
 

16.augustā plkst. 18.00 Stiglovas Sv. Krusta Ro-
mas katoļu baznīcā Sv. Mise un Stiglavas drau-
dzes kora dziedājumi 
 

16. augustā plkst. 19.30 Kārsavas KN Mērdzenes 
pagasta prezentācija un izstāde 
 

17. augustā Mērdzenes estrādē 
No plkst. 15.00 līdz 17.00 āra aktivitātes 
(piepūšamās atrakcijas bērniem, bamperbum-
bas, komandu prāta un roku veiklības pārbau-
des 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 pa-
gasta pašdarbnieku kolektīvs. 
 

18. augustā no plkst. 13.00 līdz 14.00 pie Kārsa-

vas KN Mārtiņa burbuļu šovs 
18. augustā plkst. 13.30 no Kārsavas KN līdz 
“Krosta” estrādei ratiņu parāde 
 

18. augustā plkst. 14.00 “Krosta” estrādē jaundzi-
mušo sveikšana koncertā “Es piedzimu mā-
miņai” 
 

17. augustā plkst. 11.00 Vienības ielā 64, Kārsa-
vā, tenisa kortos teniss 
 

20. augustā plkst. 19.40 Kārsavas „Krosta” estrā-
dē Valsts robežsardzes Lāpu skrējiens 
 

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

23. augustā plkst. 21.00 Kārsavas vidusskolas sta-
dionā 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 viesu 
koncerts un mājražotāju tirgus 
 

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

Plkst. 23.00 grupa “Dakota” 

Turpinājumā balle kopā ar Arni Grapu 
 

25. augustā Kārsavas vidusskolas stadionā  

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

Ieeja uz visiem pasākumiem – bezmaksas. Sliktu laikapstākļu dēļ pasā-
kumu norises vietas var tikt mainītas. Pasākumi tiks filmēti un fotogra-
fēti. Pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publi-
citātes vajadzībām. Ar sīkāku informāciju par Kārsavas novada svētku 
norisi var iepazīties www.karsava.lv.  

No 10. augusta līdz 25. augustam 
Kārsavas novads svinēs savu des-
mitgadi, kur pulcēsies iedzīvotāji 
un viesi kopīgā kultūras baudīša-
nā, sporta sacensībās un vietējo 
mājražotāju meistarojumu baudī-
šanā.  
16. augustā plkst. 18.00 Stiglovas 
Sv. Krusta Romas katoļu baznīcā par 
godu Kārsavas novada desmitgadei 
notiks svētku dievkalpojums, kurā 
skanēs dziedājumi, ērģeļmūzika un 
baznīcas zvani. Vēlāk, plkst. 19.30, 
visi tiek mīļi aicināti uz Kārsavas 
kultūras namu, kur notiks Mērdze-
nes pagasta prezentācija un izstā-
de. 
Jau no 10. līdz 25. augustam aicinām 
radīt kopības sajūtu un priekpilnus 
izaicinājumus dažādās sporta izaici-
nājumos. 10.augustā plkst. 10.00 
Kārsavas vidusskolas stadionā notiks 
Minifutbola sacensības jauniešiem 
(6x6). 17.augustā plkst. 11.00 teniss 
Kārsavas tenisa kortos. 20.augustā 
plkst. 19.40 Kārsavas „Krosta” estrā-
dē tiks sagaidīti dalībnieki no Valsts 
Robežsardzes Lāpu skrējiena. Infor-
mējam, ka 20.augustā skrējiena laikā 
tiks ierobežota satiksme, jo skrējiens 
norisināsies pa Vienības ielu. 
23.augustā no plkst. 21.00 Nakts ielu 
sporta sacensības Kārsavas vidus-
skolas stadionā – nakts strītbols, 
pludmales volejbols vīriešiem un 
sievietēm, ghetto florbols (3x3) un 
ielu futbols (1x1). Novada svētku 
noslēdzošā diena, 25.augustā, būs 
veltīta atpūtai un sportam. Kārsavas 
vidusskolas stadionā plkst. 13.00 
notiks minifutbols (7x7) un plkst. 
14.00 būs iespējams pārbaudīt savas 
spējas ielu vingrošana, šaušana mēr-
ķī, šautriņas un dambretes spēle. 
Kultūras programma sāksies ar 
Jauniešu dienu 17. augustā Mērdze-
nes brīvdabas estrādē. No plkst. 
15.00 līdz 17.00 lielus un mazus gai-
dīs dažādas āra aktivitātes – piepū-

šamās atrakcijas bērniem, bamper-
bumbas, komandu prāta un roku 
veiklības pārbaudes uzdevumi. Tur-
pinājumā plkst. 20.00 svētku kon-
certs, kurā svinīgi godinās Mērdze-
nes pagasta jauniešus, kuri sasniegu-
ši pilngadību. Par muzikālo baudīju-
mu rūpēsies DJ Sauļuks, grupa 
“Rolise” un īpašie viesi hip hop ap-
vienība “Latgalīšu Reps”. Jāatzī-
mē, ka pirmā Jauniešu diena pirms 
desmit gadiem notika arī Mērdzenes 
brīvdabas estrādē. 
Kopš grāfs Šadurskis Kārsavas mies-
tam piešķīra tiesības rīkot tirgus ir 
pagājis vairāk kā 190 gadi. Arī šogad 
novada svētku ietvaros 18. augustā 
sabrauks ļaudis no malu malām uz 
Kārsavas Lielo tirgu, kas norit 
visas Telegrāfa ielas garumā, lai 
pirktu un pārdotu. Savukārt plkst. 
10.00 Raiņa un Telegrāfa ielu krus-
tojumā līksmu svētku noskaņu dāvās 
Goliševas pagasta pašdarbnieku ko-
lektīvi. 
Novada svētkos ir izveidojusies 
skaista tradīcija – ratiņu parāde, 
kur pulcējas vecāki ar savām atvasī-
tēm uz krāšņu gājienu pa pilsētu. 
Šogad, 18. augustā plkst. 13.30, rati-
ņu parāde soļos ap pilsētas skvēru 
līdz Kārsavas kultūras namam, kur 
plkst. 14.00 tiks sumināti jaunie 
novadnieki koncertā “Es piedzimu 
māmiņai”. Sveiksim bērniņu, kuri 
dzimuši laikā no 2018. gada 1. au-
gusta līdz 2019. gada 31. jūlijam 
(ieskaitot) un ir deklarēti Kārsavas 
novadā. Priecājamies informēt, ka no 
plkst. 13.00 līdz 14.00 pie Kārsavas 
kultūras nama varēs sastapt Mārtiņa 
Burbuļus, kuri piedāvā jautru atrak-
ciju - aktīvi līdzdarboties un izbaudī-
ti lielo burbuļu radīšanas prieku. Ik-
viens varēs uzpūst savu lielāko bur-
buli mūžā, ķert tos ar rokām vai ie-
mūžināt tos skaistās bildēs! Informē-
jam, ka 18. augustā jārēķinās ar sa-

tiksmes ierobežojumiem, jo Telegrā-
fa ielā notiks Kārsavas Lielais tirgus 
un no plkst. 13.30 līdz 14.00 notiks 
ratiņu parāde pa pilsētas skvēru.  
23. augustā plkst. 16.00 Malnavas 
Rožukroņa Dievmātes Romas Katoļu 
baznīcā Aglonas svētku skaistākās 
balsis – Ingrīda Balode (soprāns) un 
Dainis Skutelis (tenors) – kopā ar 
krāsainajām Kārsavas ērģelēm – Ja-
cinta Ciganoviča (ērģeles) – izdzie-
dās visas pasaules komponistu mūzi-
ku koncertā “Pasaules tilti”. Latga-
lē ar sirdi un dvēseli – visi trīs mūzi-
ķi ir savas dzimtenes patrioti. Nesda-
mi savu mūzikas mākslu plašajā pa-
saulē, dzīvo un darbojas Latgalē. 
Notikumiem piepildītākā diena būs 
24. augustā. Rosība visas dienas ga-
rumā notiks Kārsavas kultūras nama 
teritorijā. Plkst. 11.00 pie kultūras 
nama notiks ciemiņu koncerts, kā 
arī pulcēsies amatnieki un mājražotā-
ji ar savu gardo un kvalitatīvo pro-
dukciju. Plkst. 19.00 aicinām uz no-
vada desmitgadei veltīto svētku 
koncertu “10 vēlējumi desmit gadu 
jubilejā”. Pēc koncerta muzikālo 

noskaņu ievadīs Mērdzenes pagasta 
bijušie un esošie muzikanti. Savas 
labākās dziesmas izpildīs grupa 
“Dakota” un zaļumballes muzikālo 
stafeti pārņems Arnis Graps. 
Šogad galvenajā svētku dienā plkst. 
19.00 pie Kārsavas “Krosta” estrādes 
Latgales plānošanas reģions nodroši-
nās aktivitātes remigrācijas koor-
dinatora informatīvajā teltī. Remi-
grācijas koordinatores Latgalē kon-
sultācijas, informācijas materiālus 
par iespējām dzīvot Latgalē, par at-
griešanās grantu. Paralēli notiks akti-
vitātes bērniem un jauniešiem – 
krustvārdu mīklas, zīmējumu krāso-
šana, video apsveikumu filmēšana. 
Cukurvates pagatavošanas meistar-
klase un garšošana. 
Sakām paldies ikvienam par iegul-
dījumu novada attīstībā un tā vār-
da popularizēšanā. Mēs esam lepni 
par paveikto un sasniegto šajos 
desmit gados. Aicinām svinēt svēt-
kus ikvienam kopā ar mums! 

 
Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

AUGUSTĀ KĀRSAVAS NOVADS SVIN SAVU DESMITGADI 

http://www.vietas.lv/objekts/stiglovas_sv_krusta_romas_katolu_baznica/
http://www.vietas.lv/objekts/stiglovas_sv_krusta_romas_katolu_baznica/


Izglītība un Kultūra 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              AUGUSTS  2019 

NESTRĀDĀJOŠI JAUNIEŠI VAR PIETEIKTIES BEZMAKSAS MĀCĪBĀM 40 PROFESIJĀS 

Līdz 30. augustam 22 profesionālās izglītības 
iestādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garan-
tijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecu-
mā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo 
izglītību un ir bez darba. Mācības bez maksas 
pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās profesi-
jās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā.  
72% absolventu atrod darbu 
Programmas Jauniešu garantija mācības Latvijā 
pieejamas kopš 2014. gada. To laikā jau gandrīz 
8000 jauniešu ir pabeiguši mācības, kas ir palī-
dzējušas viņiem iekļauties darba tirgū. Kā liecina 
Valsts izglītības attīstības aģentūras veiktās ab-
solventu aptaujas, pusgadu pēc izlaiduma 72% 
aptaujāto jauniešu iekārtojas darbā, turklāt puse 
no viņiem – tieši Jauniešu garantijā iegūtajā 
profesijā.  
Jauniešu garantijas noslēdzošajā uzņemšanā 
piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares 
ekspertiem saskaņotas profesijas. To klāstā ir 
tādas līdz šim pašu jauniešu pieprasītas profesi-
jas kā pavārs, konditors, grāmatvedis, SPA spe-
ciālists, automehāniķis, loģistikas darbinieks, 

auklis, klientu apkalpošanas speciālists, finanšu 
darbinieks, programmēšanas tehniķis un citas.  
Jaunajā mācību gadā jauniešiem ir iespēja apgūt 
arī jaunas vai atbilstoši jauniem standartiem iz-
strādātas profesijas, piemēram, restorāna pavārs, 
ainavu būvtehniķis, interjera dizainera asistents, 
telekomunikācijas tehniķis, tūrisma pakalpojumu 
konsultants un citas.  
Stipendija 70 – 115 eiro mēnesī 
Lai pieteiktos mācībām, jaunietim jābūt vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem un nestrādājošam. Nepie-
ciešama vidējā izglītība vai vidējā profesionālā 
izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītī-
ba. Ja jaunietim jau ir profesionālā kvalifikācija, 
tai jābūt iegūtai agrāk kā 12 mēnešus pirms mā-
cību uzsākšanas Jauniešu garantijā. 
Potenciālie mācību reflektanti nevar atrasties 
akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, 
kā arī nevar būt pilna laika studenti, bet drīkst 
būt nepilna laika izglītības programmu studenti, 
reģistrēti bezdarbnieki un saņemt bezdarbnieka 
pabalstu.  
Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja saņemt da-

žāda veida atbalstu - stipendiju no 70 līdz 115 
eiro mēnesī par sekmīgu mācīšanos, apmaksātu 
vietu dienesta viesnīcā un nepieciešamos mācību 
līdzekļus. Savukārt mācību noslēgumā ir jādodas 
kvalifikācijas praksē, kuras laikā apmaksā ceļa 
izdevumus un naktsmītni, ja tas ir nepieciešams.  
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītī-
bas iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un 
priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: 
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija. 
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas 
valsts budžeta, un to bija plānots noslēgt 2018. ga-
dā. Tā kā šī projekta aktivitāte nesusi labus rezultā-
tus un jauniešu bezdarbs Latvijā turpina samazinā-
ties, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas aktivitāte 
pagarināta līdz 2021. gadam.  

