvaldības            P.Laganovskis 
domes priekšsēdētājas vietnieks 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  

Saistošo noteikumu tekstā bija jāprecizē jē-
dzieni, lai nodrošinātu to atbilstību 
“Būvniecības likums” prasībām; bija nepie-
ciešams samazināt minimālo ēkas platību, 
kura atbilstu pašvaldības līdzfinansējuma sa-
ņemšanas prasībām; jānosaka pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanas periodiskums; 
jāpaplašina atbalstāmo pasākumu veidi un  
jāpalielina pašvaldības atbalsta procentuālā 
daļa. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

01.10.2014. stājās spēkā “Būvniecības li-
kums”, kurā vairs netiek lietoti jēdzieni 
“renovācija” un “tehniskais projekts”, bet 
attiecīgi – “atjaunošana” un “būvprojekts”.  
Tā kā pašvaldības teritorijā ir vairākas daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas ar mazāku lietde-
rīgo platību par 300 kvadrātmetriem, bija ne-
pieciešams samazināt minimālo platību no 
300 uz 250 kv.m., lai pretendents atbilstu paš-
valdības līdzfinansējuma saņemšanas prasī-
bām. 
Saistošo noteikumu tekstā iekļauts minimā-
lais termiņš /5 gadi/, pēc kura var pretendēt 
uz pašvaldības līdzfinansējumu citā no atbal-
stāmo pasākumu veidiem. 
Saistošajos noteikumos ir paplašināts atbal-
stāmo pasākumu veidu uzskaitījums, kā arī 
vairākiem energoefektivitātes pasākumiem 
palielināta pašvaldības atbalsta procentuālā 
daļa  

3. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 

Izdarītajiem grozījumiem būs ietekme uz paš-
valdības budžetu, 2019.gadā paredzot par 
10 000 euro lielāku finansējumu nekā tas bija 
2018.gada budžetā. 

4. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošajos noteikumos paredzētajiem pārbū-
ves un atjaunošanas darbiem tiks noslēgti 
uzņēmuma līgumi, tādējādi sekmējot uzņē-
mējdarbību un nodarbinātību  

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Nav nepieciešamas  

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām 

Tika veiktas konsultācijas ar daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pilnvarotajām personām. 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 12.jūnija sēdes lēmuma Nr. 2, prot.nr.6 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7 
GROZĪJUMI 2015.GADA 24.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.10 
 

“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās 
daļas 11.punktu  

 

Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:  

 

2.1. visiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem laika periodā no 
1.septembra līdz 31.maijam.” 

 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I. Silicka 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 7 
 

GROZĪJUMI 2015.GADA 24.SEPTEMBRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.20  
 

“PAR ĒDINĀŠANAS IZMAKSU SEGŠANU IZGLĪTOJAMAJIEM KĀRSAVAS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja   I. Silicka 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums  

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešo daļu 
pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināša-
nas izmaksas sedz pašvaldība. Dome var noteikt 
konkrētus laika periodus, kuros izglītojamo vecāki 
apmaksā ēdināšanas izdevumus patstāvīgi  

2. Īss projekta satura iz-
klāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka no paš-
valdības budžeta līdzekļiem tiek segti Kārsavas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
izglītojamo ēdināšanas izdevumi laika periodā no 
1.septembra līdz 31.maijam  

3. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde notiks budžeta ietvaros 
atbilstoši budžeta izdevumu daļā paredzētajiem 
līdzekļiem  

4. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Nav attiecināms  

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Kārsavas novada 
pašvaldības izglītības darba speciālisti  un pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādes  

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Konsultācijas notika ar pirmsskolas izglītības ie-
stāžu direktoriem  

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmuma Nr. 6, prot.nr.3 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 
GROZĪJUMI 2014.GADA 25.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.20 
 

“Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās daļas 
4.punktu un piekto daļu 

 

Izdarīt Kārsavas novada domes 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Kārsa-
vas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” šādus grozījumus: 

1.Aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā vārdu “renovācija” ar vārdiem 
“atjaunošanai vai pārbūvei”. 

2.Aizstāt saistošo noteikumu teksta 1., 2., 4., 4.3., 7., 11., 11.3. punktos vārdu 
“renovācija” ar vārdiem “atjaunošana vai pārbūve” attiecīgajā locījumā. 

3.Izteikt saistošo noteikumu 4.4. punktu šādā redakcijā” 

“4.4. mājas kopējā lietderīgā platība ir lielāka par 250 m²”. 

4.Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 4.7.punktu šādā redakcijā: 

“4.7. Pretendenti ir tiesīgi pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu katrā no saistošo 
noteikumu 5., 6. un 7.punktos norādītām aktivitātēm ne biežāk kā vienu reizi 5 (piecu) 
gadu laikā, termiņu skaitot no iepriekš līdzfinansētās aktivitātes realizācijas termiņa 
beigām.” 

5.Aizstāt saistošo noteikumu 5.2., 7.2., 9.2., 11.2 punktos vārdus “tehniskā pro-
jekta” ar vārdu “būvprojekta”. 

6.Izteikt saistošo noteikumu 5.3. punktu šādā redakcijā: 

“5.3. ārējo sienu, cokola, un jumta siltināšana; ārdurvju bloku, logu bloku atjauno-
šana un/vai nomaiņa koplietošanas telpās;”. 

7.Izteikt saistošo noteikumu 6.1. punktu šādā redakcijā: 

“6.1.piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecī-
ba;”. 

8.Izteikt saistošo noteikumu 6.2. punktu šādā redakcijā: 

“6.2.bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma 
elementus);”. 

9.Aizstāt saistošo noteikumu teksta 9.3. punktā skaitli “50%” ar skaitli 
“75%”. 

10.Izteikt saistošo noteikumu 10.1.punktu šādā redakcijā: 

“10.1. mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu,  stāvlaukumu un gājēju celiņu atjau-
nošanai un/vai būvniecībai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00;”. 

11.Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 10.4.punktu šādā redakcijā: 

“10.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma 
elementus)- 75% no pasākuma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 
1000,00.” 

12.Izdarīt labojumus saistošo noteikumu VII un VIII nodaļas visu punktu nu-
merācijā, lai labotu pamatredakcijā pieļauto pārrakstīšanās kļūdu un iesākot 
VII nodaļu ar 12.punktu, turpinot punktu numerāciju augošā secībā, VIII no-
daļas un visu saistošo noteikumu tekstu pabeidzot ar 22.punktu. 

Kārsavas novada pašvaldības     P.Laganovskis 
domes priekšsēdētājas vietnieks 
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26. jūlijā Salnavas KN Bērnības un Jaunības svētki 
• No plkst. 17.00 bērniem pieejamas bezmaksas piepūšamās atrakcijas 
• Plkst. 20.00 gaviļnieku sveikšana 
• Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu "Rolise". 

28. jūlijā plkst. 13.00 Mežvidu KN Bērnības svētki 
11. augustā plkst. 13.00 Bērnības svētki 2013. gada dzimušajiem Kārsa-
vas pilsētas un Malnavas pagasta bērniem. Norises vietas tiks precizēta. 
1. augustā Goliševā Sv. Serafima svētki 

• Plkst. 8.00 Dievkalpojums Goliševas pareizticīgo baznīcā 
• Plkst. 19.00 koncerts Zaļajā estrādē 
• Konkursa „Sakoptākā sēta” uzvarētāju apbalvošana 
• Pilngadnieku apsveikšana un noslēgumā balle kopā ar Žani no Rēzek-

nes. Ieeja bezmaksas. 
17. augustā plkst. 19.00 Jaunības svētki Mežvidos 

PASĀKUMU PLĀNS 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 27.jūnija sēdes lēmuma Nr. 6, prot.nr.7 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10 

GROZĪJUMI 2017.GADA 26.OKTOBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.10 

 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, LR likuma „Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta otro daļu, 35.panta ceturto, piekto daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu 
līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķi-
nāms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risi-
nāšanā” 14.panta 6.daļu , 3.panta 5.punku un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu 

 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada 26. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” šādu grozījumu: 

1. svītrot 14.3. punktu. 
 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja         I. Silicka 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 10 

 

„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KĀRSAVAS NOVADĀ” 

 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja         I. Silicka 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

26.10. 2017. saistošo noteikumu Nr.10 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) grozījumu projekts izstrādāts saskaņā ar 
02.04.2019. Ministru kabineta noteikumos Nr. 138 
"Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 
138) 4. punktā noteikto: „Lai saņemtu pabalstu krīzes 
situācijā, persona iesniedz iesniegumu un krīzes situā-
ciju pamatojošus dokumentus (piemēram, izziņu, aktu, 
protokolu) triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, 
kurā radusies krīzes situācija. Ja ģimene (persona) 
objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi 
vērsties pēc palīdzības, persona iesniedz sociālajā 
dienestā dokumentu, kas to apliecina.”  
Kārsavas novada pašvaldības Noteikumu  aktuālās 
redakcijas 14.3. punkts nosaka, ka  pabalstu krīzes 
situācijā piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne 
vēlāk kā 2 mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās. 
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.138, 4.punktu, 
Kārsavas novada pašvaldības Noteikumu grozījumu 
projekts paredz svītrot Kārsavas novada pašvaldības 
Noteikumu 14.3. punktu  

2. Īss projekta satura izklāsts 
Noteikumu grozījumu projekts paredz svītrot Notei-
kumos 14.3. punktu. 

3. Informācija par plānotā pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Noteikumu grozījumu projekts neietekmē pašvaldības 
budžetu.  

4. Informācija par plānotā pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-

bas vidi pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsa-
vas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Ad-

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 27.jūnija sēdes lēmuma Nr. 7, prot.nr.7 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 

GROZĪJUMI 2017.GADA 26.OKTOBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.10 

 

„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa  jautājuma risināšanā” 25.
2 panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

19.12.2006. noteikumu Nr.1036„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu  
 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 18. decembra saistošajos notei-
kumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādu grozījumu: 

1. svītrot 16.punktu. 
 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja          I. Silicka 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 11 

 

„PAR MATERIĀLO ATBALSTU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪ-
BAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM, AUDŽUĢIMENĒM UN AIZBILDŅIEM” 

 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja           I. Silicka 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

18.12. 2014. saistošo noteikumu Nr.31 „Par 
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un 
aizbildņiem ” (turpmāk – Noteikumi) grozījumu 
projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru 
kabineta grozījumiem (noteikumi Nr.509, spēkā 
no 17.08.2018.) 2005.gada 15.novembra notei-
kumos Nr.857 ”Noteikumi par sociālajām ga-
rantijām bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās”  (turpmāk – noteikumi Nr.857)  

 MK noteikumu Nr.509 anotācijā ir noteikts: 
„Ņemot vērā, ka iepriekš minētie normatīvie 
akti neparedz situāciju, ka bārenis vai bez ve-
cāku gādības palicis bērns varētu tikt ievietots 
internātskolā, bērna intereses nepārstāvētu 
aizbildnis un pašvaldības izmaksātu katru mē-
nesi finanšu līdzekļus personiskiem izdevu-
miem bārenim vai bez vecāku gādības paliku-
šam bērnam, nepieciešams saskaņot Noteiku-
mu Nr. 857 normas ar Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likumā noteikto attiecībā uz ārpusģimenes 
aprūpes veidiem, nosakot, ka ārpusģimenes 
aprūpe tiek nodrošināta tikai pie aizbildņa, 
audžuģimenes vai ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā.” 