Zane Birka 
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa 

Vecākā informācijas speciāliste 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 

ARĪ VASARĀ- ATPŪTA AR GRĀMATU ROKĀ 

Līdzās tekošajam darbam- lasītāju apkalpošanai bibliotēkā- 
reizēm  laiks tiek veltīts arī uzziņu izpildei. Šoreiz, saņemot 
zvanu no Makašānu amatu skolas skolotāja Antona Rancāna, 
nācās ne tikai izvaicāt vecākās paaudzes mežvidiešus par kon-
krētiem cilvēkiem vai notikumiem, bet arī konkretizēt novad-
pētniecības materiālos esošo informāciju. Sarunā ar A. Ran-
cānu nonākam pie secinājuma, ka līdz ar paaudžu nomaiņu 
daudz kas zūd arī no vēstures. Un tieši bibliotēkas vēl cenšas 
saglabāt kaut mazumiņu informācijas par savu novadu.  
Patīkami bija saņemt dāvinājumā no A. Rancāna 3 lieliskas grā-
matas: vēsturiska satura „Pievienoti Latvijai”, Gundegas Ran-
cānes noformēto „Kokā cirstās ciešanas”, kurā ir atrodama infor-
mācija par Pliešu-Liuza kapsētas krucifiksa vēsturi, un 
„Krievināšana”, ko pirms dažiem gadiem pēc lasītāja pieprasīju-
ma nācās pieprasīt caur SBA, jo tajā ir daudz vēsturisku ziņu gan 
par Mežvidu novadu, gan pašiem mežvidiešiem.  
Šodien masu medijos un sarunās bieži tiek cilāts čekas maisu jau-
tājums. Šai sakarā gribas saviem lasītājiem ieteikt neparasto Ine-
ses Dreimanes vēsturisko romānu „Vēstule ar pielikumu”, kas 
tapis unikālā radošā procesā un to veidojušas vēsturnieces zināša-
nas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocio-
nāls līdzpārdzīvojums. Dziļas dvēseliskas pārdomas rada autores 
secinājums: „Un tad nu man ir jādomā: kam vispār dzīvē bijusi 
kāda nozīme? Tikai mīlestībai.” 
Līdzvērtīgas  arī Andras Manfeldes 2 grāmatas. „Zemnīcas 
bērni”, kas atslēdz paaudžu durvis, nokāpj zemnīcas krēslā un 
vēlas dalīties ar to, ko aizvestie, izturēdami Sibīrijas stepē, sniegā 
un salā, jūt. Pati autore par grāmatu saka: „Šīs grāmatas uzde-
vums nav glorificēt ciešanas, bet gan mīlestību. Jo, tikai ziedojot 
pēdējo maizes riecienu, iespējams nekļūt par apstākļu upuri, bet 
palikt dzīvam salā, badā un verdzībā- nozīmē uzvarēt. Mums to 
zināt- nozīmē atcerēties un mūsu priekšteču uzvaru mantot.” 
Patiesa un tīra mīlestība pret dzimteni caurvij teju visus stāstus 
par deportācijām 1949. gadā krājumā „Mājās pārnāca basa.” Stās-
ti ir sāpīgi un reizē skaisti, tie izskan kā aicinājums- paraudzīties 
ar citām acīm uz mūsu šodienas dzīvi, jo lielveikalu un gardēdī-
bas laikmetā jau esam aizmirsuši, kāda vērtība var būt vienai mai-
zes šķēlei vai vienam ābolam… 
Lai arī vasarā grāmata pavada mūsu atpūtu! 

Veronika Škestere, 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

SAULRIETA KONCERTS "SAULE. PĒRKONS. DAUGAVA" 
BALTIJAS CEĻA 30. GADADIENAI 

Atzīmējot viena no Latvijas neatka-
rības atjaunošanas laika nozīmīgā-
kā notikuma - Baltijas ceļa 30. ga-
dadienu, 24. augustā Likteņdārzā 
notiks vērienīgs svētku koncerts 
"Saule. Pērkons. Daugava". Svētku 
koncertā izskanēs mūsu tautai nozī-
mīgas un ar atmodas laiku asociatī-
vas melodijas un dziesmas. 

"Ar Baltijas ceļu sākās reāli procesi, 
pierādījās pasaulei, ka ar nevardarbī-
gu protesta akciju tautas var izteikt 
savu kvēlāko vēlmi - būt brīviem. 
Tamdēļ koncertu redzu kā Brīvības 
daudzinājumu un apliecinājumu tam, 
ka Baltijas tautas - latvieši, lietuvieši 
un igauņi ir vienots spēks. Saule, Pēr-
kons, Daugava - Raiņa vārdos dzīvo 
trīsvienība latviešu svētumiem, katrs 
ar savu spēku un aizsardzību tautai," 
skaidro koncerta režisore un scenārija 
autore Dace Micāne- Zālīte. 
Režisore stāsta, ka Likteņdārzs ir vis-
piemērotākā vieta šādam koncertam, 
kurš plānots kopā ar saules gaitas no-
slēgšanos vakarā. Arhiteks un sceno-
grāfs Didzis Jaunzems projektējot 
brīvdabas skatuvi radīs ar arhitektūras 
vizuālajiem līdzekļiem skatu, kad sa-
slēdzas dabas skaistums, dziesmu, 
mūzikas, deju skaistums svētku īpašā 
gaisotnē, kad gaisā virmo prieks, lep-
nums un mīlestība uz Latviju! 

Svētku koncertā "Saule, Pērkons, 
Daugava" piedalīsies komponists Mār-
tiņš Brauns, koris "Gaudeamus", dzie-
dātāji Ieva Akurātere, Lorija Vuda un 
citu. Mārtiņš Brauns speciāli šim kon-
certam gatavo kādu pārsteigumu - 
jaunu skaņdarbu. Savukārt pazīsta-
mais horeogrāfs Agris Daņiļevičs jau 
strādā pie deju priekšnesumiem, kas 
jāpielāgo dejai Daugavas krastā. Kon-
certa programmu veido diriģents Ivars 
Cinkuss. 

Koncerta tapšanu atbalsta Kokneses 
novada dome, kā arī Kokneses kultū-
ras cilvēki, dziedātāji dejotāji līdzēs 
koncerta dalībniekiem un viesiem 
svētku vainagā ievīt skaistākos ziedus. 

Informāciju par pasākuma pieeja-
mības nodrošināšanu cilvēkiem ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
var iegūt sazinoties ar pasākuma 
organizatoru. 

Mārtiņš Brauns, Ivars Cinkuss, Agris 
Daņiļevičs, Ieva Akuratere, Dace Mi-
cāne Zālīte un citi. Pirmās 100 biļetes 
par 10 EUR! Biļetes var iegādāties 
internetā - https://
www.bilesuparadize.lv/events/
event/73306. 
 

Informācijas avots: https://lv100.lv/programma/kalendars/
saulrieta-koncerts-saule-perkons-daugava-baltijas-cela-30

-gadadienai/ 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

Amēlija, Patrīcija, Renards, Lauris, 

Melānija, Ramona, Elīna 

Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo 

vecākus un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlija 

mēnesī sastādīti 3 laulībureģistri. Apsveicam! 
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VUGD VEIKS IEDZĪVOTĀJU APTAUJU PAR UGUNSDROŠĪBU 

Lai sekmētu ugunsdrošības uzlabošanos valstī, no 1.augusta līdz 

31.oktobrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

veiks dzīvojamo māju iedzīvotāju aptauju un konsultēs par uguns-

drošību dzīvesvietās.  

2018.gadā valstī reģistrēti 9134 ugunsgrēki, kuros cieta 302 cilvēki, bet 

gāja bojā 81. No visiem ugunsgrēkiem 2087 jeb gandrīz 23% bija izcēlu-

šies tieši dzīvojamās mājās un, analizējot šos ugunsgrēkus, var secināt, ka 

vairumā gadījumu degšanas platības ir ļoti nelielas – tās nepārsniedza 

1m2, turklāt izcelšanās vieta biežāk bijusi virtuve.  

VUGD priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis skaidro: 

“Nezināšana, neuzmanība, neapdomīga rīcība vai pārgalvība joprojām 

noved pie traģiskiem ugunsgrēkiem ar cietušiem vai bojāgājušiem cilvē-

kiem, lai gan daļu no šīm ugunsnelaimēm varēja savlaicīgi novērst, ja 

vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības un uzstādīts mājoklī dūmu de-

tektors. Lai ilgtermiņā pakāpeniski samazinātu šādu ugunsgrēku izcelša-

nās iespējamību, VUGD jau otro gadu dodas pie cilvēkiem uz mājām, lai 

viņus aptaujātu un konsultētu, jo apzināmies, ka samazinājums iespējams 

tikai ar iedzīvotāju pašu iesaisti – zināšanām, atbildīgu rīcību un uguns-

drošības prasību ievērošanu!”  

Gaidāmo aptauju un ugunsdrošības konsultāciju norises laikā, VUGD 

amatpersonas (ugunsdzēsēji glābēji, ugunsdzēsības daļu vai posteņu ko-

mandieri un ugunsdrošības inspektori) gan darba dienās, gan arī brīvdie-

nās dosies uz dzīvojamām mājām, lai aptaujātu to īpašniekus (lietotājus). 

VUDG amatpersona stādīsies priekšā un uzrādīs dienesta apliecību, kā arī 

būs dienesta formas tērpā. Tālāk VUGD amatpersona iedzīvotājam uzdos 

apmēram 20 jautājumus par ugunsdrošību un pareizu rīcību ugunsgrēka 

gadījumā. Vienlaikus tiks sniegta arī konsultācija par uzdotajiem jautāju-

miem.   

2018.gadā VUGD amatpersonas veica vairāk nekā 10 400 mājokļu īpaš-

nieku (lietotāju) aptaujas, kā arī ieinteresētos iedzīvotājus konsultēja par 

ugunsdrošības prasībām, kas jāievēro dzīvojamo māju iemītniekiem, lai 

novērstu ugunsgrēkus vai mazinātu to sekas, kā arī veica aptauju, lai gūtu 

ieskatu mājokļu ugunsdrošībā kopumā. Pērnā gada aptaujas rezultāti lieci-

nāja, ka vairumā gadījumu iedzīvotāji zina, kas ir jāpaveic, lai uzlabotu 

ugunsdrošību, bet, ja pasākumu īstenošanā jāiegulda finanšu līdzekļi, tad 

lielākoties tie netiek īstenoti.  

VUGD atgādina, ka ikvienam dzīvojamo māju īpašniekiem ir jārūpējas 

par sava īpašuma ugunsdrošību un, lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu 

nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināša-

nas. Tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, 

un savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības, lai mājokli padarītu ugunsdro-

šu!  
Plašākai informācijai: 

Inta Palkavniece 
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

Tel. 67075871, inta.palkavniece@vugd.gov.lv 

VALSTS POLICIJA INFORMĒ 
Kārsavas novada pašvaldība 

sadarbībā ar Valsts policiju 

publicēs policijas kompetencē 

esošo informāciju.  

Šī gada jūlija mēnesī Ludzas 

policijas iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika 

konstatēti 133 administratīvie pārkāpumi, tai 

skaitā 12 - Kārsavas novadā, 72 personas tika 

sauktas pie administratīvās atbildības par atraša-

nos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, tostarp 

5 - no Kārsavas novada. Jūlijā policijas darbi-

nieki sastādīja 29 administratīvā pārkāpuma 

protokolus nelikumīgās alkoholisko dzērienu un 

tabakas izstrādājumu aprites jomā, tai skaitā 4 

Kārsavas novada iedzīvotāji saukti pie atbildī-

bas par minētiem pārkāpumiem. Uzsākti 53 kri-

minālprocesi, Kārsavas novadā – 11. 

Satiksmes uzraudzības jomā kopā konstatēti 303 

ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tai skaitā 

Kārsavas novadā - 62. Par atļautā ātruma pār-

sniegšanu 125 personas sauktas pie atbildības, 

no tiem – 13 Kārsavas novada iedzīvotāji. Poli-

cijas darbinieki konstatēja, ka 25 personas brau-

ca alkohola reibumā, 9 gadījumos – Kārsavas 

novada iedzīvotāji (4 automašīnas vadītāji un 5 

riteņbraucēji). Ludzas iecirkņa apkalpojamā teri-

torijā reģistrēti 7 ceļu satiksmes negadījumi, tai 

skaitā 5 - Kārsavas novada teritorijā, 3 cietušie, 

bojā gājušo nav. 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

Ņemot vērā to, ka pēdējā laikā Kārsavas no-

vadā palielinājās ceļu satiksmes negadījumu 

ar cietušām personām skaits, kā arī policijā 

tika saņemtas vairākas sūdzības par agresīvo 

braukšanu, transportlīdzekļu vadīšanu alko-

holisko dzērienu ietekmē, lūdzam iedzīvotā-

jus nekavējoties informēt policiju par minē-

tiem pārkāpumiem (tālr.110). Anonimitāte 

garantēta! 

Jeļena Rutkovska 
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

Ludzas iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas inspektore 

AICINĀM PIEDALĪTIES IZSTĀDĒ “DZIMTAS GRĀMATA”  

Aicinām Latvijas ģimenes iesaistīties iz-

stādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā – 

līdz šī gada 2019. gada 31. augustam ie-

sūtīt projektam “Bibliotēka” savu dzim-

tas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas 

ģimenei ir īpaši nozīmīga. Iedvesmojošā-

kie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas 

2020. gadā tiks prezentēti izstādēs Rīgā, 

Liepājā un Rēzeknē. 

Literatūras darba formāts, valoda un izdošanas 

gads nav svarīgi – tā var būt sena Bībele, pār-

mantota no paaudzes paaudzē, romāns, kas 

kopīgā lasīšanas prie-

kā vienojis vairākus 

ģimenes locekļus, vai 

pavisam nesen izdota 

pasaku grāmata. 

Lai pieteiktos kon-

kursam ir jāiesūta 

dzimtas stāsts, ap-

raksts par ģimenei 

nozīmīgu grāmatu 

un grāmatas foto-

grāfija. 

Pieteikumus aicinām 

sūtīt elektroniski uz e-pastu biblioteka@bib.eu 

ar norādi “Dzimtas grāmata” vai ierakstītā vēs-

tulē uz adresi: “Baltic International Bank”, Ka-

lēju iela 43, Rīga, LV-1050 ar norādi 

“Jekaterinai Kuzņecovai, “Baltic International 

Bank”, konkursam “Dzimtas grāmata” līdz 

2019. gada 31. augustam.  

Vairāk informācijas par konkursa noteiktu-

miem – https://www.manabiblioteka.lv/

dzimtas-gramata 

Evelīna Paegle 
PR project assistant 

Ogilvy PR LATVIA 

LĀPU SKRĒJIENS APKĀRT LATVIJAS VALSTS ROBEŽAI 
2019.GADA 19. - 23. AUGUSTS 

Lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju 

piemiņu, Valsts robežsardze no šī gada 19.augusta līdz 23.augustam orga-

nizē Lāpu skrējienu apkārt Latvijas valsts robežai. Lāpu skrējiena sā-

kums Rīgā, Brāļu kapos pie mūžīgā uguns kur, tiks aizdegtas divas ceļo-

jošās lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsāks ceļu apkārt Latvijai - viena Aina-

žos, otra Kolkas virzienā. Izskrienot maršrutu lāpas atgriezīsies Rīgā. 

20. augustā no plkst. 19.40 līdz 20.25 Kārsavas “Krosta” estrādē lāpu skrējiens Kārsavā - 

Valsts robežsardzes pārstāvja uzruna, Kārsavas novada pārstāvja uzruna, Kārsavas novada paš-

valdības organizētie priekšnesumi. Informējam, ka 20.augustā skrējiena laikā tiks ierobežota satik-

sme, jo skrējiens norisināsies pa Vienības ielu.  
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SAUDZĒ SAVU EZERU!  

Jau trešo gadu Latvijā līdz ar pārējām piecām biotopu gru-

pām tiek vērtēti arī Latvijas saldūdeņi. Triju sezonu ietvaros 

plānots apsekot 2 000 Latvijas ezerus un upes ar kopgarumu 

40 000 kilometri. Līdz šim apsekoto ezeru, upju dati liecina, 

ka izcila vai laba kvalitāte ir tikai pusei Latvijas ezeru un 

nedaudz vairāk kā trešdaļai upju posmu. Ikdienā saldūdeņi 

veic daudzas funkcijas, kas cilvēka acij paliek apslēptas, pie-

mēram, tas ir dzīvības un pašattīrīšanās nodrošinātājs, 

daudzveidīga dzīvotne un migrācijas koridors, plūdu un pa-

lu regulētājs, klimata veidotājs utt. Tie var veikt visu 

augstākminēto iekams paši ir tīri. Diemžēl cilvēka darbībai 

ir ļoti liela nozīme saldūdeņu kvalitātes izmaiņu procesā. 

Par labu saldūdens kvalitāti liecina ne vien ūdens dzidrība, bet 

arī tajos augošie retie un īpašie augi, kuri izzūd līdz ar kvalitātes 

pazemināšanos. Tā kā trešdaļa Latvijas upju ir regulētas un pār-

veidotas par grāvjiem, tās ir zaudējušas ne tikai savu ainavisko, 

bet arī bioloģisko vērtību. Šādas upes veic tikai  ātrāku ūdeņu 

novadīšanu, bet dabiskai upei raksturīgo vērtību tām vairs nav. 

Upēs uz izmiršanas robežas ir ziemeļu upespērlene, tīru ūdeņu 

indikators, kas reiz bija plaši sastopama Vidzemes ūdeņos. Sa-

vukārt par ezeriem jāsaka, ka Latvijas “zelta fonds” ir lobēliju – 

ezereņu ezeri (1% no visiem ezeriem). Tajos ar baltiem ziediem 

vasaras mēnešos uzzied Dortmaņa lobēlija, kas ir īpaši tīru ūde-

ņu indikatorsuga. Tā sastopama vairs 25 Latvijas ezeros, lai gan 

pirms 100 gadiem šādu ezeru skaits bija divtik lielāks. Ja šiem 

augiem nepatīk piesārņojuma radītās izmaiņas, cik ilgi tās patiks 

cilvēkam?  

Ikvienu biotopu ietekmē cilvēka darbība, bet jo īpaši jūtīgi ir 

saldūdeņi. Jo viss, kas notiek uz sauszemes, ezera vai upes sate-

ces baseinā, tas nonāk tuvumā esošajā ūdenī un maina tā  kvali-

tāti. Turklāt ietekme ir atkarīga no saimnieciskās darbības veida 

un intensitātes. Vislielākais drauds saldūdeņu kvalitātei ir 1) 

augstais centralizētajai kanalizācijai nepieslēgto mājsaimniecību 

skaits, 2) neattīrītie notekūdeņi, 3) notece no lauksaimniecības 

zemēm. Tāpat tos ietekmē arī līdzās esoša intensīva mežizstrā-

de, mazdārziņi, sausās tualetes, komposta kaudzes ūdeņu aiz-

sargjoslās, kā arī atpūtnieki. Ar atpūtniekiem saldūdeņos nonāk 

liels daudzums ķīmisko savienojumu: no rīta iepūstās smaržas, 

matu vai skūšanās putas, lietotais dezodorants, līdz ar peldkostī-

mu un citiem apģērbiem arī veļas pulvera, veļas mīkstinātāja un 

pat balinātāja saturs, nemaz nerunājot par fosfātu, kas rodas no 

cilvēka vielmaiņas galaproduktiem (urīns un mēsli). 

Daba ir paredzējusi, ka ar laiku ikviens ezers transformējas jeb 

aizaug un pārvēršas par purvu, bet cilvēka radītais piesārņojums 

šo procesu daudzkārt paātrina: vispirms cilvēks apzināti vai ne-

apzināti piesārņo tīro saldūdeni, tad no tā izzūd vērtīgie un retie 

ūdensaugi, kas ir īpaši jutīgi pret piesārņojumu, pēc tam mazinās 

ūdenī sastopamā dabas daudzveidība, jo arī pārējiem augiem, 

dzīvajiem organismiem ir grūti uzturēties piesārņotā ūdenī, vis-

beidzot arī cilvēkam vairs nepatīk iemīļotais ezers, kas beigās 

pilnībā aizaug.  

Ar savu apzinātu rīcību, izpratni par vērtību saglabāšanu un pa-

reizu apsaimniekošanu iespējams saglabāt un pat uzlabot saldū-

deņu kvalitāti. Dabas skaitīšanas eksperti aicina ikvienu iedzīvo-

tāju, vasaras atpūtas baudītāju, pilsētas viesi un pašvaldību apzi-

nāti un gudri izmantot saldūdens resursus, cienot un saudzējot 

savu ezeru! 

Dabas skaitīšana tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fon-

da projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 

ietvaros. Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana paredzēta 

līdz 2023.gadam, plašāka informācija pieejama vietnē 

www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv. 

Ilze Reinika 

Dabas aizsardzības pārvalde Dabas skaitīšanas vadītājas asistente 

Tālr.: 27858275 

E-pasts: ilze.reinika@daba.gov.lv 

NO 2020.GADA 1.JANVĀRA PRASĪBAS UGUNSDROŠĪBAI 

MĀJOKĻOS KĻŪS STINGRĀKAS 

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā 
nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu 
prasības – visos mājokļos (gan privāt-
mājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādī-
tiem autonomiem ugunsgrēka detekto-
riem, kas reaģē uz dūmiem, bet privāt-
mājas papildus jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) priekšnieks ģenerā-
lis Oskars Āboliņš: “Ugunsdrošība ir 
ļoti būtiska sabiedrības ikdienā, jo ik-
vienu cilvēku par piemeklēt ugunsne-
laime, kad īsā laikā tiek zaudēta ne 
tikai visa mājokļa iedzīve, bet nereti 
arī cilvēka dzīvība! Pāris desmitu eiro 
ieguldījums var izglābt daudzas dzīvī-
bas! Aicinu negaidīt 2020.gada sāku-
mu, bet jau šodien parūpēties par 
ugunsdrošību – uzstādīt dūmu detekto-
ru un iegādāties ugunsdzēsības aparātu 
savam mājoklim!”  

Ieteikumi kļūs par obligātām prasī-
bām 

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā 
Ugunsdrošības noteikumu redakcija, 
noteikumos tika paredzēts pielāgoša-
nās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, 
kad dūmu detektoru uzstādīšana mā-
jokļos un viendzīvokļa objektu nodro-
šināšana ar ugunsdzēsības aparātu no 
ieteikuma par to, kā parūpēties par 
ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligā-
tu prasību. 

VUGD rīcībā esošā statistika liecina, 
ka lielākajā daļā gadījumu, kad uguns-
grēkos gāja bojā vai cieta cilvēki, dū-
mu detektori nebija uzstādīti. VUGD 
aicina neatlikt rūpes par savu un līdz-
cilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildī-
giem, jo katra paša spēkos ir gādāt par 
ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uz-
stādot dūmu detektoru, kas ar spalgu 
skaņas signālu vēstīs par radušos sadū-
mojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās 
telpas, saudzējot veselību vai pat dzī-
vību. 

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu 
detektoru uzstādīšana mājokļos līdz 
pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā 
gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur 
šāda prasība ir pierādījusi savu efekti-
vitāti un ievērojami samazinājusi bojā 
gājušo skaitu, ir Igaunija. 

Dūmu detektoram jābūt katrā mā-
joklī 

Autonomiem ugunsgrēka detektors, 
kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, 
kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā iz-
veidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu 
koncentrāciju, siltumu) un par to ar 80 
dB skaņas signālu aptuveni pusstundu 
nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītnie-
kus.  

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās 
tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir 
jābūt CE marķējumam un informācijai 
par detektora atbilstību Eiropas stan-
dartam EN 14604. Detektora uzstādī-
šana ir salīdzinoši vienkārša – to 
piestiprina pie griestiem ar komplektā 
pievienotām skrūvēm vai abpusējo 
līmlenti. 

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vis-
maz vienu dūmu detektoru, bet privāt-
mājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. 
Detektoru jāizvieto pie griestiem tel-
pās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mā-

jokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrē-
ka detektori darbojas uz baterijām, tā-
dēļ būs nepieciešams laikus nomainīt 
bateriju, par ko atgādinās arī pats de-
tektors, raidot īsus skaņas signālus, kā 
arī ik pa laikam ar kontroles pogu pār-
baudīt detektora darbspēju. 

Privātmājas papildus jānodrošina 
ar ugunsdzēsības aparātu 

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privāt-
mājā lieti noderēs neliela ugunsgrēka 
dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadi-
jā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu 
drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana 
nedara draudus veselībai un dzīvībai. 
Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet 
situāciju un neapdraudiet sevi, bet ne-
kavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 112 un 
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus! 

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, 
jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā kor-
pusa būtu iestrādāts (iespiests) indivi-
duālais vai partijas numurs un CE at-
bilstības marķējums. Savukārt uguns-
dzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vis-
maz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, 
cik lielu ugunsgrēku iespējams no-
dzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – 
kad deg cieti, organiskas izcelsmes 
materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūs-
toši cieti priekšmeti). 

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas 
saimniekam būs jāveic vizuālā apskate 
(vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs 
spiediena rādījums), bet tehniskā ap-
kope jāveic sertificētos apkopes punk-
tos saskaņā ar ražotāja noteikto termi-
ņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad 
reizi piecos gados. 

Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir 
uzstādīti dūmu detektori? 

Ugunsdrošības noteikumu prasības 
nav izstrādātas ar mērķi sodīt cilvēkus. 
Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības 
pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs 
izvairīties no ugunsnelaimes vai mazi-
nāt tās ietekmi.  

Skaidrojam, ka VUGD neplāno pār-
baudīt katru mājokli. Prioritāri pārbau-
des tiks veiktas tajos mājokļos, par 
kuriem tiks saņemti iesniegumi vai 
sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. 
Iespēju robežās tiks veikta arī dzīvoja-
mā sektora apsekošana un pārbaudīta 
ne tikai dūmu detektoru esamība, bet 
arī pārējo ugunsdrošības prasību ievē-
rošana mājokļos un koplietošanas tel-
pās. Dzīvojamā sektora pārbaudes ne-
būs nekas jauns un katru gadu tādas 
jau notiek un notiks arī turpmāk. 

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu 
detektoru vai citu ugunsdrošības 
noteikumos minēto prasību nepildī-
šanu? 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
179.pants nosaka, ka: “par ugunsdrošī-
bas prasību pārkāpšanu — uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no trīs-
desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, 
juridiskajām personām — no divsimt 
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eu-
ro”. Salīdzinājumam – viena dūmu 
detektora iegāde izmaksā aptuveni pie-
ci līdz desmit euro.  

Inta Palkavniece 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

Tel. 67075871, inta.palkavniece@vugd.gov.lv  
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Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 25.jūlija sēdes lēmuma Nr.2, prot.nr.9 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12 

Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kār-

tība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensap-

gādes un kanalizācijas tīkliem pieņemšanu 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kā-
dā Kārsavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir 
līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām 
personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centrali-
zētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi 
veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un sama-
zināt vides piesārņojumu. 

2. Līdzfinansējumu par katru pieslēguma veidu piešķir, pamatojo-
ties uz šiem Noteikumiem, Pašvaldības attiecīgā gada budžetā 
šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansē-
jums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā. 

 
II. Pieslēguma ierīkošanas līdzfinansējuma apjoms 

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts 10,00 euro (desmit euro) apmērā 
par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensap-
gādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 200 euro (divi 
simti eiro) par vienu pieslēgumu. Prioritāri īpašumam tiek līdz-
finansēts pieslēgums kanalizācijas tīklam. Līdzfinansējums var 
sastādīt ne vairāk kā 50% no kopējām izbūves izmaksām. 

4. Personām – nekustamo īpašumu īpašniekiem ar I un II grupas 
invaliditāti līdzfinansējums tiek piešķirts 15,00 euro /
piecpadsmit euro/ par vienu garuma metru katra pieslēguma 
izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vai-
rāk kā 300 euro (trīs simti eiro) par vienu pieslēgumu. 

 
III. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas un iz-

skatīšanas kārtība 

3. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” vai Malnavas, 
Salnavas, Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu pagastu pārvaldēs 
iesniegumu /paraugs pielikumā/, kuram pievieno nekustamā 
īpašuma piederību apliecinoša dokumenta un zemes robežu plā-
na kopiju. 

4.  SIA „Kārsavas namsaimnieks” vai pagastu pārvalžu komunālo 
dienestu speciālisti divu nedēļu laikā apseko objektu un izstrādā 
tehniskos noteikumus, kuros norāda pieslēguma izbūves nosacī-
jumus un katra nepieciešamā pieslēguma garumu (metru skaitu) 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai centralizē-
tajiem kanalizācijas un/vai ūdensvada tīkliem. 

5. Informāciju par pretendentu ar visiem pamatojuma dokumen-
tiem un savu atzinumu SIA „Kārsavas namsaimnieks” vai pa-
gastu pārvalžu vadītāji iesniedz Kārsavas novada domē 
(turpmāk – Dome). 

6. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
līdzfinansējumu pieņem Dome, pamatojoties uz SIA „Kārsavas 
namsaimnieks” vai pagastu pārvalžu komunālo dienestu atzinu-
mu un budžetā paredzēto šim mērķim piešķirto līdzekļu esamī-
bu. Ja budžetā šim gadam paredzētie līdzekļi ir iztērēti, preten-
dents tiek reģistrēts pašvaldības programmā rindas kārtībā, lai 
saņemtu līdzfinansējumu no nākošā gada budžeta. 