Līdz ar to, pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr.509 ir „svītrots 3. punkts, ņemot vērā, ka 
internātskola nav pielīdzināma bērnu aprūpes 
iestādei (atbilstoši Izglītības likumam, kurā 
noteikta izglītības iestādes vadītāja kompetence 
un izglītības iestādes funkcijas).” 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Kārsavas nova-
da pašvaldības Noteikumu grozījumu projekts 
paredz svītrot 16.punktu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

Noteikumu grozījumu projekts paredz svītrot 
Noteikumos 16. punktu, kas paredz pabalstu 
bērna personiskiem izdevumiem bērnam, kurš 
ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts 
aizbildnis. 

3. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

Noteikumu grozījumu projekts neietekmē paš-
valdības budžetu.  

4. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administra-

tīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās pro-
cedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas no-
teikta saistošajos Noteikumos Nr. 31.  

Iedzīvotāju ievērībai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 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 
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twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Kadakovska Ļiļa 

1952. - 21.06.2019.  

Kārsava 

Kaļvis Juris  

1988. - 02.06.2019. 

Kārsava 

Krivteža Regīna 

1938. - 07.06.2019. 

Kārsava 

Naglis Daniels 

1932. - 31.05.2019. 

Salnavas pagasts 

Pinkāns Staņislavs 

1938. - 14.06.2019. 

Mežvidu pagasts 

Svirska Klementīna 

1926. - 15.06.2019. 

Mērdzenes pagasts 

facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnija mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri: 

LLU VIENOJAS PAR CIEŠĀKU SADARBĪBU AR MALNAVAS KOLEDŽU 

14. jūnijā LLU Jelgavas pilī viesojās Malna-

vas koledžas kolēģi, lai noslēgtu sadarbības 

līgumu ar universitāti un vienotos par turp-

māk veicamajām aktivitātēm, jo abas izglītī-

bas dažādos studiju līmeņos īsteno radniecī-

gas studiju programmas lauksaimniecībā un 

autotransportā. Viena no aktivitātēm, kas tiks 

īstenota – salīdzināt studiju programmas un 

nodrošināt Malnavas absolventiem, kuri iegu-

vuši 1. līmeņa augstāko izglītību, iespēju tur-

pināt studijas LLU programmās vecākajos 

studiju kursos. 

Vizītes laikā Jelgavā Malnavas koledžas pārstāv-

ji tikās ar LLU Lauksaimniecības un Tehniskās 

fakultātes dekāniem, kurās tiek īstenotas radnie-

cīgas studiju programmas lauksaimniecības uz-

ņēmējdarbībā un inženierzinātnēs, un vienojās 

par sadarbību, lai nodrošinātu studiju program-

mu pēctecību. Turklāt plānots, 

ka koledžas absolventiem būs 

iespēja turpināt studijas LLU 

radniecīgajās studiju program-

mās vecākajos studiju kursos, 

tādējādi saīsinot izglītības ie-

guves laiku.  

Kopīgi ar LLU vadību disku-

tēts par iespēju atbalstīt jaun-

iešus eksakto mācību priek-

šmetu apguvē un gadījumos, 

kad viņi iepriekš ir izvēlēju-

šies humanitāro virzienu vai 

nepilnīgi apguvuši eksaktos 

priekšmetus, piedāvāt eksakto mācību priekšme-

tu kursu trūkstošo zināšanu iegūšanai.  Šāds risi-

nājums nodrošinātu plašākas iespējas jaunie-

šiem, padarītu pievilcīgākas inženierzinātņu un 

lauksaimniecības studiju programmas un būtu 

atbalsts nozarēm, kurām trūkst speciālistu ar 

spēcīgām matemātikas, fizikas un ķīmijas zinā-

šanām.  

Malnavas koledžas direktors Viktors Indričāns 

atzina, ka koledžai sadarbība ar universitāti ir 

ļoti svarīga un stiprinās tās pozīcijas programmu 

akreditācijā. Turklāt tā ir arī iespēja efektīvāk 

strādāt ar lauksaimniecības izglītības nozares 

sakārtošanu un profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanu.  

Tāpat tikšanās laikā ar Lauksaimniecības fakul-

tātes mācību un pētījumu saimniecības 

“Pēterlauki” direktoru Merabu Katamadzi pārru-

nātas iespējas nodrošināt Malnavas audzēkņiem 

prakses vietas izmēģinājumu laukos Višķos, ku-

rus apsaimnieko universitāte, un jau tuvākajā 

laikā norisināsies Lauku dienas. Abas puses vie-

nojās, ka tā būs laba pieredzes apmaiņas iespēja 

gan koledžas skolotājiem, gan audzēkņiem.  

Savukārt LLU pārraudzībā esošās Bulduru Dārz-

kopības vidusskolas valdes loceklis Rafaels 

Joffe atzina, ka redz Malnavas koledžu kā spēcī-

gu partneri kopīgas mācību programmas veido-

šanai, kuras īstenošanai koledžā ir atbilstoša in-

frastruktūra.  

Noslēgtais sadarbības līgums, ko parakstīja LLU 

rektore Irina Pilvere, Malnavas koledžas direk-

tors Viktors Indričāns, universitātes fakultāšu 

dekāni Zinta Gaile un Ilmārs Dukulis, paredz 

izveidot sadarbību starp LLU Lauksaimniecības 

fakultātes un Tehniskās fakultātes un Malnavas 

koledžas lauksaimniecības un autotransporta no-

zares specialitātēm, lai kopīgiem spēkiem stipri-

nātu jomu profesionālo izglītību un nodrošinātu 

tās pēctecību, iesaistītu studentus un pasniedzē-

jus kopīgos projektos un aktivitātēs, sekmētu 

profesionālās informācijas apmaiņu. 

Līdzīgi sadarbības līgumi LLU jau ir noslēgti ar 

Jelgavas Tehnikumu, Saldus Tehnikumu, Buldu-

ru Dārzkopības vidusskolu un Kuldīgas Tehno-

loģiju un tūrisma tehnikumu, kuru labākajiem 

absolventiem ir priekšrocības, turpinot studijas 

LLU.  
Lana Janmere 

komunikācijas vadītāja 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Komunikācijas un mārketinga centrs  

LATVIJAS VESELĪBAS NEDĒĻAS AKTIVITĀTĒS IESAISTĪTĀJĀS VAIRĀK KĀ 100 DALĪBNIEKI 

18. jūnijā Kārsavas pilsētā veiksmīgi aizritēja 

Latvijas Veselības nedēļa, kuras ietvaros noti-

ka ielu vingrošana, veloveiklības orientēšanās 

pa Kārsavas pilsētu, nūjošana, piepūšamās 

atrakcijas, spēles, rotaļas un apbalvošana. Iz-

rādītā interese par pasākumu bija liela, kopā 

iesaistot vairāk kā 100 dažāda vecuma dalīb-

niekus, dažādās disciplīnās un aktivitātēs. 

Vislielāko interese izpelnījās velo orientēšanās 

sacensības, kuras kopumā pulcēja 14 komandas. 

Jāpiebilst, ka šajā aktivitātē tika iekļauti uzdevu-

mi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pil-

sētas uzlabošanu un labiekārtošanu. Uzklausot 

iedzīvotāju viedokļus, komandas iesniedza pie-

dāvājumus. Viņi labprāt redzētu pilsētā guļošos 

policistus pie Kārsavas Mūzikas un mākslas sko-

las un vidusskolas, jaunas atpūtas vietas – kafej-

nīcas un skrejparkus. Dažu no komandu iesnieg-

tajiem piedāvājumiem tiek plānots arī realizēt, 

piemēram, kā gājēju celiņa ierīkošana gar Šnit-

kas upes krastiem.  

Kā atzīst paši dalībnieki, šāda veida aktivitātes ir 

lielisks brīvā laika pavadīšanas veids. Iziet no 

dzīvokļa, lai kopīgi izkustētos, 

izzinātu pilsētu vai vienkārši pas-

katītos kā veicas citiem disciplī-

nu veikšanā Šādas aktivitātes ir 

viennozīmīgi ieguvums pašiem 

pasākuma apmeklētājiem. Jaunie-

ši arī atzīst, ka piedalīties pasāku-

mā un palīdzēt to organizēt ir ļoti 

liela pieredze. Atnākt un teikt: 

“Es būtu darījis labāk!”, ir viegli, 

bet pašam izdomāt un iesaistīt 

citus ir daudz grūtāk. Pie šādas 

atziņas tu nonāc tikai tad, kad 

pamēģini. 

Milzīgu paldies pasākuma tapša-

nā un rīkošanā jāsaka ne tikai brīvprātīgajiem 

jauniešiem, bet arī Mihailam Oļipovam un Agne-

sei Mednei, kuri ziedoja savu brīvo laiku, lai pie-

dalītos un vadītu aktivitātes.  