7. Ja Domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir pozitīvs, 
10 darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā pretenden-
tam slēgt rakstisku vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas 
kārtību. 

8. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendentam pieslēguma izbūve 
jāveic saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem, SIA „Kārsavas namsaimnieks” vai pagastu pārvalžu 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un jāpabeidz ne vēlāk 
kā 3 /trīs/ mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, ja 
Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts 
garāks termiņš. 

9. Pēc pieslēguma izbūves pretendents par to informē SIA 
„Kārsavas namsaimnieks” vai pagasta pārvaldes vadītāju, kurš 
nekavējoties organizē  pieslēguma izbūves pārbaudi, komercuz-
skaites mēraparāta noplombēšanu, līguma par kanalizācijas vai 
ūdensapgādes pakalpojuma noslēgšanu un iesniedz Pašvaldībai 
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacīju-
mu izpildi. 

10. Pēc iepriekšējā punktā minētā atzinuma saņemšanas Pašvaldība 
ieskaita līdzfinansējumu pretendenta norādītajā bankas kontā. 

11. Saistošie noteikumi attiecas tikai uz tādiem pieslēgumiem, kuri 
tiek izveidoti no jauna.  

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja   I. Silicka 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepie-

ciešamības pa-

matojums  

Eiropas Kohēzijas fonda ietvaros Kārsavas novadā izbūvēti 

jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, līdz ar to nepiecie-

šams veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Katrs kanalizācijas 

pieslēgums ir ne tikai finansiāls ieguvums ūdenssaimniecī-

bas pakalpojumu sniedzējam, bet arī katras mājsaimniecī-

bas pozitīvs ieguldījums apkārtējās vides tīrības nodrošinā-

šanā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas pirmo punktu, pašvaldībām ir noteikta auto-

nomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpo-

jumus (ūdensapgāde un kanalizācija […]; notekūdeņu sa-

vākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpa-

šumā atrodas dzīvojamais fonds. Pamatojoties uz Ūdens-

saimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, vie-

tējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centrali-

zētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizāci-

jas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņem-

šanas nosacījumus.  

Pielikums  

2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12 

“Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķirša-

nas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizēta-

jiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 

Kārsavas novada ___________ pagasta pārvaldniekam 

 

____________________________________________________________________________________________________________

vārds, uzvārds, personas kods 

____________________________________________________________________________________________________________

adrese 

____________________________________________________________________________________________________________

tālruņa numurs 

 

IESNIEGUMS 

 

Par nekustamā īpašuma pievienošanu Kārsavas novada ____________ 

pagasta pārvaldes 

□ ūdensvada tīklam □ kanalizācijas tīklam (vajadzīgo pasvītrot) 

Nekustamā īpašuma adrese  
____________________________________________________________________________________________________________

iela, ēkas numurs, kadastra numurs 

______________________________________________________________________ 

Pielikumā:  

□ Zemesgrāmatu akts – kopija; 

□ Zemes gabala robežu plāns – kopija; 

□ Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota 

persona; 

Īpašas prasības: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt: ____________________________ 

      e – pasta vai pasta adrese 

 

201_.gada ___. ______________    ________________ 

         (paraksts, paraksta atšifrējums) 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 12 

„Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtī-

ba nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīkliem” 
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Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja   I. Silicka 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kār-
savas novada pašvaldība piešķir līdzfinansēju-
mu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centrali-
zētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un 
ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vi-
des piesārņojumu. Kārsavas novadā /Kārsavas 
pilsētas un pagastu teritorijā/ daudzi nekusta-
mie īpašumi nav pieslēgti ne centralizētajam 
ūdensvadam, ne centralizētajai kanalizācijai, 
kaut gan tehniski tāda iespēja pastāv  

3. Informācija par plā-
notā projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu pieņemšana palielinās plā-
notos pašvaldības budžeta izdevumus 
2020.gadā un turpmākajos gados, tādā apjomā, 
kādā šie līdzekļi budžetā tiks paredzēti.  

4. Informācija par plā-
notā projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības terito-
rijā 

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota un uzla-
bota centralizētā ūdensvada un kanalizācijas 
pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvo-
tājiem, kā arī samazināts vides piesārņojums.  

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām 

Iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai jāie-
sniedz pakalpojuma sniedzējam SIA 
„Kārsavas namsaimnieks” un pagastu pārvalžu 
komunālajiem dienestiem, kas izstrādās teh-
niskos noteikumus pieslēguma izbūvei.  

Ir notikušas konsultācijas ar iedzīvotājiem un 
novada pašvaldības komunālo dienestu speciā-
listiem. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemša-
nas iespēja ir pozitīvi vērtēta un saņemts visu 
ieinteresēto pušu atbalsts.  

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 25. jūlija domes sēdes lēmuma Nr. 3, prot.nr.9  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 13 
 

„Kārsavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43. panta trešo daļu 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Kārsavas novada 
administratīvajā teritorijā esošu kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, ka-
pavietas piešķiršanas un kopšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kā arī ne-
koptas kapavietas aktēšanas kārtību. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. apbedījums – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai urnas 
ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā šajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā; 

2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ie-
rādītas jaunas kapavietas; 

2.3. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes 
kapavietā; 

2.4. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; 

2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta lieluma zemes 
teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai, kop-
šanai un šīs teritorijas labiekārtošanai; 

2.6. kapsētas apsaimniekotājs – juridiska persona, kura uz kap-
sētu īpašnieka lēmuma vai ar kapsētas īpašnieku savstarpēji noslēgta 
līguma pamata veic kapsētu apsaimniekošanu; 

2.7. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiskā organizācija; 

2.8. kapavietas uzturētājs – fiziskā persona, kurai ir piešķirtas 
kapavietas uzturēšanas tiesības; 

2.9. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pel-
niem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos noteikumos paredzēta-
jā kārtībā; 

2.10. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta ka-
pavieta; 

2.11. apbedīšanas atļauja – dokuments, kas piešķir apbedīšanas uzņē-
mumam tiesības veikt apbedīšanu. 

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās 
un slēgtās kapsētas. Kārsavas novada dome nosaka vai maina kapsētas 
statusu, pieņemot par to attiecīgu lēmumu. 

4. Kapsētas īpašnieks veido kapsētās speciālu sektoru bezpiederīgo 
apbedīšanai. 

 

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

5. Kapsētās aizliegts: 

5.1. ievest dzīvniekus bez pavadas; 

5.2. sniegt apbedīšanas pakalpojumus un veikt apbedīšanu 
kapsētās bez kapsētas īpašnieka atļaujas; 

5.3. stādīt kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu 
veidošanai un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 2 m; 

5.4. rakt, ņemt zemi un smiltis brīvajās kapsētas teritorijās; 

5.5. iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot: 

5.5.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka atļau-
ja; 

5.5.2. policijas operatīvo transportlīdzekli, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta transportlīdzekli; 

5.5.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzē-
to transportlīdzekli; 

5.5.4. 1. vai 2. grupas personu ar invaliditāti, uzrādot ap-
liecību; 

5.5.5. garīdzniekam amata pienākumu veikšanai, lai izpil-
dītu reliģiskas vai rituālas ceremonijas. 

III. Kapavietas piešķiršanas kārtība 

6. Lai saņemtu kapavietu, persona iesniedz iesniegumu Kārsavas 
novada pašvaldības attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Kārsavas/
Malnavas kapsētā – kapu pārzinim (turpmāk tekstā – Pārzinis), norā-
dot kapavietu skaitu un pievienojot dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu 
miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai mirušā, kas ir kre-
mēts, urnas pavadvēstules kopiju (uzrādot oriģinālu). 

7. Pamatojoties uz iesniegumu, tiek piešķirta kapavieta/kapavietas. 
Izņēmuma gadījumos Pārzinis, izvērtējot lietas apstākļus, var lemt par 
papildus kapavietas piešķiršanu. 

8. Kapsētas apsaimniekotājs ierāda kapavietu, pamatojoties uz Pār-
ziņa pieņemto lēmumu. 

9. Pārzinis, pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu, var 
pieņemt lēmumu par kapavietas paplašināšanu apbedījuma veikšanai, 
izmantojot kapavietai piegulošo kapavietu (teritoriju) vai aktētās kapa-
vietas brīvo platību piešķirt jauna apbedījuma veikšanai. 

IV. Apbedīšanas kārtība 

10. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzējs. 

11. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jā-
būt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zār-
ka vākam. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā 
kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi. Apbedījot bērnus, izmēri 
var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem 
ierokama 1 m dziļumā. 

12. Veicot kapavietas rakšanas darbus, aizliegts novietot izrakto 
zemi ārpus izdalītas kapavietas teritorijas. 

13. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

14. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz urnu apbedīša-
nu. 

15. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedī-
šanas, saņemot kapsētas īpašnieka atļauju. 

16. Lai saņemtu kapsētas īpašnieka atļauju, kapavietas uzturētājs 
iesniedz Pārvaldē iesniegumu, pievienojot Veselības inspekcijas atļau-
ju un dokumentu, kas apliecina jaunas kapavietas piešķiršanas faktu. 
Mirušo reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu ierakstu. Kapavietu pēc 
mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina. 

17. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt spēkā esošajos normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku. 

Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m2 

Vienvietīga 1,75 3,00 5,25 

Divvietīga 2,75 3,00 8,25 

Katra nākamā kapavieta + 1,00 3,00 - 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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17. augustā plkst. 19.00 Mežvidu KN Jaunības svētki , turpinājumā 
balle ar Jančuku 
 

22. augustā plkst. 11.00 Mežvidu pagasta bibliotēkas lasītavā Va-
lentīnas Mortukānes dzejas grāmatas „Ir tagad laiks, kad gribu ieklau-
sīties dvēselē es savā” atvēršanas svētki 
 

7. septembrī Malnovys šmakovkas dadzynuotovā Šmakovkas fes-
tivāls – no plkst. 16.00 meistardarbnīcas un uz uguns gatavotu ēdie-
nu, dzērienu iegāde un degustācijas. Plkst. 19.00 Salnavas amatierte-
ātra izrāde “Vīns nu myusim ir troks!”. Plkst. 21.00 grupas 
“Tautumeitas” koncerts . 
s 

14.septembrī plkst. 19.00 Salnavas KN Dzejas dienu ietvaros Ligitas 
Valijevas monoizrāde "Trīs vienai"  
s 
14.septembrī plkst. 20.00 dabas parkā „Numernes valnis” Nakts 
sēņošanas festivāls „Ejom bakuot” 

PASĀKUMU PLĀNS 

V. Kapavietas kopšana 

18. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu un kapavietai piegulošo 

celiņu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar juridisku vai 

fizisku personu. 

19. Kapavietas uzturētājam ir pienākums: 

19.1. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu; 

19.2. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu (ja tāds ir) līdz 0,5 m 

augstumam; 

19.3. regulāri kopt kapavietu un tai piegulošo celiņu; 

19.4. paziņot Kapsētas īpašniekam par dzīvesvietas maiņu. 

20. Kapavietas uzturētājam ir aizliegts: 

20.1. patvarīgi palielināt kapavietas ierādītās robežas; 

20.2. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju atkritumu un 

citu priekšmetu novietošanai; 

20.3. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru augstums pār-

sniedz 20 cm; 

20.4. bez saskaņošanas ar kapsētas īpašnieku patvaļīgi pārvietot 

grunti kapsētā, mainīt kapavietas atrašanās reljefu; 

20.5. stādīt krūmus, kas tiek audzēti kapavietas teritorijas noro-

bežošanai, ārpus iezīmētas kapavietas teritorijas. Krūmu augstums 

nedrīkst pārsniegt 50 cm un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas 

robežām. 

VI. Nekoptas kapavietas aktēšana 

21. Kapsētas apsaimniekotājs reizi gadā apseko nekoptās kapavietas, 

sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. 

22. Kapsētas apsaimniekotājs šo saistošo noteikumu 21. punktā minēto 

aktu, brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtrauk-

šanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas 

sakopt kapavietu  nosūta kapavietas uzturētājam un informē Pārzini. 

23. Ja Kapsētas apsaimniekotājs ir sastādījis šo saistošo noteikumu 21. 

punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, 

Pārzinis ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par 

nekoptu kapavietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēša-

nas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa 

pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties pie 

Pārziņa. 

24. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā šo 

saistošo noteikumu 21. punktā minētā akta sastādīšanas trīs mēnešu laikā 

nesakopj kapavietu un nesazinās ar Pārzini, tiek pieņemts lēmums par ka-

pavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu. 

25. Veikt virsapbedījumus un veikt aktēto kapavietu nolīdzināšanu var 

ne agrāk kā 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma, atsevišķos gadījumos, saska-

ņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem. 

VII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība 
par saistošo noteikumu neievērošanu 

26. Noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārzinis un Kārsavas novada 

domes Administratīvā komisija. 

27. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu 

ir tiesīgas sastādīt Kārsavas novada domes Administratīvās komisijas 

amatpersonas savas kompetences ietvaros. 

28. Par šo noteikumu II, IV un V nodaļās minēto prasību neievērošanu, 

ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, izsaka brīdinājumu vai uz-

liek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridis-

kajām personām –  līdz septiņi simti euro. 

 

Domes priekšsēdētāja        I.Silicka 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 13 

 
"Kārsavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 

noteikumi"  

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja   I. Silicka 

Paskaidrojuma raksta sada-

ļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Tā kā kapsētu izveidošana un uzturēšana ir pašvaldī-
bu autonomā funkcija, tad pašvaldība ir tiesīga izdot 
saistošos noteikumus jautājumos par kapsētām. Li-
kuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 
2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija 
ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labie-
kārtošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izvei-
došanu un uzturēšanu.  

2. Īss projekta satura iz-

klāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada kapsē-
tu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietas piešķir-
šanas un kopšanas kārtību, apbedīšanas kārtību un 
nekoptas kapavietas aktēšanas kārtību, kā arī saisto-
šo noteikumu izpildes kontroli un atbildību par to 
pārkāpšanu.  

3. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz pašval-

dības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu  

4. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz uzņē-

mējdarbības vidi pašvaldī-

bas teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi  

5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām 

Noteikumu kontroli nodrošinās Kārsavas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļa un  Administratīvā 
komisija.  

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām 

saistībā ar Saistošo notei-

kumu projektu  

Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika ņemti 
vērā Valsts kontroles ieteikumi un norādījumi. Ir 
notikušas konsultācijas ar visu novadā esošo pa-
gastu pārvalžu vadītājiem.  

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 

PAR SILTUMTRASES IZBŪVI 

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIM-

NIEKS” informē, ka siltumtrases 

būvniecības darbi Kārsavas pilsē-

tā norit pēc plānotā grafika. Ir 

pabeigta siltumtrases izbūve Te-

legrāfa ielā, Mazajā Telegrāfa 

ielā, Skolas ielā, Parka ielā un 

Dzirnavu ielā. Šobrīd notiek sil-

tumtrases mezgla savienošana ar 

Kļavu ielas siltumtrases posmu 

pie Teātra ielas. Izbūvētajiem 

siltumtrases posmiem tiek veikta 

segumu atjaunošanas un apzaļu-

mošanas darbi. 

Kopējais projektā paredzētais iz-

būvējamās siltumtrases garums ir 

1260 m un objekta nodošana eks-

pluatācijā tiek plānota augusta 

vidū.  

Laura Vilka 

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

projektu koordinatore 



SABIEDRĪBA 8  KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              AUGUSTS    2019 

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

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

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Bērziņa Janīna 

1932. - 30.06.2019.  

Kārsava 

Iriste Janina 

1935. - 30.07.2019. 

Kārsava 

Medņeva Jevgeņija 

1944. - 18.07.2019. 

Kārsava 

Moisejeva Raisa 

1936. - 04.07.2019. 

Kārsava 

Naglis Francis 

1943. - 13.07.2019. 

Kārsava 

facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlija mēnesī sastādīti 5 miršanas reģistri: 

TIRDZNIECĪBAS VIETU SASKAŅOŠANA 2019. GADAM 

Sākot no 15. septembra, Skolas ielas garumā, posmā no Vienības ielas līdz Saules 

ielai tirgošanās paredzētā stādaudzētājiem, zemnieku produkcijai, dzīvnieku tir-

dzniecībai. Šobrīd norit sagatavošanās darbi. 

Stādu, zemnieku produkcijas, dzīvnieku tirdzniecības vietu saskaņošana notiks el-

ektroniski, sūtot pieteikuma veidlapu uz tirgus@karsava.lv atbilstoši noteiktajām preču 

zonām. Vietu saskaņošana pēc saskaņota vietu plāna- no septembra, 2019.gada, atbilstoši 

noteiktajām preču zonām - kartē. 

Katram tirgotājam, pakalpojuma sniedzējam jābūt noformētai ATĻAUJAI. 

Tirgotāji var pieteikties visa gada garumā uz atlikušajām vietām, tirdzniecības vietu 

sadali, ierādīšanu veic tirdzniecības administrators. 

Jānorāda:  Persona(rekvizīti), Atļaujas Nr., preču grupa, iela un sektors, mēneši, metri 

(vietas Nr.). 

Vienas vietas platums ir 3 m. 

Ikmēneša ielu tirdzniecības dienā jāierodas, jāaizņem sava pieteiktā vieta līdz plkst. 6.00. 

Ļoti gaidīsim ierosinājumus tirgus uzlabošanai!  

Kārsavas novada pašvaldība 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠI AR POZITĪVĀM EMOCIJĀM ATGRIEŽAS NO POLIJAS 

Jūlija beigās Kārsavas novada 

jauniešiem bija iespēja pieteikties 

dalībai Erasmus+ projektā 

“Don’t be scared to act – react !”, 

kas norisinājās Tarnovā, Polijā. 

Projekta mērķis bija attīstīt zinā-

šanas par aktīvu pilsonību, pilso-

ņu tiesībām un pienākumiem, kā 

arī Eiropas Savienības vērtībām 

un principiem. Kopumā projektā 

piedalījās piecas valstis. Latviju 

pārstāvēt devās – Gunta Ločmele, 

Mārcis Gaidukovs, Mihaels Po-

povs, Railija Zagorska un Solvita 

Dzērkale.  

Atgriežoties no projekta, Railija da-

lās savos iespaidos: “Tas ir īpašs 

notikums nokļūt projektā kā Eras-

mus+, kas veic dažādus uzdevumus, 

lai jaunieši un arī vecāku paaudžu 

cilvēki sanāktu kopā un dalītos ar 

dzīves pieredzēm. Godīgi sakot, 

2019.gada jūlija nogale bija veik-

smīgi izdevusies, un bez šaubām 

atgrieztos vēlreiz uz projekta no-

rises vietu. Šis projekts nodrošināja 

mācību stundas un atraktīvas spē-

les. Erasmus+ projektos svarīgi ir 

komunicēt ar cilvēkiem un, manup-

rāt, tas ir vislabākais uzdevums. 

Projekts lika aizdomāties, smieties 

un domāt dažādi - brīvāk, savdabī-

gāk, tādējādi liek neaizmirst, ka pa-

saule ir patiesi liela. No šī braucie-

na uz Poliju es guvu atziņu, ka TU 

esi vai neesi vienīgais cilvēks ar lī-

dzīgu ideju tipu. It īpaši, ja tas ir 

tavs pirmais projekts, tev noteikti 

būs vēlme satikt vēl citas tautības 

cilvēkus un uzzināt vairāk par viņu 

dzīves stilu. Varu teikt, ka tas ir ie-

mesls, kāpēc vēlējos nokļūt šajā 

projektā. Vārdu sakot, esmu sajūs-

mā pēc pavadītā laika kopā ar cil-

vēkiem, kaut gan man tie ir pavisam 

sveši, bet tikpat ieinteresēti kā visi 

pārejie. Liels paldies projekta orga-

nizatoriem par nevainojamu un kva-

litatīvu projekta plānojumu.”  

“Brauciens uz Poliju (Erasmus+), 

ir sniedzis man daudz pieredzes un 

mirkļu, kuros esmu iepazinis dažādu 

tautību ļaudis. Paša programma, 

aktivitātes, lekcijas, tas viss veidoja 

vienu lielu priekštatu, ka šis pro-

jekts ir patiešām kaut kas īpašs kat-

ram tā dalībniekam, tā citu cilvēku 

klātbūtne Tevī raisa drosmi un pār-

liecību, ka Tu neesi tāds vienīgais. 

Atmiņu pilns piedzīvojums, sniedzis 

pirmos soļus projektu atklāsmē un 

to iespējās. Patika absolūti viss, nav 

bijis nekādu slikto mirkļu, vienmēr 

gatavība piedalīties nākamajā.” 

savos iespaidos dalās Mārcis 

JURIS PŪCE TIKSIES AR KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM  

Turpinot Latvijas politiskajā vēsturē apjomīgāko sabiedrisko apspriešanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Juris Pūce 18. septembrī plkst. 16:00 aicina uz tikšanos Kārsavas novada iedzīvotājus, lai skaidrotu gaidāmo pašvaldību refor-

mu. Tikšanās vieta tiks precizēta.  



Kārsavas Novada Vēstis 
Kārsavas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma pielikums 

NR. 8 (118) 2019 AUGUSTS 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes lēmumu Nr.5 (prot. Nr. 7) 

 
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 – 5 884 062 euro 
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 492 835 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 –  645 721 euro, 
3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām- 14 991euro 

3. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums) 
4. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums). 
5. Papildināt ar 11.punktu,  apakšpunktiem 11.1., 11.2.: 

“11. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības ziedojumu budžetu 2019. gadam šādā apmērā 
(5.pielikums): 

11.1. kārtējā gada ieņēmumi – 135 euro 
11.2. kārtējā gada izdevumi – 135 euro,” 

 

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

 
Kārsavas novada domes 2019.gada 27 . jūnija saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi 

Kārsavas novada domes 2019.gada 28.februāra  saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Kār-
savas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” paskaidrojums 

 
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 14270,00 (1.pielikums) 
1.1. Piešķirta mērķdotācija EP vēlēšanu nodrošināšanai EUR 814,00 apmērā (budžeta klasifikācijas 

kods 01.600, struktūrvienība struktūrvienība-3, ieņēmumu klasifikācijas kods- 18.6.2.0.33) 
(06.06.2019.g.Vienošanās Nr. CVK/67-2019 “Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināša-
nai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”) 

1.2. Kļūdaini pieprasīta mērķdotācija no LR Labklājības ministrijas par audžuģimenēm EUR 129,00 
(kods 10.700, struktūrvienība-64, ekonomiskās klasifikācijas kods- 18.6.2.2.21.) (pielikums 
Nr.2 , reģ. Nr. 478 /1.5.4 no 14.06.2019). 

1.3. Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 3327,00 apmērā(budžeta klasifikācijas 
kods 06.600, struktūrvienība-31, ieņēmumu klasifikācijas kods- 21.3.9.4,03) (rēķ.Nr.133 no 
22.05.19.g.-par SIA “Kārsavas namsaimnieks” par patērēto elektroenerģiju) (pielikums Nr.2 , 
reģ. Nr. 489/1.5.4 no 20 .06.2019). 

1.4. Piešķirta VB dotācija VPVKAC izveidei un darbības nodrošināšanai EUR 10000,00 apmērā 
(budžeta klasifikācijas kods 01.1100, struktūrvienība struktūrvienība-1-07, ieņēmumu klasifikā-
cijas kods- 18.6.2.0.34) (MK noteikumi Nr. 181 no 30.04.2019.) 

 
2. Pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par 14270,00EUR (1. un 5.pielikums) 

2.1. Piešķirta mērķdotācija EP vēlēšanu izdevumu nodrošināšanai EUR 814,00 apmērā (budžeta 
klasifikācijas kods 01.600, struktūrvienība struktūrvienība-3, izdevumu klasifikācijas kods-
11193- EUR503; 12103-EUR 117; 2363-EUR-194 ) (06.06.2019.g.Vienošanās Nr. CVK/67-
2019 “Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas 
kārtību un izlietojuma uzraudzību”)  

2.2. Atgriezta LR Labklājības ministrijai kļūdaini pieprasītā mērķdotācija par audžuģimenēm EUR 
129,00 (kods 10.700, struktūrvienība-64, ekonomiskās klasifikācijas kods- 7460) (pielikums 
Nr.2, reģ. Nr. 478/1.5.4 no 14 .06.2019). 

2.3. Palielināts Pilsētas teritorijas uzturēšanas elektroenerģijas izdevumu plāns (novada) EUR 
3327,00 (budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība-31-, izdevumu klasifikācijas kods-
2223) (rēķ.Nr.133 no 22.05.19.g.-par SIA “Kārsavas namsaimnieks” par patērēto elektroener-
ģiju) (pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 489/1.5.4 no 20 .06.2019). 

2.4. VPVKAC izveides un darbības nodrošināšanas izdevumi EUR 10000,00 apmērā (budžeta klasi-
fikācijas kods 01.1100, struktūrvienība struktūrvienība-1-07, izdevumu ekonomiskās klasifikāci-
jas kods-2241-EUR 8000,00, EKK-22101-EUR 1000,00 EKK 5238- EUR 1000,00) (MK notei-
kumi Nr. 181 no 30.04.2019.) 

 
3. Piešķirts finansējums no Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” (EUR 6703,00 ) (1.pielikums, 5.pielikums):  
3.1. Piešķirti EUR 327,00 (trīs simti divdesmit septiņi eiro, 00 centi) Kārsavas pilsētas sabiedriskās 

tualetes uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai (budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvie-
nība-31, ekonomiskās klasifikācijas kods 235005). (rīkojums Nr.1.3.6/ 33 no 24.05.2019) 

3.2. Piešķirti EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit eiro, 00 centi) Mērdzenes ambulancei apkures 
krāsns remontam (budžeta klasifikācijas kods 07.210, struktūrvienība-32-01, ekonomiskās klasi-
fikācijas kods 235005). (rīkojums Nr.1.3.6/ 36 no 11.06.2019) 

3.3. Piešķirti EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi) Salnavas kultūras nama saimniecības 
materiālu iegādei. (budžeta klasifikācijas kods 08.230, struktūrvienība-39, ekonomiskās klasifi-
kācijas kods 235001- EUR 37,00, EKK- 235002- EUR 13,00, EKK 235007- EUR 200,00). 
(rīkojums Nr.1.3.6/39    no  17.06.2019) 

3.4. Piešķirti EUR 1059,00 (viens tūkstotis piecdesmit deviņi eiro, 00 centi) Mērdzenes pagasta 
ūdenstorņa rezervuāra remontdarbu veikšanai (budžeta klasifikācijas kods 06.300, struktūrvienī-
ba-160, ekonomiskās klasifikācijas kods 2244). (rīkojums Nr.1.3.6/ 40 no 18.06.2019) 

3.5. Piešķirti EUR 566,00 (pieci simti sešdesmit seši eiro, 00 centi) Mežvidu teritorijas traktortehni-
kas neparedzētu remontdarbu veikšanai (budžeta klasifikācijas kods 06.600, struktūrvienība-
111, ekonomiskās klasifikācijas kods 235003). (rīkojums Nr.1.3.6/ 41 no 21.06.2019) 

3.6. Piešķirti EUR 4286,00 valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla izveidei 
(budžeta klasifikācijas kods 01.110, struktūrvienība-1-07, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241-
EUR 3286,00 , EKK-22101-EUR 500,00, EKK- 5238- EUR 500,00). (domes sēdes pr.   &.   no 
27 .06.2019 ) 

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 2 pabalsti  EUR  948  ,00)) (1.pielikums):  

4.1. Salnavas pamatskola- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikāci-
jas kods 09.210, struktūrvienība- 53, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228
- 250,00 euro, 12103- 44,00 euro,) (03.06.2019.g. iesniegums nr. 430/ 1.5.10.) 

4.2. Kārsavas PII- 474,00 (četri simti septiņdesmit četri euro 00 centi) (budžeta klasifikācijas kods 
09.110, struktūrvienība- 47, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212-180,00 euro, 1228- 250,00 
euro, 12103- 44,00 euro) (21.06.2019.g. iesniegums nr. 507/ 1.5.10.) 