“Latvijas Veselības nedēļa 2019” tiek organizē-

ta, lai sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka 

fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzī-

vesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un 

lētākajiem slimību profilakses veidiem, kā arī 

piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot ie-

spēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu 

par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju 

Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un drau-

giem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties. 
Solvita Dzerkale 

Jaunatnes lietu speciāliste 



Kārsavas Novada Vēstis 
Kārsavas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma pielikums 

NR. 7 (117) 2019 JŪLIJS 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 25, aprīļa sēdes lēmumu Nr.3 (prot. Nr. 4) 

 
Grozījumi Kārsavas novada domes 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4 „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 

 
Izdarīt Kārsavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Kārsavas novada 
pašvaldības budžetu 2019. gadam” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.punktu , un 2.1., 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:  
„2.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 869 792 euro 
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 478 565 euro,” 

2. Izteikt 3.punktu , un 3.2., 3,.4. apakšpunktus šādā redakcijā:  
“3.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 

2019. gadam šādā apmērā (2.pielikums): 
3.2. kārtējā gada izdevumi –  644 886 euro, 
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām- 15 826euro 

3. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums) 
4. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 

 
 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

 
Kārsavas novada domes 2019.gada 25.aprīļa  saistošo 

noteikumu Nr. 6  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2019.gada 28.februāra  saisto-
šajos noteikumos Nr.4 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” pa-

skaidrojums 
 
Kārsavas novada domes 2019.gada  budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar 
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu, likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 7.pantu, ‘’Likuma par budžetu un 
finanšu vadību’’ 41. pantu, ‘’Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma’’, 
LR Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām: 

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par  EUR 18199,00 (1.pielikums) 
1.1. Palielināts saņemtais no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienāku-

ma nodoklis EUR 25945,00 apmērā (budžeta klasifikācijas kods 01.110, struktūrvienība-1, 
ieņēmumu klasifikācijas kods- 1.1.1.2. (13.aprīļa 2019.gada likums “Par valsts budžetu 
2019.gadam”). 

1.2. Samazināti ieņēmumi no speciālās dotācijas pašvaldībām EUR 25944,00 apmērā (budžeta klasi-
fikācijas kods 01.110, struktūrvienība-1, ieņēmumu klasifikācijas kods- 18.6.4.0.03) (13.aprīļa 
2019.gada likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”). 

1.3. Samazināti ieņēmumi no PFIF  EUR 1,00 apmērā (budžeta klasifikācijas kods 01.110, struktūr-
vienība-1, ieņēmumu klasifikācijas kods- 18.6.4.0.02 (13.aprīļa 2019.gada likums “Par valsts 
budžetu 2019.gadam”). 

1.4. Piešķirta mērķdotācija EP vēlēšanu nodrošināšanai EUR 12119,00 apmērā (budžeta klasifikāci-
jas kods 01.600, struktūrvienība struktūrvienība-3, ieņēmumu klasifikācijas kods- 18.6.2.0.33) 
( 8.04.2019.g.Vienošanās Nr. CVK/67-2019 “Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 
piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”) 

1.5. Piešķirts Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Pianīna iegāde” finansējums EUR 4500,00 
(budžeta klasifikācijas kods 09.510, struktūrvienība struktūrvienība-18, ieņēmumu klasifikācijas 
kods- 18.6.2.0.32) (domes sēdes pr. 4 &.2  no 25.04.2019).   

1.6. Palielināti ieņēmumi no zemes nomas EUR 1580,00 apmērā(budžeta klasifikācijas kods 01.110, 
struktūrvienība-1, ieņēmumu klasifikācijas kods- 21.3.8.4) (04.03.2019.g. precizēts zemes no-
mas aprēķins 2019.g.)   

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par 18199,00EUR (1,5.pielikums) 
2.1. Piešķirta mērķdotācija EP vēlēšanu izdevumu nodrošināšanai EUR 12119,00 apmērā (budžeta 

klasifikācijas kods 01.600, struktūrvienība struktūrvienība-3, izdevumu klasifikācijas kods-
11193- EUR7268; 1150-EUR1495; 1141-EUR-81; 12103-EUR2130; 1228-EUR110; 22101-
EUR30; 22103-EUR20; 223102-EUR98; 231101-EUR10; 231102-EUR110; 231103-EUR152; 
2322-EUR270; 235007-EUR70; 2363-EUR252 2512-EUR23) (8.04.2019.g.Vienošanās Nr. 
CVK/67-2019 “Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pār-
skaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”)  

2.2. Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Pianīna iegāde” realizēšanas izdevumi EUR 4500,00 
(budžeta klasifikācijas kods 09.510, struktūrvienība struktūrvienība-18, izdevumu klasifikācijas 
kods- 5239) (domes sēdes pr. 4 &. 2 no 25.04.2019). 

2.3. Palielināti PVN izdevumi par zemes nomu un citiem PVN maksājumiem EUR 1000,00 apmērā
(budžeta klasifikācijas kods 01.110, struktūrvienība-1, izdevumu klasifikācijas kods-2512)  
(04.03.2019.g. precizēts zemes nomas aprēķins 2019.g.) 

2.4. Palielināti EUR 580,00 Ludzas novada sporta skolas pakalpojumu transferti (budžeta klasifikā-
cijas kods 08.620, struktūrvienība-44, izdevumu klasifikācijas kods-721060) (29.03.2019.g. 
līgums par Ludzas novada pašvaldības Sporta skolas pakalpojumu sniegšanu) 

3. Piešķirts finansējums no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” (EUR 0,00) (1.pielikums, 5.pielikums):  

3.1. Piešķirti EUR 204,00 (divi simti četri euro, 00 centi) Mērdzenes ambulancei saimniecisko pa-
kalpojumu nodrošināšanai, lai veicinātu personu datu aizsardzību (budžeta klasifikācijas kods 
07.210, struktūrvienība-32-01, ekonomiskās klasifikācijas kods 2243). (rīkojums Nr.1.3.6/20  no 
01 .04.2019) 

3.2. Piešķirti EUR 1384,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit četri euro 00centi) ūdensvada 
avārijas radīto bojājumus novēršanai Malnavā, Kļavu iela 18. (budžeta klasifikācijas kods 
06.300., struktūrvienība- 156, ekonomiskās klasifikācijas kods 2244- ERUR 1089,00, EKK- 
235009- EUR 295,00) (domes sēdes pr. 4 & 9  no 25.04.2019).  

4. Piešķirts finansējums no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Darba devē-
ja pabalsti, sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi”(68-EKK-1221), saskaņā ar iesniegu-
miem, šādām iestādēm (EUR 1221 7 pabalsti  EUR 3318 ,00)) (1.pielikums) :  

4.1. Mežvidu pamatskola- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikāci-
jas kods 09.210, struktūrvienība- 52, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228
- 250,00 euro, 12103- 44,00 euro,) (14.03.2019.g. iesniegums nr. 164/ 1.5.10.) 

4.2. Kārsavas vidusskola- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikācijas 
kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228- 
250,00 euro, 12103- 44,00 euro,) (22.03.2019..g.iesniegums nr. 181/ 1.5.10.) 

4.3. Mērdzenes pamatskola- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikā-
cijas kods 09.210, struktūrvienība- 54, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 
1228- 250,00 euro, 12103- 44,00 euro,) (12.04.2019.g. iesniegums nr. 251/ 1.5.10.) 

4.4. Malnavas PII- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikācijas kods 
09.110, struktūrvienība- 48, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228- 250,00 
euro, 12103- 44,00 euro,) (15.04.2019.g. iesniegums nr. 261/ 1.5.10.) 

4.5. Kārsavas vidusskola- 948,00 (deviņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) (budžeta klasifikāci-
jas kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-360,00 euro, 1228
- 500,00 euro, 12103- 88,00 euro) (16.04.2019.g.iesniegums nr. 263/ 1.5.10., nr.264/1.5.10) 

4.6. Kārsavas vidusskola- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikācijas 
kods 09.210, struktūrvienība- 51, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228- 
250,00 euro, 12103- 44,00 euro,) (17.04.2019..g.iesniegums nr. 268/ 1.5.10.) 

5. Veikti grozījumi iestāžu funkciju klasifikācijas un iestāžu ekonomiskās klasifikācijas  ietvaros
(1.pielikums,5.pielikums): 

5.1. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi  Bāriņtiesas uzturēšanas  izdevumu tāmes ietvaros EUR 83,00  
apmērā no degvielas iegādei plānotajiem līdzekļiem (kods 10.400, struktūrvienība-10, ekono-
miskās klasifikācijas kods-2322) uz datortehnikas iegādes izdevumiem (kods 10.400, struktūr-
vienība-10, ekonomiskās klasifikācijas kods- 5238) (pielikums Nr.2, reģ. Nr. 189 /1.5.4  no  
18.03.2019).  

5.2. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi VKKF projekta “Pianīna iegāde” realizācijas nodrošināšanai 
no Salnavas teritorijas atalgojumam plānotajiem kļūdaini aprēķinātajiem izdevumiem ( kods 
06.600, struktūrvienība- 112, EKK-11193-EUR1048,00) uz projekta realizācijas izdevumiem 
(kods 09.510, struktūrvienība- 18, EKK- 5239-EUR 1048,00) (domes sēdes pr.4  &. 2 no 
25.04.2019). 

5.3. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Mērdzenes pamatskolas izdevumu tāmes ietvaros EUR 154,00  
apmērā no pievienotās vērtības nodokļa plānotajiem līdzekļiem (kods 09.210, struktūrvienība-
54, ekonomiskās klasifikācijas kods-2512) uz datortehnikas iegādes izdevumiem (kods 09.210, 
struktūrvienība-54, ekonomiskās klasifikācijas kods- 5238) (pielikums Nr.2, reģ. Nr. 333/1.5.4  
no 25 .04.2019).  

5.4. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no  Salnavas teritorijas uzturēšanas  tāmes izdevumiem EUR 
100,00  apmērā (kods 06.600, struktūrvienība-112, ekonomiskās klasifikācijas kods-11193) uz 
Salnavas feldšeru vecmāšu iestādi EUR 100,00 apmērā (kods 07.210, struktūrvienība-32-05, 
ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193) (pielikums Nr.2, reģ. Nr.334/1.5.4 no 25 .04.2019).    

5.5. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Sociālās aprūpes mobilās brigādes tāmes izdevumiem EUR 
336,00  apmērā (kods 10.200, struktūrvienība-94, ekonomiskās klasifikācijas kods-2329) uz 
Kārsavas vidusskolas skolēnu pārvadājumu izdevumiem EUR 100,00 apmērā (kods 09.210, 
struktūrvienība-51-3, ekonomiskās klasifikācijas kods- 2329) (pielikums Nr.2, reģ. Nr.332 /1.5.4 
no 25 .04.2019).    

5.6. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no teritorijas attīstības pasākumiem jaunu projektu realizācijas 
līdzekļiem EUR 7832,00 (kods 06.200, struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods-
22791) uz ES projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā” 
neattiecināmajām izmaksām EUR 7832,00 (kods 10.910, struktūrvienība-186, ekonomiskās 
klasifikācijas kods-5212- EUR 6473, EKK- 2512- EUR 1359) (domes sēdes pr. 4 &. 1 no 
25.04.2019).  