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

5.1. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Malnavas teritorijas uzturēšanas izdevumu tāmes ietvaros EUR 
841,00 apmērā no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem  (kods 06.600, struktūrvienība-110, eko-
nomiskās klasifikācijas kods- 5239- EUR 841,00,) uz iestādes inventāra izdevumiem (kods 
06.600, struktūrvienība-110, ekonomiskās klasifikācijas kods-2312-EUR 841,00)(pielikums 
Nr.2, reģ. Nr.479/1.5.4 no 14.06.2019).    

5.2. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Pašvaldības līdzfinansējuma daudzdzīvokļu mājām izdevumu 
tāmes ietvaros EUR 5333,00 apmērā no valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 
ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām (kods 06.100, struktūrvienība-119, ekonomiskās 
klasifikācijas kods- 3262- EUR 1057,00,) uz iestādes ēku, būvju un telpu kārtējais remonta 
izdevumiem, budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumu izdevumiem (kods 
06.100, struktūrvienība-119, ekonomiskās klasifikācijas kods-2241-EUR 5241,00, EKK 2512- 
EUR 92,00)(pielikums Nr.2 , reģ. Nr.482/1.5.4 no 14 .06.2019).  

5.3. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Malnavas sociālās mājas izdevumu tāmes ietvaros EUR 
4110,00 apmērā no pārējo pakalpojumu izdevumiem (kods 10.200, struktūrvienība-61, ekono-
miskās klasifikācijas kods- 22792- EUR 4110,00,) uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju veikto maksāju klientiem personiskiem izdevumiem (kods 10.200, 
struktūrvienība-61, ekonomiskās klasifikācijas kods-6296-EUR 4110,00)(pielikums Nr.2 , reģ. 
Nr. 501/1.5.4 no 14.06.2019) 

5.4. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Teritorijas attīstības pasākumu izdevumu tāmes ietvaros EUR 
1575,00 apmērā no nemateriālo ieguldījumu (teritorijas attīstības programma) izdevumiem 
(kods 06.200, struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods- 5110- EUR 1575,00,) uz 
atalgojuma izdevumiem (kods 06.200, struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas kods-
1150-EUR 1500,00, EKK 12103- EUR 75,00)(pielikums Nr.2 , reģ. Nr.    480/1.5.4 no 
14.06.2019).    

5.5. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Tūrisma pasākumu izdevumu tāmes EUR 631,00 apmērā 
atalgojumam (kods 04.730, struktūrvienība-96, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193- EUR 
509,00, EKK-12103-EUR 122,00)  uz Kārsavas PII izdevumu tāmi EUR 631,00  apmērā atalgo-
juma  nodrošināšanai (kods 09.100, struktūrvienība-47, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11194- 
EUR 509,00, EKK 12104-EUR 122,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 502 /1.5.4 no 26 .06.2019).  

5.6. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Tūrisma pasākumu izdevumu tāmes EUR 473,00 apmērā 
atalgojumam (kods 04.730, struktūrvienība-96, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193- EUR 
344,00, EKK-12103-EUR 129,00) uz Malnavas PII izdevumu tāmi EUR 473,00 apmērā atalgo-
juma nodrošināšanai (kods 09.100, struktūrvienība-48, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11194- 
EUR 381,00, EKK 12104-EUR 92,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr.    490/1.5.4 no 20.06.2019).  

5.7. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Jaunatnes lietu pasākumu izdevumu tāmes EUR 294,00 
apmērā atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-30, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193- 
EUR 237,00, EKK-12103-EUR 57,00) uz Mežvidu PII izdevumu tāmi EUR 473,00 apmērā 
atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.100, struktūrvienība-49, ekonomiskās klasifikācijas kods- 
11194- EUR 237,00, EKK 12104-EUR 57,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr.    503/1.5.4 no 
26.06.2019).    

5.8. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Teritorijas attīstības pasākumu izdevumu tāmes EUR 
2560,00 apmērā atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas 
kods- 11193- EUR 2100,00, EKK-12103-EUR 460,00) uz Kārsavas vidusskolas izdevumu tāmi 
EUR 2560,00 apmērā atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.210, struktūrvienība-51, ekonomis-
kās klasifikācijas kods- 11194- EUR 2305,00, EKK 12104-EUR 255,00,) pielikums Nr.2 , reģ. 
Nr. 492 /1.5.4 no 20 .06.2019).    

5.9. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no  Jaunatnes lietu pasākumu  izdevumu tāmes  EUR 648,00  
apmērā  atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-30, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193
- EUR 522,00, EKK-12103-EUR 126,00) uz Mežvidu pamatskolas izdevumu tāmi EUR 648,00 
apmērā atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.210, struktūrvienība-52, ekonomiskās klasifikācijas 
kods- 11194- EUR 522,00, EKK 12104-EUR 126,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr.504 /1.5.4 no 
26.06.2019).    

5.10. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Jaunatnes lietu pasākumu izdevumu tāmes EUR 811,00 
apmērā atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-30, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193- 
EUR 654,00, EKK-12103-EUR 157,00) uz Salnavas pamatskolas izdevumu tāmi EUR 811,00 
apmērā  atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.210, struktūrvienība-53, ekonomiskās klasifikāci-
jas kods- 11194- EUR 654,00, EKK 12104-EUR 157,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 505 /1.5.4 no 
26.06.2019).    

5.11. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Jaunatnes lietu pasākumu izdevumu tāmes EUR 794,00 
apmērā atalgojumam  (kods 06.200, struktūrvienība-30, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193
- EUR 677,00, EKK-12103-EUR 117,00), no Teritorijas attīstības pasākumu izdevumu tāmes 
EUR 46,00  apmērā atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-159, ekonomiskās klasifikācijas 
kods- 12103-EUR 46,00) uz Mērdzenes pamatskolas izdevumu tāmi  EUR 840,00 apmērā atal-
gojuma nodrošināšanai (kods 09.210, struktūrvienība-54, ekonomiskās klasifikācijas kods- 
11194- EUR 677,00, EKK 12104-EUR 163,00,) pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 506/1.5.4 no 
26 .06.2019).    

5.12. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Jaunatnes lietu pasākumu izdevumu tāmes  EUR 289,00 
apmērā  atalgojumam (kods 06.200, struktūrvienība-30, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193
- EUR 196,00, EKK-12103-EUR 93,00), no Tūrisma pasākumu izdevumu tāmes EUR 915,00  
apmērā  atalgojumam (kods 04.730, struktūrvienība-96, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11193
- EUR 774,00, EKK-12103-EUR 141,00)) uz Kārsavas mūzikas un mākslas skolas izdevumu 
tāmi EUR 1204,00 apmērā atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.510, struktūrvienība-57, ekono-
miskās klasifikācijas kods- 11194- EUR 970,00, EKK 12104-EUR 234,00,) pielikums Nr.2 , reģ. 
Nr. 507 /1.5.4 no  26 .06.2019).    

5.13. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Reliģijas pasākumu izdevumu tāmes EUR 223,00 apmērā 
(kods 08.400, struktūrvienība-43, ekonomiskās klasifikācijas kods- 3263- EUR 223,00) uz Mal-
navas teritorijas uzturēšanas izdevumu tāmi EUR 223,00 apmērā kapličas jumta remontam 
(kods 06.600, struktūrvienība-110, ekonomiskās klasifikācijas kods- 2241- EUR 223,00, ) pieli-
kums Nr.2 , reģ. Nr. 481/1.5.4 no 14 .06.2019).   

5.14. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi no Izglītības pasākumu izdevumu tāmes EUR 1500,00 apmē-
rā (kods 09.810, struktūrvienība-55, ekonomiskās klasifikācijas kods- 3263- EUR 1500,00), no 
Darba devēja aizvietošanai paredzētajiem līdzekļiem EUR 104,00 apmērā (kods 10.300, struk-
tūrvienība-68, ekonomiskās klasifikācijas kods- 12212- EUR 104,00) uz Mērdzenes pamatsko-
las izdevumu tāmi EUR 1604,00  apmērā atalgojuma nodrošināšanai (kods 09.210, struktūrvie-
nība-54, ekonomiskās klasifikācijas kods- 11194- EUR 830,00, EKK 12104-EUR 200,00, EKK 
11193-EUR 463,00, EKK- 12103-EUR 111) pielikums Nr.2, reģ. Nr. 508 /1.5.4 no 26 .06.2019).    

5.15. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Malnavas sociālās mājas izdevumu tāmes ietvaros EUR 
106,00 apmērā no pievienotās vērtības nodokļa  izdevumiem  (kods 10.200, struktūrvienība-61, 
ekonomiskās klasifikācijas kods- 2512- EUR 106,00,) uz  iestādes pamatlīdzekļu iegādes izde-
vumiem (kods 10.200, struktūrvienība-61, ekonomiskās klasifikācijas kods-5239-EUR 106,00)
(pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 509 /1.5.4 no 26.06.2019).    

5.16. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Kārsavas vidusskolas uzturēšanas izdevumu tāmes ietvaros 
EUR 77,00 apmērā no mācību līdzekļu iegādes izdevumiem (kods 09.210, struktūrvienība-51, 
ekonomiskās klasifikācijas kods- 237002- EUR 77,00,) uz  mācību grāmatu iegādes izdevu-
miem (kods 09.210, struktūrvienība-51, ekonomiskās klasifikācijas kods-523302-EUR 77,00)
(pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 493/1.5.4 no 20.06.2019). 

6. Speciālais budžets ((2 .pielikums): 
6.1. Palielināti dabas resursu nodokļa izdevumu atkritumu konteineru iegādei EUR 835,00 (astoņi 

simti trīsdesmit pieci eiro 00 centi). (budžeta klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība-25, 
ekonomiskās klasifikācijas kods5239). pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 491/1.5.4 no 20 .06.2019).    

7. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi palielināti par 135,00 EUR un izdevumi par 135, 00 
EUR ((5 .pielikums): 

7.1. Apstiprināti ziedojumu budžeta ieņēmumos fiziskas personas ieskaitītie līdzekļi EUR 135 
(viens simts trīsdesmit pieci eiro 00 centi) [EKK-23.5.1.0] Kārsavas vidusskolas skolēnu brau-
cienam ekskursijā (budžeta klasifikācijas kods 09.210, struktūrvienība- 126, ekonomiskās, 
klasifikācijas kods 2322) (domes sēdes pr.   &.   no  27 .06.2019 )  

8. Finansēšana (2.pielikums) 
8.1. Samazināts dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums EUR 835,00 (astoņi simti trīsdesmit pieci 

eiro 00 centi ) atkritumu konteineru iegādei. (budžeta klasifikācijas kods 05.600, struktūrvienība
-25, finansēšana klasifikācijas kods F22010000). pielikums Nr.2 , reģ. Nr. 491 /1.5.4  no  
20.06.2019).    

Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

 
1. pielikums 

Kārsavas novada domes 2019. gada 27. jūnija protokols Nr.7 lēmums Nr.5.  
Saistošie noteikumi Nr. 9/2019 

 
Budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

2019. gadam 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju 
kodi 

Apstiprināts 
2019. gadam 
uz 25.04.2019 

Grozījumi  
Precizēts 

2019. gadam 
uz 27.06.2019 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5869792,00 14270,00 5884062,00 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 2035548,00 0,00 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. 3134483,00 10943,00 3145426,00 

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

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 289210,00 3327,00 292537,00 



Pašvaldība 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              AUGUSTS      2019 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionā-
lajām kategorijām   6478565,00 14270,00 6492835,00 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 668338,00 8397,00 676735,00 

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

Ekonomiskā darbība 04.000 269475,00 -2019,00 267456,00 

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

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1196741,00 60,00 1196801,00 

Veselība 07.000 94601,00 215,00 94816,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 608342,00 27,00 608369,00 

Izglītība 09.000 2415084,00 8513,00 2423597,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 1106630,00 -923,00 1105707,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionā-
lajām kategorijām pa iestādēm   6478565,00 14270,00 6492835,00 

  01.000 Vispārējie valdības dienesti   668338,00 8397,00 676735,00 

    1 Kārsavas novada pašvaldība   335405,00 0,00 335405,00 

      Atlīdzība 1000 246405,00 0,00 246405,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 80700,00 0,00 80700,00 

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

    1-07 VPVKAC punkta izveide   0,00 14286,00 14286,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 0,00 12786,00 12786,00 

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

    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   12119,00 814,00 12933,00 

      Atlīdzība 1000 11084,00 620,00 11704,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 1035,00 194,00 1229,00 

    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   88412,00 -6703,00 81709,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 88412,00 -6703,00 81709,00 

  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 -2019,00 267456,00 

    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 

    17 Projekts "Skolēnu nodarbinātība va-
sarā"   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 pārbū-
ve"   3413,00 0,00 3413,00 

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

    181 LVAF proj. "Eksplotācijas noteiku-
mu izstrāde 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 bizne-
sam"   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 -2019,00 20607,00 

      Atlīdzība 1000 13342,00 -2019,00 11323,00 

      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 apsaim-
niekošana   1196741,00 60,00 1196801,00 

    110 Malnavas teritorijas uzturēšana   89385,00 223,00 89608,00 

      Atlīdzība 1000 70103,00 0,00 70103,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 13997,00 1064,00 15061,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 5285,00 -841,00 4444,00 

    111 Mežvidu teritorijas uzturēšana   73011,00 566,00 73577,00 

      Atlīdzība 1000 56723,00 0,00 56723,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 12075,00 566,00 12641,00 

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

    112 Salnavas teritorijas uzturēšana   48221,00 0,00 48221,00 

      Atlīdzība 1000 33176,00 0,00 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 

      Preces un pakalpojumi 2000 0,00 5333,00 5333,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 30000,00 -5333,00 24667,00 

    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 platfor-
mas 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.   11166,00 0,00 11166,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 11166,00 0,00 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   207929,00 -2606,00 205323,00 

      Atlīdzība 1000 4355,00 -1031,00 3324,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 179574,00 0,00 179574,00 

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

      Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00 -1575,00 8425,00 

    160 Ūdens apgāde- Mērdzenes pag.   15583,00 1059,00 16642,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 8283,00 1059,00 9342,00 

      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 apsaimniekoša-
na   2772,00 0,00 2772,00 

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

    188 ELFLA projekts "Zīdūņa parka 
labiekārtošana"   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 maksājumi, 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 -2836,00 11053,00 

      Atlīdzība 1000 10672,00 -2836,00 7836,00 

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

    31 Pilsētas teritorijas uzturēšana 
(novada)   131494,00 3654,00 135148,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 126112,00 3654,00 129766,00 

      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 
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    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   94601,00 215,00 94816,00 

    143 ESF proj. "Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada 
iedzīvotājiem"   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   14534,00 215,00 14749,00 

      Atlīdzība 1000 11384,00 0,00 11384,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 3150,00 215,00 3365,00 

    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   10804,00 0,00 10804,00 

      Atlīdzība 1000 9726,00 0,00 9726,00 

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

  08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   608342,00 27,00 608369,00 

    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 
Kārsavas 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 
maksājumi, 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 

    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   57811,00 250,00 58061,00 

      Atlīdzība 1000 36648,00 0,00 36648,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 20476,00 250,00 20726,00 

      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 -223,00 3577,00 

      Subsīdijas un dotācijas 3000 3800,00 -223,00 3577,00 

    44 Sporta pasākumi   24656,00 0,00 24656,00 

      Atlīdzība 1000 12756,00 0,00 12756,00 

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

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resur-
su maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 580,00 0,00 580,00 

    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   2415084,00 8513,00 2423597,00 

    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 iestā-
de 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 pedago-
gu atalgojums) 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 profesionālās 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 
kompetenču 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 individu-
ālo kompetenču 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 individu-
ālo kompetenču 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.   5548,00 0,00 5548,00 

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

    47 Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde   157601,00 1105,00 158706,00 

      Atlīdzība 1000 123928,00 1105,00 125033,00 

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

    48 Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde   143815,00 473,00 144288,00 

      Atlīdzība 1000 113492,00 473,00 113965,00 

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

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

    49 Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde   84306,00 294,00 84600,00 

      Atlīdzība 1000 68526,00 294,00 68820,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 15780,00 0,00 15780,00 
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Sastādīja ekonomists                     Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

 

2. pielikums 

Kārsavas novada domes 

2019.gada 27.jūnija protokols Nr.7 lēmums Nr.5 

Saistošie noteikumi Nr.9/2019 
 

Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem 2019. gadam 

 
Sastādīja ekonomists                     Māris Kuļešs 
Domes priekšsēdētāja                     Ināra Silicka 

    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   455628,00 2560,00 458188,00 

      Atlīdzība 1000 202762,00 2560,00 205322,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 242731,00 -77,00 242654,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 4305,00 77,00 4382,00 

      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 pārvadā-
jumi   15082,00 0,00 15082,00 

      Atlīdzība 1000 9229,00 0,00 9229,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5853,00 0,00 5853,00 

    52 Mežvidu pamatskola   212142,00 648,00 212790,00 

      Atlīdzība 1000 79935,00 648,00 80583,00 

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

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

    52-2 Mežvidu pamatskola-skolēnu pārva-
dājumi   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 1285,00 161200,00 

      Atlīdzība 1000 121810,00 1285,00 123095,00 

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

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

    53-2 Salnavas pamatskola-skolēnu pārva-
dājumi   2220,00 0,00 2220,00 

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

    54 Mērdzenes pamatskola   200107,00 2444,00 202551,00 

      Atlīdzība 1000 128589,00 2444,00 131033,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 69420,00 0,00 69420,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 2098,00 0,00 2098,00 

    54-2 Mērdzenes pamatskola - skolēnu pār-
vadājumi   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 -1500,00 16453,00 

      Atlīdzība 1000 3150,00 0,00 3150,00 

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

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

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

    57 Kārsavas mūzikas un mākslas skola   121506,00 1204,00 122710,00 

      Atlīdzība 1000 67138,00 1204,00 68342,00 

      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 resur-
su maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 120000,00 0,00 120000,00 

  10.000 Sociālā aizsardzība   
1106630,0

0 -923,00 
1105707,0

0 

    10 Bāriņtiesa   48769,00 0,00 48769,00 

      Atlīdzība 1000 42664,00 0,00 42664,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 5419,00 0,00 5419,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 686,00 0,00 686,00 

    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 pieau-
gušām personām un garīga rakstura traucē-
jumiem un bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem izveide Kārsavas novadā"   207192,00 0,00 207192,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 57134,00 0,00 57134,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 150058,00 0,00 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 -4216,00 75321,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 413,00 106,00 519,00 

      Sociālie pabalsti 6000 0,00 4110,00 4110,00 

    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   266912,00 129,00 267041,00 

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

      Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resur-
su maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 0,00 129,00 129,00 

    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 resur-
su 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   13532,00 -1052,00 12480,00 

      Atlīdzība 1000 13532,00 -1052,00 12480,00 

    94 Sociālās aprūpes mobilā brigāde   25505,00 0,00 25505,00 

      Atlīdzība 1000 17668,00 0,00 17668,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 7837,00 0,00 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 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekono-
miskajām kategorijām   6478565,00 14270,00 6492835,00 

Atlīdzība 1000 3338454,00 3695,00 3342149,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1916598,00 14125,00 1930723,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 51288,00 -7056,00 44232,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 609260,00 -733,00 608527,00 

Sociālie pabalsti 6000 405112,00 4110,00 409222,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resur-
su maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 157853,00 129,00 157982,00 

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

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances 
aktīvā) 

F2001
0000 1232157,00 0,00 1232157,00 

Aizņēmumi 
F4002
0000 -615384,00 0,00 -615384,00 

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā 
F5001
0000 -8000,00 0,00 -8000,00 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 
kategori-
ju kodi 

Apstipri-
nāts 2019. 
gadam uz 
25.04.2019 

Grozīju-
mi  

Precizēts 
2019. ga-
dam uz 

27.06.2019 

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 funk-
cionālajām kategorijām   644886,00 835,00 645721,00 

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

Vides aizsardzība 05.000 30846,00 835,00 31681,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām pa iestā-
dēm   644886,00 835,00 645721,00 

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

    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 

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

      Atlīdzība 1000 15319,00 0,00 15319,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 54516,00 0,00 54516,00 

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

    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 

  05.000 Vides aizsardzība   30846,00 835,00 31681,00 

    25 Dabas resursu nodoklis   30846,00 835,00 31681,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 23346,00 0,00 23346,00 

      Pamatkapitāla veidošana 5000 7500,00 835,00 8335,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši eko-
nomiskajām kategorijām   644886,00 835,00 645721,00 

Atlīdzība 1000 15319,00 0,00 15319,00 

Preces un pakalpojumi 2000 295319,00 0,00 295319,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 334248,00 835,00 335083,00 

V FINANSĒŠANA - kopā   346211,00 835,00 347046,00 

Naudas līdzekļi un noguldījumi 
(bilances aktīvā) 

F2001000
0 114218,00 835,00 115053,00 

Aizņēmumi 
F4002000
0 231993,00 0,00 231993,00 
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3. pielikums 
Kārsavas novada domes 

2019.gada 27.jūnija protokols Nr.7 lēmums Nr.5 
Saistošie noteikumi Nr.9/2019 

 

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

Sastādīja ekonomists                      Māris Kuļešs  

Domes priekšsēdētāja                       Ināra Silicka 
 

4.pielikums 

Kārsavas novada domes 

2019. gada 27.jūnija 

Sēdes Nr.7 lēmums Nr.5 

Saistošie noteikumi Nr.9/2019 

 

Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un investīciju plāns 2019.gadam 

Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi 
Apstiprināts 2019.gadam uz 

28.02.2019 
Grozījumi  

Precizēts 2019. gadam uz 
27.06.2019 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   0,00 135,00 135,00 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 0,00 135,00 135,00 

II IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām   0,00 135,00 135,00 

Izglītība 09.000 0,00 135,00 135,00 

III IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
pa iestādēm   0,00 135,00 135,00 

  09.000 Izglītība   0,00 135,00 135,00 

    126 Kārsavas vidusskola  - ziedojumi   0,00 135,00 135,00 

      Preces un pakalpojumi 2000 0,00 135,00 135,00 

IV IZDEVUMI KOPĀ atbilstoši ekonomiskajām kategorijām         

Preces un pakalpojumi 2000 0,00 135,00 135,00 

Nr. 
Uzdevuma 
Nr. 2019.-

2025.Attīstība
s programmā 

Projekta nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 
Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādī-

tāji 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 Latga-

les speciālo ekonomisko zonu 
Novada dome 

Regulāra sadarbība ar Rēzeknes biznesa inkubatoru 
(piedalīšanās semināros, kopsapulcēs) 

        

  U 1.1.2/ 
Līdzdarboties projektos, kas sniedz iespēju sakārtot 

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 organizāci-

jām kursu un semināru organizēšanai, piedāvājot 
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 Ze-

mesgrāmatā, 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 sadar-

bības 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 uzņēmēj-
darbību novada teritorijā interneta mājas lapā vismaz 

3 valodās (latviešu un 2 svešvalodās) 

Novada do-
me, sabiedris-
kās attiecības 

Publikācijas medijos EUR 300 
“Latgales Reģionālā Televīzija” - 2 sižeti mēnesī un “Vakara 
saruna. Kārsavas novada pašvaldības aktualitātes”EUR 3485 
LTV1 – Kārsavas novadam svarīgas informācijas sniegšana, 

izplatīšana valsts televīzijā.         (6 min).EUR 600 

      4385 

  U 1.3.3/ 
Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, valsts sa-

biedrībām 
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 aktua-

lizācija 
Novada dome Papildināta uzņēmēju datu bāze         

  RV 1.4/ Pašvaldības atbalsts uzņēmumu izveidei un attīstībai 

  U 1.4.1./ 
Turpināt atbalstīt jaunās biznesa idejas un veicināt 

skolēnu mācību uzņēmumu attīstību 
Novada dome 

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

      1150 

 U 1.4.2./ 
Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību un nodarbinātības 

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 do-
me, iepirku-

mu 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 pilnveidošana 
Novada do-
me, 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 do-
me, skolas 

          

  U 2.1.3./ Interešu izglītības attīstība un pilnveidošana 

Novada do-
me, 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 olimpiādēs, 

konkursos, sporta pasākumos un mācību ekskursijās, 
kā arī izglītojamo apbalvošana 

Novada do-
me, 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    
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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 

RV 2.1/ Izglītības pakalpojumu  attīstība 

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

Novada dome, 
skolas 

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. &  

25.04.201
9. 

4500   1048 

  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 organizē-

šana un atbalstīšana 
Novada dome 

Noorganizēti 36 sporta pasākumi novada teritorijā, plānoti 
2905 dalībnieki. Sportistu piedalīšanās 12 ārpus novada pasā-

kumos, 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 pilnvei-

došana 

Novada dome, 
kultūras speciālisti 

  LEADER projekts” Aprīkojuma iegāde Kārsavas KN “ 
“Kārsavas KN “Gaismas aprīkojums-gaismas pultis, video 
sistēmas komplekts, skatuves mehānisms, 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 re-

monts 
      3000 

  
Goliševas KN fasādes remonts(200m2), foajē grīdas remonts

(15m2),sliekšņa remonts (20m2) 
      2160 

  Mērdzenes kultūras namā mikrofoni 2gab.       1020 

  

Bibliotēkas (Goliševas bibliotēkā multifunkcionālā iekārta 
1gab., Ranču bibliotēkā multifunkcionālā iekārta 1gab., 

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

      1440 

  U 4.1.2./ 
Nodrošināt materiāltehnisku atbalstu amatier-

mākslas 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 organizēša-

nai 
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 apmeklētā-
ji. Plānoti valsts , reģionālie izbraukumi (1002 dalīb-

nieki) 
 

Novada pasākumu apskaņošana 

      

  
 
 

33730 
  
  
   
  
   
  
  
  

1500 
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Nr. 

Uzdevu-
ma Nr. 
2019.-

2025.Att
īstības 
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 

aizņēmu-
mi, EUR 

Plānotais 
pašvaldī-
bas finan-

sējums, 
EUR 

  RV 4.2./ Kultūras pakalpojumu attīstība 

  U 4.2.3./ 
Popularizēt bibliotēku kā multifunk-
cionālu iespēju  vietu, modernizējot 

IKT aprīkojumu 

Novada dome, bib-
liotēkas 

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, bib-

liotēkas 
          

  VP5/ Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

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

  U 5.1.1/ 
Sociālo speciālistu profesionālās 

kompetences pilnveidošana 
Novada dome, sociā-

lais dienests 
          

  U 5.1.2/ 
Nodrošināt sociālās aprūpes/ sociālās 
rehabilitācijas centru izveidi un mate-

riāltehniskā nodrošinājuma iegādi 

Novada dome, sociā-
lais dienests 

DI projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušām personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsa-
vas novadā”( Izveidots un labiekārtots Dienas aprūpes centrs ar  20 vietām 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un ar  16 vietām sabiedrībā balstītu pakalpo-

jumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem)                        
Projekta priekšfinansēšana EUR17289 

  165289   34071 

  
Ieguldījums SIA “Kārsavas slimnīca” pamatkapitālā Ēkas “Gvelzis” fasā-

des remonts 
       8000 

  U 5.1.3./ 
Pilnveidot  sociālo pakalpojumu 

pieejamību 
Novada dome, sociā-

lais dienests 

Pabalsti maznodrošinātajiem 
Asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem (86 personas) 

  
   

104831 
  

266912 
  

Materiāli tehniskā bāze sociālais dienests(dokumentu skapis 1gab., licenzē-
ta 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 maz-

gājamā mašīna 1gab., boileri 2gab., trimmers- zāles pļāvējs 1gab.) 