6. Speciālais budžets ((2 .pielikums): 
6.1. Pārkārtoti speciālā budžeta līdzekļi Kārsavas autoceļu izdevumu uzturēšanas tāmes ietvaros 

EUE 310,00 apmērā no elektroenerģijas izdevumiem(kods 04.510, struktūrvienība-76, ekono-
miskās klasifikācijas kods- 2223) uz gaisvadu elektrolīniju ierīkošanas izdevumiem EUR 310,00  
(kods 04.510, struktūrvienība-76, ekonomiskās klasifikācijas kods-5218) (pielikums Nr.2 , reģ. 
Nr. 225/1.5.4 no 26 .03 .2019).  

6.2. Piešķirti no dabas resursu nodokļa EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) atkritumu 
apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanai. (budžeta klasifikācijas kods 05.600, 
struktūrvienība-25, ekonomiskās klasifikācijas kods 2244). (domes sēdes pr.4 &.5  no 
25.04.2019).  

7. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi palielināti par 0,00 EUR un izdevumi par 0,00  
EUR (3 .pielikums): 

7.1. Apstiprināti ieņēmumi  
8. Finansēšana (2.pielikums) 

8.1. Samazināts dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro 00 
centi) atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanai. (budžeta klasifikāci-
jas kods 05.600, struktūrvienība-25, finansēšana klasifikācijas kods F22010000). (domes sēdes 
pr. 4 &. 5 no 25.04.2019).   

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

 
1. pielikums 

Kārsavas novada domes 2019. gada 25. aprīļa protokols Nr.4 lēmums Nr.4.  
Saistošie noteikumi Nr. 6/2019 

 
Budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju 
kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 
uz 28.02.2019 

Grozījumi  
Precizēts 2019. 

gadam uz 
25.04.2019 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5851593,00 18199,00 5869792,00 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 2009603,00 25945,00 2035548,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 313646,00 0,00 313646,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 
KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 14195,00 0,00 14195,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 26410,00 0,00 26410,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 3143809,00 -9326,00 3134483,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 56300,00 0,00 56300,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 287630,00 1580,00 289210,00 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām   6460366,00 18199,00 6478565,00 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 656807,00 11531,00 668338,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 28574,00 0,00 28574,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 269475,00 0,00 269475,00 

Vides aizsardzība 05.000 90780,00 0,00 90780,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1204337,00 -7596,00 1196741,00 

Veselība 07.000 94297,00 304,00 94601,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 607762,00 580,00 608342,00 

Izglītība 09.000 2405882,00 9202,00 2415084,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 1102452,00 4178,00 1106630,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām pa iestā-
dēm   6460366,00 18199,00 6478565,00 

  01.000 Vispārējie valdības dienesti   656807,00 11531,00 668338,00 

    1 Kārsavas novada pašvaldība   334405,00 1000,00 335405,00 

      Atlīdzība 1000 246405,00 0,00 246405,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79700,00 1000,00 80700,00 

      Sociālie pabalsti 6000 8300,00 0,00 8300,00 

    2 Centralizētā grāmatvedība   218107,00 0,00 218107,00 

      Atlīdzība 1000 194521,00 0,00 194521,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 19546,00 0,00 19546,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4040,00 0,00 4040,00 

    3 Vēlēšanu komisija   0,00 12119,00 12119,00 

      Atlīdzība 1000 0,00 11084,00 11084,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 0,00 1035,00 1035,00 

    4 Budžeta iekšējā valsts parāda darījumi   14295,00 0,00 14295,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14295,00 0,00 14295,00 

    5 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem   90000,00 -1588,00 88412,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 90000,00 -1588,00 88412,00 

  03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   28574,00 0,00 28574,00 

    11 Dzimtsarakstu nodaļa   21456,00 0,00 21456,00 

      Atlīdzība 1000 19505,00 0,00 19505,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1951,00 0,00 1951,00 

    9 Iedzīvotāju uzskaites nodaļa   7118,00 0,00 7118,00 

      Atlīdzība 1000 6522,00 0,00 6522,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 596,00 0,00 596,00 

  04.000 Ekonomiskā darbība   269475,00 0,00 269475,00 

    12 IT uzturēšana   17791,00 0,00 17791,00 

      Atlīdzība 1000 15294,00 0,00 15294,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2497,00 0,00 2497,00 

    13 Pagaidu sabiedriskie darbi   131109,00 0,00 131109,00 

      Atlīdzība 1000 4349,00 0,00 4349,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4660,00 0,00 4660,00 

      Sociālie pabalsti 6000 121950,00 0,00 121950,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 150,00 0,00 150,00 

    14 Lauksaimniecība   3509,00 0,00 3509,00 

      Atlīdzība 1000 3494,00 0,00 3494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15,00 0,00 15,00 
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    17 Projekts "Skolēnu nodarbinātība vasarā"   6181,00 0,00 6181,00 

      Atlīdzība 1000 5870,00 0,00 5870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 311,00 0,00 311,00 

    179 ERAF proj. "Malnavas ielas pārbūve"   3413,00 0,00 3413,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3413,00 0,00 3413,00 

    181 LVAF proj. "Eksplotācijas noteikumu izstrā-
de Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā"   4143,00 0,00 4143,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4143,00 0,00 4143,00 

    189 Pārrobežu proj. "From hobby to Business - 
Developing Enterpeneurship in the Latvia-
Russia" (No hobija līdz biznesam)   14581,00 0,00 14581,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4583,00 0,00 4583,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9998,00 0,00 9998,00 

    8 Sabiedriskās attiecības   36886,00 0,00 36886,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 0,00 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 23330,00 0,00 23330,00 

    83 Būvvalde   29236,00 0,00 29236,00 

      Atlīdzība 1000 22254,00 0,00 22254,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6982,00 0,00 6982,00 

    96 Tūrisms   22626,00 0,00 22626,00 

      Atlīdzība 1000 13342,00 0,00 13342,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8396,00 0,00 8396,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 888,00 0,00 888,00 

  05.000 Vides aizsardzība   90780,00 0,00 90780,00 

    20 Malnavas komunālā saimniecība   25353,00 0,00 25353,00 

      Atlīdzība 1000 9027,00 0,00 9027,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 16326,00 0,00 16326,00 

    21 Mežvidu komunālā saimniecība   11245,00 0,00 11245,00 

      Atlīdzība 1000 3460,00 0,00 3460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7785,00 0,00 7785,00 

    22 Salnavas komunālā saimniecība   11579,00 0,00 11579,00 

      Atlīdzība 1000 5460,00 0,00 5460,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6119,00 0,00 6119,00 

    23 Mērdzenes komunālā saimniecība   18743,00 0,00 18743,00 

      Atlīdzība 1000 7379,00 0,00 7379,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11364,00 0,00 11364,00 

    24 Goliševas komunālā saimniecība   7342,00 0,00 7342,00 

      Atlīdzība 1000 3584,00 0,00 3584,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3758,00 0,00 3758,00 

    27 Vides pārvalde   16518,00 0,00 16518,00 

      Atlīdzība 1000 13556,00 0,00 13556,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2962,00 0,00 2962,00 

  06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   1204337,00 -7596,00 1196741,00 

    110 Malnavas teritorijas uzturēšana   89385,00 0,00 89385,00 

      Atlīdzība 1000 70103,00 0,00 70103,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13997,00 0,00 13997,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5285,00 0,00 5285,00 

    111 Mežvidu teritorijas uzturēšana   73011,00 0,00 73011,00 

      Atlīdzība 1000 56723,00 0,00 56723,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12075,00 0,00 12075,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4213,00 0,00 4213,00 

    112 Salnavas teritorijas uzturēšana   49369,00 -1148,00 48221,00 

      Atlīdzība 1000 34324,00 -1148,00 33176,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12497,00 0,00 12497,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2548,00 0,00 2548,00 

    113 Mērdzenes teritorijas uzturēšana   32087,00 0,00 32087,00 

      Atlīdzība 1000 18837,00 0,00 18837,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13250,00 0,00 13250,00 

    114 Goliševas teritorijas uzturēšana   42912,00 0,00 42912,00 

      Atlīdzība 1000 18594,00 0,00 18594,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 24318,00 0,00 24318,00 

    119 Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu 
mājām   30000,00 0,00 30000,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 30000,00 0,00 30000,00 

    127 Pašvaldības dzīvokļu remonts   16222,00 0,00 16222,00 

      Atlīdzība 1000 1241,00 0,00 1241,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14981,00 0,00 14981,00 

    144 Proj.Sinerģiskas drošības platformas izveide 
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" LAT-LIT   12447,00 0,00 12447,00 

      Atlīdzība 1000 2636,00 0,00 2636,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 464,00 0,00 464,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 9347,00 0,00 9347,00 

    156 Ūdens apgāde - Malnavas pag.   9782,00 1384,00 11166,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9782,00 1384,00 11166,00 

    157 Ūdens apgāde - Mežvidu pag.   5387,00 0,00 5387,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5387,00 0,00 5387,00 

    158 Ūdens apgāde - Salnavas pag.   7646,00 0,00 7646,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7646,00 0,00 7646,00 

    159 Teritorijas attīstības pasākumi   215761,00 -7832,00 207929,00 

      Atlīdzība 1000 4355,00 0,00 4355,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 187406,00 -7832,00 179574,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 0,00 14000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00 0,00 10000,00 

    160 Ūdens apgāde- Mērdzenes pag.   15583,00 0,00 15583,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8283,00 0,00 8283,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7300,00 0,00 7300,00 

    161 Ūdens apgāde - Goliševas pag.   8250,00 0,00 8250,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8250,00 0,00 8250,00 

    175 Kārsavas pilsētas apsaimniekošana   2772,00 0,00 2772,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2772,00 0,00 2772,00 

    188 ELFLA projekts "Zīdūņa parka labiekārto-
šana"   54065,00 0,00 54065,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 9383,00 0,00 9383,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 44682,00 0,00 44682,00 

    26 Bīstamo koku zāģēšana   3850,00 0,00 3850,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3850,00 0,00 3850,00 

    28 Attīstības nodaļa   102959,00 0,00 102959,00 

      Atlīdzība 1000 93477,00 0,00 93477,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8108,00 0,00 8108,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1374,00 0,00 1374,00 

    29 Saimnieciskā nodaļa   158640,00 0,00 158640,00 

      Atlīdzība 1000 67761,00 0,00 67761,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48379,00 0,00 48379,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 39000,00 0,00 39000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu mak-
sājumi, starptautiskā sadarbība 7000 3500,00 0,00 3500,00 

    29-1 Ēka Teātra ielā3   3307,00 0,00 3307,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3307,00 0,00 3307,00 

    30 Jaunatnes lietas   13889,00 0,00 13889,00 

      Atlīdzība 1000 10672,00 0,00 10672,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3217,00 0,00 3217,00 

    31 Pilsētas teritorijas uzturēšana (novada)   131494,00 0,00 131494,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 126112,00 0,00 126112,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5382,00 0,00 5382,00 

    34 Mazpulku pasākumi   1238,00 0,00 1238,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1238,00 0,00 1238,00 

    72 Noformēšanas pasākumi   16182,00 0,00 16182,00 

      Atlīdzība 1000 9793,00 0,00 9793,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 6389,00 0,00 6389,00 

    85 Malnavas apsaimniekošana   66987,00 0,00 66987,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 66487,00 0,00 66487,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 0,00 500,00 

    86 Mērdzenes apsaimniekošana   20881,00 0,00 20881,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20881,00 0,00 20881,00 

    87 Mežvidu apsaimniekošana   4721,00 0,00 4721,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4721,00 0,00 4721,00 

    88 Salnavas apsaimniekošana   1202,00 0,00 1202,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1202,00 0,00 1202,00 

    89 Goliševas apsaimniekošana   14308,00 0,00 14308,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 14308,00 0,00 14308,00 

  07.000 Veselība   94297,00 304,00 94601,00 

    143 ESF proj. "Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotā-
jiem"   37018,00 0,00 37018,00 

      Atlīdzība 1000 1838,00 0,00 1838,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 35180,00 0,00 35180,00 

    32-01 Mērdzenes FVP   14330,00 204,00 14534,00 

      Atlīdzība 1000 11384,00 0,00 11384,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2946,00 204,00 3150,00 

    32-02 Malnavas FVP   8764,00 0,00 8764,00 

      Atlīdzība 1000 7958,00 0,00 7958,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 806,00 0,00 806,00 

    32-03 Goliševas FVP   11449,00 0,00 11449,00 

      Atlīdzība 1000 10050,00 0,00 10050,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1399,00 0,00 1399,00 

    32-04 Mežvidu FVP   12032,00 0,00 12032,00 

      Atlīdzība 1000 10810,00 0,00 10810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1222,00 0,00 1222,00 

    32-05 Salnavas FVP   10704,00 100,00 10804,00 

      Atlīdzība 1000 9626,00 100,00 9726,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1078,00 0,00 1078,00 

  08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   607762,00 580,00 608342,00 

    103 Novada  kultūras pasākumi KM   11107,00 0,00 11107,00 

      Atlīdzība 1000 11107,00 0,00 11107,00 

    138 Kārsavas estrāde   1591,00 0,00 1591,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1591,00 0,00 1591,00 

    187 ELFLA projekts "Aprīkojuma iegāde Kārsa-
vas KN"   50000,00 0,00 50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 0,00 50000,00 

    190 Muzeja izveide Līču mājas telpās   56050,00 0,00 56050,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 56050,00 0,00 56050,00 

    191 Amatnieku centra izveide Līču mājas telpās   50000,00 0,00 50000,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50000,00 0,00 50000,00 

    35 Bibliotēkas   50160,00 0,00 50160,00 

      Atlīdzība 1000 41018,00 0,00 41018,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4042,00 0,00 4042,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1500,00 0,00 1500,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu mak-
sājumi, starptautiskā sadarbība 7000 3600,00 0,00 3600,00 

    35-01 Bozovas bibliotēka   6862,00 0,00 6862,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 0,00 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 920,00 0,00 920,00 

    35-02 Nesteru bibliotēka   7597,00 0,00 7597,00 

      Atlīdzība 1000 6034,00 0,00 6034,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1113,00 0,00 1113,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 0,00 450,00 

    35-03 Mērdzenes bibliotēka   9471,00 0,00 9471,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 0,00 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 875,00 0,00 875,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 0,00 550,00 

    35-04 Goliševas bibliotēka   10501,00 0,00 10501,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 0,00 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1955,00 0,00 1955,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 500,00 0,00 500,00 

    35-05 Ranču bibliotēka   8280,00 0,00 8280,00 

      Atlīdzība 1000 5942,00 0,00 5942,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1888,00 0,00 1888,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 450,00 0,00 450,00 

    35-06 Mežvidu bibliotēka   9310,00 0,00 9310,00 

      Atlīdzība 1000 8046,00 0,00 8046,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 714,00 0,00 714,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 0,00 550,00 

    35-07 Salnavas bibliotēka   9826,00 0,00 9826,00 

      Atlīdzība 1000 8138,00 0,00 8138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1138,00 0,00 1138,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00 0,00 550,00 
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    36 Kārsavas kultūras nams   97412,00 0,00 97412,00 

      Atlīdzība 1000 47848,00 0,00 47848,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 48964,00 0,00 48964,00 

      Sociālie pabalsti 6000 600,00 0,00 600,00 

    37 Malnavas kultūras nams   18344,00 0,00 18344,00 

      Atlīdzība 1000 15024,00 0,00 15024,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3320,00 0,00 3320,00 

    38 Mežvidu kultūras nams   42623,00 0,00 42623,00 

      Atlīdzība 1000 25415,00 0,00 25415,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 17208,00 0,00 17208,00 

    39 Salnavas kultūras nams   57811,00 0,00 57811,00 

      Atlīdzība 1000 36648,00 0,00 36648,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20476,00 0,00 20476,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 687,00 0,00 687,00 

    40 Mērdzenes kultūras nams   41680,00 0,00 41680,00 

      Atlīdzība 1000 30730,00 0,00 30730,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10106,00 0,00 10106,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 844,00 0,00 844,00 

    41 Goliševas kultūras nams   21668,00 0,00 21668,00 

      Atlīdzība 1000 14083,00 0,00 14083,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7485,00 0,00 7485,00 

      Sociālie pabalsti 6000 100,00 0,00 100,00 

    43 Reliģijas pasākumi   3800,00 0,00 3800,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 3800,00 0,00 3800,00 

    44 Sporta pasākumi   24076,00 580,00 24656,00 

      Atlīdzība 1000 12756,00 0,00 12756,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11320,00 0,00 11320,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksāju-
mi, starptautiskā sadarbība 7000 0,00 580,00 580,00 

    90 Novada  kultūras pasākumi   19593,00 0,00 19593,00 

      Atlīdzība 1000 1900,00 0,00 1900,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15893,00 0,00 15893,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 800,00 0,00 800,00 

      Sociālie pabalsti 6000 1000,00 0,00 1000,00 

  09.000 Izglītība   2405882,00 9202,00 2415084,00 

    104 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   23688,00 0,00 23688,00 

      Atlīdzība 1000 23080,00 0,00 23080,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 608,00 0,00 608,00 

    105 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde IZM   16741,00 0,00 16741,00 

      Atlīdzība 1000 16280,00 0,00 16280,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 461,00 0,00 461,00 

    106 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde IZM   13270,00 0,00 13270,00 

      Atlīdzība 1000 12920,00 0,00 12920,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 350,00 0,00 350,00 

    108 Kārsavas vidusskola IZM   308614,00 0,00 308614,00 

      Atlīdzība 1000 279607,00 0,00 279607,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26121,00 0,00 26121,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2886,00 0,00 2886,00 

    109 Mežvidu pamatskola IZM   51124,00 0,00 51124,00 

      Atlīdzība 1000 50128,00 0,00 50128,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 224,00 0,00 224,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 772,00 0,00 772,00 

    116 Salnavas pamatskola IZM   38933,00 0,00 38933,00 

      Atlīdzība 1000 38232,00 0,00 38232,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 141,00 0,00 141,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 560,00 0,00 560,00 

    116-1 Salnavas PII (5-6.g.) IZM   1981,00 0,00 1981,00 

      Atlīdzība 1000 1944,00 0,00 1944,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33,00 0,00 33,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4,00 0,00 4,00 

    117 Mērdzenes pamatskola IZM   49145,00 0,00 49145,00 

      Atlīdzība 1000 48168,00 0,00 48168,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 500,00 0,00 500,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 477,00 0,00 477,00 

    117-1 Mērdzenes PII (5-6.g.) IZM   8936,00 0,00 8936,00 

      Atlīdzība 1000 8696,00 0,00 8696,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 190,00 0,00 190,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 50,00 0,00 50,00 

    118 Mūzikas mākslas skola KM   102184,00 0,00 102184,00 

      Atlīdzība 1000 102184,00 0,00 102184,00 

    120 Rezerves fonds (mērķdotācija pedagogu atalgo-
jums) IZM   4266,00 0,00 4266,00 

      Atlīdzība 1000 4266,00 0,00 4266,00 

    146 Kārsavas  stadions   6979,00 0,00 6979,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4179,00 0,00 4179,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2800,00 0,00 2800,00 

    148 ESF proj. Karjeras atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs"   11229,00 0,00 11229,00 

      Atlīdzība 1000 7454,00 0,00 7454,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3775,00 0,00 3775,00 

    162 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai" - Kārsavas vidusskola   6188,00 0,00 6188,00 

      Atlīdzība 1000 5630,00 0,00 5630,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 558,00 0,00 558,00 

    162-1 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai" - Mežvidu p-sk.   2097,00 0,00 2097,00 

      Atlīdzība 1000 605,00 0,00 605,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1492,00 0,00 1492,00 

    162-2 Proj."Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai" - Mērdzenes p-sk.   2212,00 0,00 2212,00 

      Atlīdzība 1000 1569,00 0,00 1569,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 643,00 0,00 643,00 

    18 VKF projekts Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai.   0,00 5548,00 5548,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 5548,00 5548,00 

    47 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde   157601,00 0,00 157601,00 

      Atlīdzība 1000 123928,00 0,00 123928,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 33673,00 0,00 33673,00 

    48 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde   143341,00 474,00 143815,00 

      Atlīdzība 1000 113018,00 474,00 113492,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 26398,00 0,00 26398,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 3925,00 0,00 3925,00 

    49 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde   84306,00 0,00 84306,00 

      Atlīdzība 1000 68526,00 0,00 68526,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15780,00 0,00 15780,00 

    50 Izglītības pārvalde   20730,00 0,00 20730,00 

      Atlīdzība 1000 19247,00 0,00 19247,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1483,00 0,00 1483,00 

    51 Kārsavas vidusskola   453732,00 1896,00 455628,00 

      Atlīdzība 1000 200866,00 1896,00 202762,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 242731,00 0,00 242731,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4305,00 0,00 4305,00 