      
3000 
538 
1225 

  U 5.2.2./ 

Vides pieejamības nodrošināšana 
pašvaldības iestādēs un  pieejamības 
nodrošināšanas veicināšana privātās 

iestādēs 

Novada dome, sociā-
lais dienests 

          

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

uzturēšana 

Novada dome, sociā-
lais dienests 

          

  VP6/ Veselības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

  RV 6.1/ Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

  U 6.1.1./ 
Motivēt veselības pakalpojumu klāstu 

pilnveidošanu 
Novada dome, Kār-

savas slimnīca 
          

  U 6.1.2./ 
Atbalstīt un motivēt jauno speciālistu 

piesaisti 
Novada dome, Kār-

savas slimnīca 
          

  U 6.1.3./ 
Veselības profilakses pasākumu 

atbalstīšana 
Novada dome, Kār-

savas slimnīca 

Projekts”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas 
novada iedzīvotājiem” (10 pasākumi , dažādos ciklos-vingrošana, nūjošana, 
ekskursijas, lekcijas, iesaistīti 300 iedzīvotāji) (pašvaldības priekšfinansē-

jums EUR 7797) 

  23030     

  RV 6.2./ Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

  U 6.2.1./ FVP uzturēšana Novada dome 
FVP (Malnavā, Salnavā, Mežvidos, Goliševā) un ambulances Mērdzenē 

uzturēšanas izdevumu nodrošināšana 
  30045   27194 

  VP7/ Tūrisma attīstība 

  RV 7.1./ Tūrisma infrastruktūras izveide un uzlabošana 

  U 7.1.1./ 
Esošo tūrisma objektu uzturēšana un 

attīstība 
Novada dome, tūris-

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

un soliņa ierīkošana. 
       350 

  U 7.1.2./ Norāžu uzstādīšana uz objektiem 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
Esošo tūrisma informācijas stendu informācijas atjaunošana, uzturēšana 

norāžu uzstādīšana, atjaunošana  
      1700 

  U 7.1.3./ Jauno tūrisma objektu izveide 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
 Tūrisma maršruta "Otrais pasaules karš Kārsavas novada iedzīvotāju likte-

ņos" izveide 
      1500 

  U 7.1.4./ Novada muzeja izveide 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
          

  U 7.1.5./ 
Tūrisma informācijas pieejamība 
novada iedzīvotājiem un viesiem 

Novada dome, tūris-
ma speciālists 

          

  U 7.1.6./ 

Ieviest jaunu informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju risinājumu 

pielietošanu un attīstīšanu tūrisma 
informācijas nodrošināšanā un apritē 

Novada dome, tūris-
ma speciālists 

          

  U 7.1.7./ 
Nodrošināt tūrisma pakalpojuma 

kvalitāti 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
          

  RV 7.2./ Tūrisma produkta izveide un attīstība 

  U 7.2.1./ Kārsavas tirgus kā produkta attīstība 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
          

  U 7.2.2./ 
Veicināt kultūrvēsturiskā tūrisma 

produkta izstrādi un attīstību 
Novada dome, tūris-

ma speciālists 
Vēsturiskā izpēte "Kārsavas stāsti" 

Tūrisma objektu fotogrāfiju bāzes papildināšana 
      

5000 
300 

  U 7.2.3./ 

Novada popularizēšana un tēla attīstī-
ba: bukletu izstrāde, dalība konferen-
cēs, semināros u.c. pasākumos; dalība 

izstādēs un izstāžu organizēšana 

Novada dome, tūris-
ma 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 
atjaunošana, uzturēšana un regulāra 

aktualizācija 

Novada dome, tūris-
ma speciālists 

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

  U 7.2.5./ 
Novada amatnieku un mājražotāju 

sadarbības veicināšana un viņu popu-
larizēšana 

Novada dome, tūris-
ma speciālists 
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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 

  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 informā-
ciju, 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 
paziņojuma par sīkdatnēm un drukāšanai draudzīgā atbalsta sadaļu iz-
strādāšana) 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 grāmatvedī-
ba 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.), bāriņtiesa  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 
kvalifikācijas paaugstināšana 

Novada dome           

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

Novada dome 

Pašvaldības amatpersonu (darbinieku) nolikuma “Kārsavas novada paš-
valdības iestāžu amatpersonu un darbinieku 
Atlīdzības nolikums’ ietvaros atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no 
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā 
atvaļinājumā 
  
Represētie(150), izdevumi par Kārsavas novadu (vēsturiskā inf, popula-
riz. Cita rakstura) -350, zemessardzes pasākuma atbalsts-200, Boņuks-
250, nedzirdīgo biedrība- 100 
  
Plānotas dzimtsarakstu nodaļa 20 laulību ceremonijas 

 
Starpnovadu maksājumi 
Izglītības EUR 120000 (aptuveni 45 izglītības iestādes un 105 izglītoja-
mie) 
Atskurbtuve EUR 3500 (Līgums ar Ludzas novada pašvaldību) 
Bibliotēku funkciju EUR 3200 (metodiskie pakalpojumi, profesionālā 
izglītošana,  servera uzturēšana) pakalpojumiem 
 Sociāliem pakalpojumiem EUR 30000 (2 iestādes un 5 klienti) 
  
Ēdināšana( pašvaldības 88531b.d.) (Kārsavas novada domes 2015.gada 
24.septembra saistošie noteikumi Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segša-
nu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”) 
  
Pieredzes apmaiņas brauciens  Kārsava-Alūksne-Tallina- Alūksne-
Kārsava (15 deputāti) 
Pašvaldību sadarbības iespējas (35darbinieki) 
  
Kārsavas novada un tā simbolikas atpazīstamība, sabiedriskās attiecības 
EUR 2000 (300 gab. prezentmateriāli) 
EUR 950 Godināt ilgdzīvotājus – 50 gaviļnieki ,  novada aktīvākos 
iedzīvotājus (10 balvas), goda pilsoņus- -10piemiņas balvas 
EUR 1000 Lietišķu  tikšanos organizēšana pie domes priekšsēdētajas 
(20tikšanās) 
  
Personu datu aizsardzības pasākumu pakalpojumi 
  
Biedru maksa PS (1,3% no budžeta) izpilddirektoru asociācijai. 

   32377   

 
 
84104 
  
   

 
1500 
   
  
300 
  
  
156700 
  
  
97780 
 
  
 
 

 
   
1020 
  
  
 

 
  
  
3950  
  
  

 
  
  
8833 
  
5918 

Novada dome 
Valsts un Kārsavas novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra tīkla izveide 

27.06.20
19.Kārsa
vas 
novada 
domes 
sēdes 
prot. Nr.  
lēmums 
nr. 

10000   4286 

  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, populari-
zējot 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 augustā - 4 delegācijas ar 10 personām. Nodrošina ēdināšanu 10 
euro dienā. Ekskursija - 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 apdruku - 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 pagas-
tos 5gab. 

      7550  

  RV 8.3./ Jauniešu iesaiste pārvaldes sistēmā 

  U 8.3.1./ 
Aktivizēt jauniešu interesi dažādos pasā-
kumos un projektos 

Novada dome, jaunie-
šu speciālisti 

Organizēti 28 jauniešu pasākumi, iesaistīti 1380 dalībnieki.       2638 

  U 8.3.2./ 
Skolēnu nodarbinātības pasākumu orga-
nizēšana 

Novada dome 
NVA projekts “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’”  Izveidotas 10 darba 
vietas skolēniem 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 atbil-
stoši likumdošanai 

Novada dome, komu-
nālais 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. 
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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 

  U 9.1.2./ 
Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infra-
struktūras tehnisko stāvokli 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

Melnā seguma atjaunošana (Aizņēmums VK 75% pašvaldības līdzfinan-
sējums autoceļu fonds- 25%) : 
Kārsavas pilsētas ielu atjaunošana 
Puškina-1005 m2 Kļavu-528 m2, Kalēju 980 m2,Avženkas 243 m2, 
Dzelzceļa 920 m2, Dārzu 1029 m2, Mazā Dārzu 1036 m2, Zaļā 3105 
m2, Teātra ielas 1330 m2. 
(divkārtu virsmas apstrāde) 
Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma 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) 
Ielu seguma atjaunošana Goliševā (Smilšu ielai 788 m2) 
Kārsavā 
68090030252 seguma atjaunošana(600m2) Estrādes ielas seguma atjau-
nošana ((1500m2)Segas maiņa ietvei uz estrādi(120m2) 

    

 85500 
  
   
  
44250 
  
  
  
46500 
  
  
  
18184 
  
   
92850 

 28 500 
  
  
  
14 750 
  
  
  
15 500 
  
  
  
6061 
  
   
30950 

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

      
3413 
5000 

  U 9.1.3./ 
Apgaismojuma ierīkošana un uzturēšana 
uz ielām/ ceļiem/ laukumiem 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

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

      9871,18 

  R.V 9.2/ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

  U 9.2.1/ 
Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas  sistēmas 

Novada dome, SIA 
“Kārsavas namsaim-
nieks 

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 sistē-
mu darbību 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

          

  RV 9.3/ Ilgtspējīgas atkritumu savākšanas nodrošināšana 

  U 9.3.1/ 
/ Izveidot atkritumu dalītās 
vākšanas laukumus un punktus 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

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

      
5810 
300 

  U 9.3.2/ Izveidot būvgružu pieņemšanas punktu 
Novada dome, komu-
nālais dienests 

          

  U 9.3.3/ 
Izveidot bioloģiski noārdāmo atkritumu 
punktus/laukumus 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

          

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

  U 9.4.1./ Centrālās apkures sistēmas attīstība 
Novada dome, komu-
nālais dienests 

          

  U 9.4.2./ 
Vienotas apkures sistēmas un katlu mā-
jas būvniecība Kārsavas pilsētā 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā(Telegrāfa ielā 37) (provizoriskais 
galvojums EUR 1153705) 
Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā 
(izbūvēts savienojošais siltumtrases posms1255 m garumā no jaunās 
katlu mājas Telegrāfa ielā 37 uzošo Skolas ielas apkures loku un Kļavu 
ielas apkures loku) Telegrāfa ielā 37) (provizoriskais galvojums EU-
R294325) 

       

  U 9.4.3./ Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

Novada dome, komu-
nālais dienests, SIA 
„Kārsavas namsaim-
nieks 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājām. Saistošie noteikumi  “Par Kārsa-
vas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un  
dzīvojamo māju renovācijai” 

      30000 

  U 9.4.4./ 
Energoefektivitātes un siltināšanas pasā-
kumu īstenošana publiskajās ēkās un 
daudzdzīvokļu ēkās 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

          

  U 9.4.5./ Teritorijas labiekārtošana 
Novada dome, komu-
nālais dienests 

Bīstamo koku zāģēšana (55koki)       3850 

Ūdens ņemšanas vietas izveide Mežvidos       1900 

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

      100890 

  U 9.4.6./ 
Pašvaldības  iestāžu un struktūrvienību 
uzturēšana un attīstība, tai skaitā, palīgē-
ku būvniecība 

Novada dome 

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

      
13000 
3222 

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

      1041 

  U 9.4.7./ 
Komunālās saimniecības un ceļu apsaim-
niekošanas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana 

Novada dome, komu-
nālais dienests 

Pļaujmašīna novada teritorijas un ceļa uzturēšanai       6512 

Malnavas teritorija (zāģis 1gab., rokas pļaujmašina 1gab,) 
Mežvidu teritorija (stumjamais zāles pļāvējs 1gab., prožektors ar statī-
vu ) Salnavas teritorija (krūmgriezis 1gab.)   

         2361   

  U 9.4.8./ 
Ugunsdzēsības dīķu izveide un uzturēša-
na, darba aizsardzības pasākumu nodro-
šināšana 

Novada dome, darba 
aizsardzības speciā-
lists 

          

  U 9.4.9./ 

Vecināt daudzdzīvokļu māju īpašnieku 
atbildības uzņemšanos par māju uzturē-
šanu un apsaimniekošanu; veicināt dzī-
vokļu īpašnieku kopību veidošanu 

Novada dome, komu-
nālais 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 uzturēša-
na 

Novada dome 
Videonovērošanas kameru uzstādīšana 6 gab.: 
 Kārsava pilsētā 3gab.(pie domes, pie baznīcas, stadionā);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, klaiņojošo suņu uzturē-

šana patversmē (6.gab.), klaiņojošo kaķu uzturēšana patversmē(4gab). 
      2412 

  U 9.7.2./ 
Pasākumu veikšana gaisa un ūdens kva-
litātes uzlabošanai 

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 attīstī-
bas atbalstīšana 

Novada dome           

  RV 10.2./ Dabas objektu saglabāšana 

  U 10.2.1/ 
Ūdenstilpņu apsaimniekošanas plānu 
izstrāde 

Novada dome 
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 
Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā (Pašvaldības priekšfinansēšana- 
EUR518,00)  

  2589     
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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 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja                              Ināra Silicka 

  U10.2.2./ Dabas objektu labiekārtošana 

Novada dome 

LEADER projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana.” 
(Labiekārtota Zīdūņa parka teritorija, takas izvei-

de, uzstādītas mazās arhitehtūras formas) 

(pašvaldības priekšfinansējums – EUR 36000) 

  45000   9065 

  

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

8dažādu sugu koki (DRN finansējums) 

      9424 

  U10.2.3./ Ūdensteču un ūdenstilpņu apsaimniekošana Novada dome 
Zivju mazuļu iegāde ( karpu mazuļi 25kg., baltais 

amūrs 10kg, līņu mazuļi 25kg)  (DRN finansē-

jums) 
      305 

  RV 10.3./ Kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un attīstība 

  U10.3.1./ 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 tel-

pās" (priekšfinansēšana EUR 36000) 
  

Jaunu projektu realizācija 

 

  

  
  
  

  

 

  

9000 
  

  
  
9000 

  

10 050 
  

5000 
36000 

priekš. 
  

5000 
36000 

priekš 

  
  

30000 

  U10.3.2./ 
.Labiekārtot un nodrošināt kapsētu un piemiņas 

vietu teritorijas sakārtošanu, infrastruktūras attīs-

tību 

Novada dome 

Kārsavas kapu labiekārtošana un 2.vārtu uzstādīša-

na EUR 3880 

Salnavas Zacešku kapos ūdens ņemšanas vietas 

izveide EUR 1900 

Zobļevas kapu kapličas atjaunošana Salnavas 

pagastā EUR 1300 
Mežvidos Plēšu kapos ūdens ņemšanas vietas 

izveide EUR1900 

      8980 

  U10.3.3./ 
Valsts oficiālo reliģisko konfesiju un to infra-

struktūras uzturēšana un atjaunošana 
Novada dome 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīca (ērģeļu skaņošana- 200,00, pasākumi 

novada svētku ietvaros – 450,00, videoprojektora 

nodrošināšana160) 

Pieminekļa uzstādīšana priesterim Jāzepam Aglo-

nietim Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas 

katoļu baznīcas dārzā- EUR 1000 

Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo 

baznīcas kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošana- 

EUR 1500 
Kārsavas novada reliģisko konfesiju un to infra-

struktūras saglabāšana novadā-EUR 400 

      3800 

  U 0.3.4./  Uzlabot un sistematizēt tirgus teritoriju Novada dome           