      Sociālie pabalsti 6000 5830,00 0,00 5830,00 

    51-2 KM projekts "Latvijas skolas soma"   2870,00 0,00 2870,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2870,00 0,00 2870,00 

    51-3 Kārsavas vidusskola-skolēnu pārvadājumi   14746,00 336,00 15082,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 0,00 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5517,00 336,00 5853,00 

    52 Mežvidu pamatskola   211668,00 474,00 212142,00 

      Atlīdzība 1000 79461,00 474,00 79935,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 25939,00 0,00 25939,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 106268,00 0,00 106268,00 

    52-2 Mežvidu pamatskola-skolēnu pārvadājumi   25123,00 0,00 25123,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 0,00 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15894,00 0,00 15894,00 

    53 Salnavas pamatskola   159915,00 0,00 159915,00 

      Atlīdzība 1000 121810,00 0,00 121810,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37023,00 0,00 37023,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1082,00 0,00 1082,00 

    53-2 Salnavas pamatskola-skolēnu pārvadājumi   2220,00 0,00 2220,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 2220,00 0,00 2220,00 

    54 Mērdzenes pamatskola   199633,00 474,00 200107,00 

      Atlīdzība 1000 128115,00 474,00 128589,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 69574,00 -154,00 69420,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 1944,00 154,00 2098,00 

    54-2 Mērdzenes pamatskola - skolēnu pārva-
dājumi   22439,00 0,00 22439,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 0,00 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13210,00 0,00 13210,00 

    55 Izglītības pasākumi   17953,00 0,00 17953,00 

      Atlīdzība 1000 3150,00 0,00 3150,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12883,00 0,00 12883,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 1500,00 0,00 1500,00 

      Sociālie pabalsti 6000 420,00 0,00 420,00 

    57 Kārsavas mūzikas un mākslas skola   121506,00 0,00 121506,00 

      Atlīdzība 1000 67138,00 0,00 67138,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 37313,00 0,00 37313,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 17055,00 0,00 17055,00 

    57-1 Mūzikas mākslas skola IZM   512,00 0,00 512,00 

      Atlīdzība 1000 512,00 0,00 512,00 

    58 Izglītības transferti   120000,00 0,00 120000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 120000,00 0,00 120000,00 

  10.000 Sociālā aizsardzība   1102452,00 4178,00 1106630,00 

    10 Bāriņtiesa   48769,00 0,00 48769,00 

      Atlīdzība 1000 42664,00 0,00 42664,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5502,00 -83,00 5419,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 603,00 83,00 686,00 

    100 Asistenta pakalpojumi invalīdiem   104831,00 0,00 104831,00 

      Atlīdzība 1000 92685,00 0,00 92685,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12146,00 0,00 12146,00 

    137 Projekts "Sociālie pakalpojumi-
ārpakalpojumi"   3978,00 0,00 3978,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3978,00 0,00 3978,00 
    186 DI proj."Dienas aprūpes centra pieaugušām 
personām un garīga rakstura traucējumiem un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 
Kārsavas novadā"   199360,00 7832,00 207192,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 55775,00 1359,00 57134,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 143585,00 6473,00 150058,00 

    61 Malnavas sociālā māja   198545,00 0,00 198545,00 

      Atlīdzība 1000 118595,00 0,00 118595,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 79537,00 0,00 79537,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 413,00 0,00 413,00 

    62 Sociālā dienesta mobīlā aprūpes grupa   26849,00 0,00 26849,00 

      Atlīdzība 1000 16256,00 0,00 16256,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 10593,00 0,00 10593,00 

    64 Sociālie pabalsti   266912,00 0,00 266912,00 

      Sociālie pabalsti 6000 266912,00 0,00 266912,00 

    65 Aprūpe mājās   48562,00 0,00 48562,00 

      Atlīdzība 1000 35306,00 0,00 35306,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13256,00 0,00 13256,00 

    66 Sociālais dienests   127725,00 0,00 127725,00 

      Atlīdzība 1000 119690,00 0,00 119690,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7382,00 0,00 7382,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 300,00 0,00 300,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 330,00 0,00 330,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 23,00 0,00 23,00 

    67 Sociālie transferti   30000,00 0,00 30000,00 

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 30000,00 0,00 30000,00 

    68 Darba devēja apbedīšanas pabalsti   16850,00 -3318,00 13532,00 

      Atlīdzība 1000 16850,00 -3318,00 13532,00 

    94 Sociālās aprūpes mobilā brigāde   25841,00 -336,00 25505,00 

      Atlīdzība 1000 17668,00 0,00 17668,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8173,00 -336,00 7837,00 

    94-1 Ēka patapinājumā Malnavas iela 4   4230,00 0,00 4230,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 4230,00 0,00 4230,00 
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IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām   6460366,00 18199,00 6478565,00 

Atlīdzība 1000 3328418,00 10036,00 3338454,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1921273,00 -4675,00 1916598,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 51288,00 0,00 51288,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 597002,00 12258,00 609260,00 

Sociālie pabalsti 6000 405112,00 0,00 405112,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 157273,00 580,00 157853,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   608773,00 0,00 608773,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1232157,00 0,00 1232157,00 

Aizņēmumi F40020000 -615384,00 0,00 -615384,00 

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000 -8000,00 0,00 -8000,00 

Sastādīja ekonomists                                   Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                      Ināra Silicka 

 

2. pielikums 

Kārsavas novada domes 

2019.gada 25.aprīļa protokols Nr.4 lēmums Nr.4 

Saistošie noteikumi Nr.6/2019 
 

Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam 

 

Sastādīja ekonomists                                   Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                      Ināra Silicka 

 

3. pielikums 

Kārsavas novada domes 

2019.gada 25.aprīļa protokols Nr.4 lēmums Nr.4 

Saistošie noteikumi Nr.6/2019 

 

Pārskats par saistību apmēru 

Pašvaldības nosaukums   Kārsavas novada  

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi 

Apstiprināts 2019. 
gadam uz 28.02.2019 

Grozījumi Precizēts 2019. gadam uz 25.04.2019 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   298675,00 0,00 298675,00 
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 16000,00 0,00 16000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 282675,00 0,00 282675,00 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   644536,00 350,00 644886,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 614040,00 0,00 614040,00 

Vides aizsardzība 05.000 30496,00 350,00 30846,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām pa iestādēm   644536,00 350,00 644886,00 
  15 Autoceļu fonds   397926,00 0,00 397926,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 71488,00 0,00 71488,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 326438,00 0,00 326438,00 

  25 Dabas resursu nodoklis   30496,00 350,00 30846,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22996,00 350,00 23346,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 7500,00 0,00 7500,00 

  76 Kārsavas autoceļu fonds   70145,00 0,00 70145,00 

    Atlīdzība 1000 15319,00 0,00 15319,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 54826,00 -310,00 54516,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 310,00 310,00 

  77 Malnavas autoceļu fonds   37908,00 0,00 37908,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 37908,00 0,00 37908,00 

  78 Mežvidu autoceļu fonds   25808,00 0,00 25808,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 25808,00 0,00 25808,00 

  79 Mērdzenes autoceļu fonds   33329,00 0,00 33329,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 33329,00 0,00 33329,00 

  80 Salnavas autoceļu fonds   36936,00 0,00 36936,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 36936,00 0,00 36936,00 

  81 Goliševas autoceļu fonds   11988,00 0,00 11988,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 11988,00 0,00 11988,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām   644536,00 350,00 644886,00 

Atlīdzība 1000 15319,00 0,00 15319,00 

Preces un pakalpojumi 2000 295279,00 40,00 295319,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 333938,00 310,00 334248,00 

IV FINANSĒŠANA - kopā   345861,00 350,00 346211,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 113868,00 350,00 114218,00 

Aizņēmumi F40020000 231993,00 0,00 231993,00 

Aizdevējs 
Institucionālā 

sektora klasifikāci-
jas kods 

Mērķis 
Līguma 

noslēgšanas 
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 nodoršināša-
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 rekontsrukcija 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 rekostrukcija" 
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 



PAŠVALDĪBA 5 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              JŪLIJS     2019 

Atmaksājamās aizdevuma pamatsummas 2019.gadā 

Domes priekšsēdētāja                       Ināra Silicka 
 

4.pielikums 

Kārsavas novada domes 

2019. gada 25.aprīļa 

Sēdes Nr.4 lēmums Nr.4 

Saistošie noteikumi Nr.6/2019 

 

Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019.gadam 

Aizdevējs 
Institucionālā 

sektora klasifikāci-
jas kods 

Mērķis 
Līguma noslēg-
šanas 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 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 auto-
ceļi (75%) 

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

KOPĀ: x x x #REF! 36 079 47 100 57 329 76 981 76 978 1 068 627 1 363 094 

Galvojumi                       

Finanšu ministrija 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 

    
SIA"Kārsavas namsaimnieks"Kohēzija fonda  projektu 
“Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā”.   

2019.       12 682 12 682 12 682 215 579 253 625 

    
SIA "Kārsavas namsaimnieks"Kohēzijas fonda projekts  
Kohēzija fonda  projektu “Jaunas katlumājas celtniecība 
Kārsavā”.  

2019.       4 022 4 022 4 022 953 089 965 155 

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 40 243 40 243 31 351 1 181 109 1 340 024 

Kopā saistības         59 618 70 639 97 572 117 224 108 329 2 249 736 2 703 118 

1,20 1,42 1,97 2,36 2,18   9453078 Kopā saistību procents no pamatbudžeta         

Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām         4964680 4964680 4964680 4964680 4964680     

  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.Attīstība
s programmā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 2019.gadā 
Grozī-
jumi 

  
ES fondi 

Valsts budžets 
EUR 

Valsts 
kases 

aizņēmu-
mi, EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas 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 inkubatoru 
(piedalīšanās semināros, kopsapulcēs) 

  
  

    

  U 1.1.2/ 
Līdzdarboties projektos, kas sniedz iespēju sakār-

tot pašvaldības ēkas un inženierinfrastruktūras, 
un nodot tās uzņēmējiem 

Novada 
dome 

Būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai novada 
teritorijā 

  

  

  12 000 

  U 1.1.3/ 
Sniegt atbalstu uzņēmējiem un to atbalsta organi-
zācijām kursu un semināru organizēšanai, piedā-

vājot telpas, aprīkojumu u.c. 

Novada 
dome 

    
  

    

  U 1.1.4/ 
Plānojot teritorijas attīstību, saglabāt novada 

zemju ekonomisku 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 
Zemesgrāmatā, tālākai efektīvai izmantošanai 

Novada 
dome, zemes 
lietu speciā-

listi 

Īpašumu tiesību reģistrēšana NĪVK IS vai NĪ aktualizācija; 
Īpašumu kadastrālā uzmērīšana vai aktualizācija NĪVKIS 

(plānoti 9dzīvokļi, 35 zemes vienības, 9būves) 
      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 uzņē-
mējdarbību novada teritorijā interneta mājas lapā 

vismaz 3 valodās (latviešu un 2 svešvalodās) 

Novada 
dome, sa-
biedriskās 
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 
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Nr. 

Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstī
bas pro-
grammā 

Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 2019.gadā 
Grozīju-

mi 

ES fondi 
Valsts bu-

džets 
EUR 

Valsts kases 
aizņēmumi, 

EUR 

Plānotais 
pašvaldības 
finansējums, 

EUR 

  VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība 

  RV 1.3/ Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem, NVO 

  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 nodarbinā-

tības pasākumus 
Novada dome 

Aktīvais nodarbinātības pasākums “Algotie pagaidu sabiedris-
kie 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, 

iepirkum 
speciālisti 

Zaļo iepirkumu īpatsvara pieaugums kopējā iepirkumu bilancē.         

  VP2/ Izglītības, pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

  RV 2.1/ Izglītības  pakalpojumu  attīstība 

  U 2.1.1./ 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnvei-

došana 
Novada dome, 

skolas 

Kursi mācību jomu koordinatoriem(13ped.), mācību jomu 
koordinatoru semināri (13ped.), pedagogu pieredzes apmaiņas 

braucieni(25 pedagoģi), konferences pedagogiem 
(20pedagoģi) 

      1600 

  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 (8dalībnieki), 
sporta spēles Daugmalē(20dalībnieki), nometne “Visu daru es 
ar prieku” Salaspilī- 15(dalībnieki), mazpulku rudens forums 
Jēkabpilī(20dalībnieki), prioritāro projektu seminārs Pikšas

(20dalībnieki). 

      1238 

KMMS 
Organizēti  12 pasākumi novada ietvaros (595 dalībnieki) un 
20 izbraukumi līdzdalībai starptautiskajos, valsts un reģionu 

konkursos un festivālos (178 dalībnieki un 29 pedagoģi) 
      4548 

  U 2.1.4./ 
Nodrošināt izglītojamo piedalīšanos olimpiā-
dēs, 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 profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros novadā pieejams karjeras konsul-
tants. 

 11229    

 
ES projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” ietvaros  noorganizēti 17 pasākumi skolēnu kompe-
tenču 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 augst-
skolu studentiem, kas apgūst novadam nepie-

ciešamās 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 pirmsskolas izglītības iestādēs, integrējot to 

ikdienas saziņā 

Novada dome 
Sabiedrisko attie-
cību speciālists 

          

  RV 2.2./ Izglītības infrastruktūras attīstība 

  U 2.2.1./ 
Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu infra-

struktūras uzlabošana 

Novada dome, 
skolas 

Mežvidu pamatskolā apkures sistēmas ierīkošana, ar katlu       100000 

Malnavas PII grupas telpas remonta       6440 

  
Āra Trenažieri Mežvidu pamatskola(Uzstādīti 5 dažādi vingro-

šanas 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 garderobei 4.gab., 
virtuves skapīši 3.gab, plaukti 2gab.,bērnu galdi 5.gab.,bērnu 

krēsliņi) 
Malnavas PII(5-6gadīgo grupas remonts, virtuves trauki, sek-

cijas 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 sū-
cējs, žalūzijas 3gab., pirmā stāva logi 2gab.) 

Salnavas pamatskola ( krāsns remonts, kosmētiskais remonts 
internāta telpās un skolā, žalūzijas2gab., gultas veļas 5kom-

plekti, portatīvais dators ar programmatūru 1.gab.) 
Mērdzenes pamatskola (papīra smalcinātājs 1.gab,gaismas 

galds 1.gab., portatīvais dators ar programmatūru  un antivī-
russ2.gab.) 

  
Tautas tērpi līdzdalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos. 

      

14187 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

15 000 

VKKF projekta “Pianīna iegāde” realizēšana (pianīno iegāde) 

Kārsavas 
novada 

domes sēdes 
pr.4 nr. &  

25.04.2019. 

4500   1048 
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Nr. 

Uzdevu-
ma Nr. 
2019.-
2025. 

Attīstības 
program-

mā 

Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2019.gadā Grozīju-
mi 

ES fondi 
Valsts 

budžets 
EUR 

Valsts 
kases aiz-
ņēmumi, 

EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas finan-
sējums, 

EUR 

  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 atbalstīšana 
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           

  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, kultū-
ras speciālisti 

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 

  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 biblio-
tēkā multifunkcionālā iekārta 1gab., 

Kārsavas bibliotēkā  biroja plaukti 3gab., Salnavas bibliotēkā žurnālu plaukts 
1gab.) 

      1440 

  U 4.1.2./ 
Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu 

amatiermākslas kolektīviem 
            

RV 4.2./ Kultūras pakalpojumu attīstība 

  U 4.2.1./ 
Kultūras darbinieku profesionālās 

kompetences pilnveidošana 
Novada dome, kultū-

ras speciālisti 
          

  U 4.2.2./ 
Inovatīva pieeja kultūras pasākumu 

organizēšanai 
Novada dome, kultū-

ras speciālisti 

Noorganizēti 12 novada pasākumi, 1240 dalībnieki, 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 dalībnieki) 

Novada pasākumu apskaņošana 

      

33730 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1500 

  U 4.2.3./ 
Popularizēt bibliotēku kā multifunkcio-
nālu iespēju  vietu, modernizējot IKT 

aprīkojumu 

Novada dome, biblio-
tēkas 

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, biblio-

tēkas 
          

  VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

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

  U 5.1.1/ 
Sociālo speciālistu profesionālās kom-

petences pilnveidošana 
Novada dome, sociā-

lais dienests           

  U 5.1.2/ 
Nodrošināt sociālās aprūpes/ sociālās 

rehabilitācijas centru izveidi un materi-
āltehniskā nodrošinājuma iegādi 

Novada dome, sociā-
lais dienests 

DI projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas 

novadā”( Izveidots un labiekārtots Dienas aprūpes centrs ar  20 vietām bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un ar  16 vietām sabiedrībā balstītu pakalpojumu snieg-
šanai personām ar garīga rakstura traucējumiem)                       Projekta priekšfi-

nansēšana EUR17289 

  165289   34071 

  
Ieguldījums SIA “Kārsavas slimnīca” pamatkapitālā Ēkas “Gvelzis” fasādes 

remonts 
      8000 

  U 5.1.3./ 
Pilnveidot  sociālo pakalpojumu pieeja-

mību 
Novada dome, sociā-

lais dienests 

Pabalsti maznodrošinātajiem 
Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem (86 personas)  104831   266912 

Materiāli tehniskā bāze sociālais dienests(dokumentu skapis 1gab., licenzēta 
datorprogrammatūra ,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, sociā-
lais 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 paš-

valdības iestādēs un  pieejamības nodro-
šināšanas veicināšana privātās iestādēs 

Novada dome, sociā-
lais dienests 

          

  U 5.2.3./ 
Sociālo dzīvokļu izveide; dzīvojamās 
telpas infrastruktūras pielāgošana un 

uzturēšana 

Novada dome, sociā-
lais dienests 
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Nr
. 

Uzdevu-
ma Nr. 
2019.-

2025.Attī
stības 
pro-

grammā 

Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2019.gadā Grozīju-
mi 

ES fondi 
Valsts 

budžets 
EUR 

Valsts 
kases aiz-
ņēmumi, 

EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas finan-
sējums, 

EUR 

  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, Kārsa-

vas slimnīca           

  U 6.1.2./ 
Atbalstīt un motivēt jauno speciālistu pie-

saisti 
Novada dome, Kārsa-

vas slimnīca           

  U 6.1.3./ 
Veselības profilakses pasākumu atbalstīša-

na 
Novada dome, Kārsa-

vas slimnīca 

Projekts”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas 
novada iedzīvotājiem” 

(10 pasākumi , dažādos ciklos-vingrošana, nūjošana, 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 attīstī-

ba 
Novada dome, tūrisma 

speciālists 
Vides instalāciju objekta "Uguns" atjaunošana, Rogu pilskalna appļaušana un 

soliņa ierīkošana.  
      350 

  U 7.1.2./ Norāžu uzstādīšana uz objektiem 
Novada dome, tūrisma 

speciālists 
Esošo tūrisma informācijas stendu informācijas atjaunošana, uzturēšana 

norāžu uzstādīšana, atjaunošana 
      1700 

  U 7.1.3./ Jauno tūrisma objektu izveide Novada dome, tūrisma 
speciālists 

Tūrisma maršruta "Otrais pasaules karš Kārsavas novada iedzīvotāju likte-
ņos" izveide 

      1500  

  U 7.1.4./ Novada muzeja izveide 
Novada dome, tūrisma 

speciālists           

  U 7.1.5./ 
Tūrisma informācijas pieejamība novada 

iedzīvotājiem un viesiem 
Novada dome, tūrisma 

speciālists 
          

  U 7.1.6./ 

Ieviest jaunu informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju risinājumu pielietošanu un 
attīstīšanu tūrisma informācijas nodrošinā-

šanā un apritē 

Novada dome, tūrisma 
speciālists         

  U 7.1.7./ Nodrošināt tūrisma pakalpojuma kvalitāti 
Novada dome, tūrisma 

speciālists           

  RV 7.2./ Tūrisma produkta izveide un attīstība 

  U 7.2.1./ Kārsavas tirgus kā produkta attīstība Novada dome, tūrisma 
speciālists 

          

  U 7.2.2./ 
Veicināt kultūrvēsturiskā tūrisma produkta 

izstrādi un attīstību 
Novada dome, tūrisma 

speciālists 
Vēsturiskā izpēte "Kārsavas stāsti" 

Tūrisma objektu fotogrāfiju bāzes papildināšana 
      

5000 
300 

  U 7.2.3./ 

Novada popularizēšana un tēla attīstība: 
bukletu izstrāde, dalība konferencēs, semi-
nāros u.c. pasākumos; dalība izstādēs un 

izstāžu organizēšana 

Novada dome, tūrisma 
speciālists 

Naktsmītne starptautiskās tūrisma izstādes "Balttour 2019" laikā no 1. līdz 3. 
Februārim, vienota tērpa iegāde 

  
Semināru, tikšanos, pieredzes apmaiņu un apspriežu rīkošana esošajiem un 

topošajiem tūrisma uzņēmējiem 
  

Informatīvo materiālu dizains un izgatavošana. (3500 bukleti), 
informatīvajiem materiāliem sadarbībā 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 atjau-
nošana, uzturēšana un regulāra aktualizāci-

ja 

Novada dome, tūrisma 
speciālists 

Tūrisma mājas lapas visit.karsava.lv atjaunošana, uzturēšana       100 

  U 7.2.5./ 
Novada amatnieku un mājražotāju sadarbī-

bas veicināšana un viņu popularizēšana 
Novada dome, tūrisma 

speciālists 
          

  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 informāci-
ju, tai skaitā latviešu un 2 svešvalodās; 

novada informatīvā izdevuma patstāvīga 
izdošana 

Novada dome Sabied-
risko attiecību speciā-

lists 
  

“Kārsavas Novada Vēstis”  (0.104 euro x 2001gab x 12 mēneši) EUR 3000 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgaliešu valodas sadaļas izveide 

EUR 500 
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas latgaliešu valodas pamatsadaļu 

tulkošana EUR 200 
Preses relīžu tulkošana latgaliešu valodā EUR 450 

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas pilnveidošana (informatīvā paziņo-
juma par sīkdatnēm un drukāšanai draudzīgā atbalsta sadaļu izstrādāšana) 

EUR 389  

      4539 

  U 8.1.3./ 
Dažādu programmatūru un sistēmu attīstība 
un pilnveidošana, 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 programmatūru 2gab.,datorkrēsls 1g.), bāriņ-
tiesa  EUR 730(portatīvais dators 1gab.), Goliševas pagasta telpa EUR 280

(aizkaru iegāde) 

      8777 

Malnavas pagasta pārvaldes ēka, Mežvidu pamatskolas ēkas, Malnavas PII 
ēkas UAS uzstādīšana 

      9323 

  Sabiedriskās attiecības (objektīvs)       430 

  U 8.1.4./ Pašvaldības speciālistu kompetenču kvalifi-
kācijas paaugstināšana 

Novada dome           
  

 

Efektīvi pakalpojumi un laba pārvaldība 
dzīves kvalitātes uzlabošanai  Novada dome  

Pašvaldības amatpersonu (darbinieku)  nolikuma “Kārsavas novada pašvaldī-
bas iestāžu amatpersonu un darbinieku 

Atlīdzības nolikums’ ietvaros atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēnešal-
gas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā 

   84104 

U 8.1.5./  

 
Represētie(150), izdevumi par Kārsavas novadu (vēsturiskā inf, populariz. 
Cita rakstura) -350, zemessardzes pasākuma atbalsts-200, Boņuks-250, ne-

dzirdīgo biedrība- 100 
   1500 

 Plānotas dzimtsarakstu nodaļa 20 laulību ceremonijas    300 

 

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 pakalpojumi, profesionālā izglīto-

šana,  servera uzturēšana) pakalpojumiem 
 Sociāliem pakalpojumiem EUR 30000 (2 iestādes un 5 klienti) 

   156700 

 
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”) 

 32377  97780 

 
Pieredzes apmaiņas brauciens  Kārsava-Alūksne-Tallina- Alūksne-Kārsava 

(15 deputāti) Pašvaldību sadarbības iespējas (35darbinieki) 
   1020 

 

Kārsavas novada un tā simbolikas atpazīstamība, sabiedriskās attiecības 
EUR 2000 (300 gab. prezentmateriāli) 

EUR 950 Godināt ilgdzīvotājus – 50 gaviļnieki ,  novada aktīvākos iedzīvotā-
jus (10 balvas), goda pilsoņus- -10piemiņas balvas 

EUR 1000 Lietišķu  tikšanos organizēšana pie domes priekšsēdētajas 
(20tikšanās) 

   3950 
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Nr. 

Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstī
bas pro-
grammā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 
iestāde 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2019.gadā 
Grozī-
jumi 

ES fondi 
Valsts 

budžets 
EUR 

Valsts 
kases 

aizņēmu-
mi, EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas finan-

sējums, 
EUR 

  VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

  RV 8.1/ Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana un efektivitātes uzlabošana 

  U 8.1.5./ 
Efektīvi pakalpojumi un laba pār-
valdība dzīves kvalitātes uzlaboša-

nai 
Novada dome 

Personu datu aizsardzības pasākumu pakalpojumi 
  

Biedru maksa PS (1,3% no budžeta) izpilddirektoru asociācijai. 
      

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 organizācijas, citas pašvaldības un valstis.) EUR 300 

Delegāciju uzņemšana kontaktu nostiprināšanai EUR 3000 (Novada svētki au-
gustā - 4 delegācijas ar 10 personām. Nodrošina ēdināšanu 10 euro dienā. Ek-

skursija - 15 eiro 1 personai) Pārrobežu delegācijas - 1000 Eur, Latvijas mēroga 
delegācijas - 400 Eur, reģionālās delegācijas - 600 Eur. 

Līdzdalība Kārsavas novada kolektīviem nozīmīgos 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 stadions). Jauni banneri pagastos 5gab. 

      7550 

  RV 8.3./  Jauniešu iesaiste pārvaldes sistēmā 

  U 8.3.1./ 
Aktivizēt jauniešu interesi dažādos 

pasākumos un projektos 

Novada dome, 
jauniešu spe-

ciālisti 
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 skolē-
niem vasaras sezonai . 

  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” realizēšana. Astoņu novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana     

(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  . 

    85500 28 500 

(divkārtu virsmas apstrāde) 
Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjaunošana (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) 

  

44250 

 
 

46500 

14 750 
  
  

15 500 

Ielu seguma atjaunošana Goliševā (Smilšu ielai 788 m2)   18184 6061 

Kārsavā 
 68090030252 seguma atjaunošana(600m2) Estrādes ielas seguma atjaunošana 

((1500m2)Segas maiņa ietvei uz estrādi(120m2) 
  92850 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 uztu-
rēšana 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 ūdenssaimniecī-

bas un kanalizācijas  sistēmas 

Novada dome, 
SIA 

“Kārsavas 
namsaimnieks 

Ieguldījums SIA Kārsavas namsaimnieks ūdens pakalpojumu pieslēgumi paralēli 
kanalizācijas projektam (kanalizācija 

  
Mērdzenes ūdens atdzelzošanas 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 atkri-

tumu punktus/laukumus 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 
          

  U 9.4.1./ Centrālās apkures sistēmas attīstība 
Novada dome, 

komunālais 
dienests 

          

  U 9.4.2./ 
Vienotas apkures sistēmas un katlu 
mājas būvniecība Kārsavas pilsētā 

Novada dome, 
komunālais 

dienests 

Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā(Telegrāfa ielā 37) (provizoriskais galvo-
jums 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 apsaimnieko-

šana 

Novada dome, 
komunālais 

dienests, SIA 
„Kārsavas 

namsaimnieks 

 Līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām. Saistošie noteikumi  “Par Kārsavas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 

un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un  dzīvojamo 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 
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Nr. 

Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstīb
as program-

mā 

Projekta nosaukums Atbildīgā iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezulta-

tīvie rādītāji 2019.gadā 
Grozījumi 

ES fondi 
Valsts 

budžets 
EUR 

Valsts 
kases aiz-
ņēmumi, 

EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas finan-
sējums, 

EUR 

  VP8/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

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

        

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 attīstība, tai skaitā, palīgēku būvniecība 
Novada dome 

Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšana (13 
dzīvokļi) 

  
Elektrības pieslēgšana ("Zaļumi", Salnava, Aizgāršas 

iela 27,Goliševa,Vecmežsargi' Liepu iela 14, Mēr-
dzeneMuižiņa, Otrie Mežvidi) 

      

13000 
  
  
  

3222 

Mežvidu pagasta ēkas ieejas durvis EUR 611, Goliše-
vas pagasta telpu grīdas remonts 46m2 –eur430 .       1041 

  U 9.4.7./ 
Komunālās saimniecības un ceļu apsaimniekošanas 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana 
Novada dome, komunā-

lais dienests 

Pļaujmašīna novada teritorijas un ceļa uzturēšanai       6512 

Malnavas teritorija (zāģis 1gab., rokas pļaujmašina 
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 

aizsardzības pasākumu nodrošināšana 
Novada dome, darba 

aizsardzības speciālists 
          

  U 9.4.9./ 
Vecināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku atbildības 

uzņemšanos par māju uzturēšanu un apsaimniekoša-
nu; veicināt dzīvokļu īpašnieku kopību veidošanu 

Novada dome, komunā-
lais 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, stadio-

nā);EUR900 
Mežvidu ciemā(3.gab.) EUR950 

      1850 

  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, klai-

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

      2412 

  U 9.7.2./ Pasākumu veikšana gaisa un ūdens kvalitātes uzla-
bošanai 

Novada dome 
Ūdensvada remontdarbi Malnavā, Ziedu ielā –

nomainīts 50m ūdensvads, kanalizācijas aku remonts 
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 atbalstī-

šana 
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 izveide, 
uzstādītas mazās arhitehtūras formas) (pašvaldības 

priekšfinansējums – EUR 36000) 

  45000   9065 

  

Malnavas aleja 
EUR 6924 kopšanas darbi  (DRN finansējums) 

EUR 2500 iestādītas 17kļavas, Salnavas parkā- 8dažā-
du 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 finansējums) 

      305 

  RV 10.3./  Kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un attīstība 

  U 10.3.1./ Sakārtot un uzturēt kultūrvēsturiskos objektus Novada dome 

Būvprojektu izstrāde 
Salnavas muiža(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 telpās" (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 

teritorijas sakārtošanu, infrastruktūras attīstību 
Novada dome 

Kārsavas kapu labiekārtošana un 2.vārtu uzstādīšana 
EUR 3880 

Salnavas Zacešku kapos ūdens ņemšanas vietas izvei-
de 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 infrastruktū-

ras uzturēšana un atjaunošana 
Novada dome 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznī-
ca (ērģeļu skaņošana- 200,00, pasākumi novada svēt-

ku ietvaros – 450,00, videoprojektora nodrošinā-
šana160) 

  
Pieminekļa uzstādīšana priesterim Jāzepam Aglonie-
tim 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 infrastruk-
tūras saglabāšana novadā-EUR 400 

      3800 

  U 10.3.4./  Uzlabot un sistematizēt tirgus teritoriju Novada dome           

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja                              Ināra Silicka 


