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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1.  NOVADA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Kārsavas novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Kārsavas pilsētu un 5 apkārtējos 

pagastus – Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas. Ziemeļos Kārsavas novads 

robežojas ar Balvu novada Krišjāņu un Tilžas pagastiem, kā arī ar Baltinavas novadu; dienvidos 

– ar Ciblas novada Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastiem; rietumos – ar Rēzeknes 

novada Ilzeskalna, Nautrēnu un Bērzgales pagastiem, bet austrumos novadam ir robežas ar 

Krievijas Federāciju 66 km garumā, kā rezultātā daļai pašvaldības teritorijai ir spēkā pierobežas 

joslas režīms (1.1. attēls). Lielākie ciemi novadā ir pagastu centri – Malnava, Mērdzene, Salnava, 

Goliševa, Mežvidi, kā arī Bozova, Pudinova, Mežvidi II. 

 

1.1. attēls. Kārsavas novada teritoriālais iedalījums (Avots:CSP) 

Kārsavas novada kopējā platība1 ir 627 km2. Pēc platības lielākais ir Salnavas pagasts, bet 

mazākais ir Goliševas pagasts.  

Vismazākā pagasta teritorija 16,2% ir Goliševas pagastam, savukārt vislielākā – Salnavas 

pagastam, kas aizņem 26.5% no kopējās novada teritorijas. Novada administratīvais centrs ir 

Kārsavas pilsēta, un tā aizņem 0.6% no novada kopējās teritorijas. 

Novada administratīvais centrs ir Kārsavas pilsēta. Tā atrodas 295 km (pa autoceļu) un 268 km 

(pa dzelzceļu) attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 133 km attālumā no Daugavpils, 38 km 

attālumā no Rēzeknes, 31 km no Ludzas. 

Kārsavas novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A 13 „Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne-

Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)” un dzelzceļa maģistrāle Daugavpils-Rēzekne-Kārsava-

Krievijas robeža (Kārsava), kas ir starptautiskās dzelzceļa līnijas posms. 

Novada teritorijā atrodas 3 robežpārejas punkti: robežkontroles un muitas punkti Kārsavas 

dzelzceļa stacija Bozovas ciemā un Grebņeva uz A 13 šosejas – Malnavas pagastā, robežkontroles 

punkts Aizgāršā – Goliševā. 

Jau kopš 2007. gada Latvijā var novērot iedzīvotāja skaita samazinājuma tendenci, kura raksturīga 

arī Kārsavas novadam (1.1. tabula). Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem 

                                                 
1 Pēc Valsts Zemes Dienesta datiem uz 01.01.2018. 
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Kārsavas novadā dzīvo 5603 iedzīvotāji (dati uz 2019. gada 1. janvāri). Salīdzinot ar 2018. gada 

1. janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā 

iedzīvotāju skaits samazinājies par 148. Iedzīvotāju skaita samazinājums 2018.gadā ir mazāks, 

nekā tas bija 2017.gadā, kad iedzīvotāju skaits samazinājās par 185 iedzīvotājiem. 2018. gadā tika 

reģistrētas 36 dzimšanas un 63 miršanas. 

1.1. tabula. Kārsavas novada teritorijas un iedzīvotāju skaita raksturojošie rādītāji2. 

Nosaukums 
Platība 

(km2)3 

Iedz. sk. uz 

01.01.2017. 

Iedz. sk. uz 

01.01.2018. 

Iedz. sk. uz 

01.01.2019. 

Goliševas pagasts 79,52 391 370 356 

Kārsavas pilsēta 4,10 2133 2077 2040 

Malnavas pagasts 163,51 1198 1148 1133 

Mežvidu pagasts 124,94 868 839 812 

Mērdzenes pagasts 89,24 659 645 609 

Salnavas pagasts 165,55 687 672 653 

Kopā 626,86 5936 5751 5603 

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informāciju, Kārsavas novada iedzīvotāju no 

kopējā iedzīvotāju skaita dzimuma īpatstruktūrā 2018. gadā lielāko īpatsvaru veidoja sievietes – 

53% jeb 2872, vīrieši 47% jeb 2521. Salīdzinājumā ar datiem uz 2018. gada 1.janvāri, sieviešu 

skaits samazinājies par 98, bet vīriešu skaits par 41 (1.2.attēls).  

 

1.2. attēls. Kārsavas novada iedzīvotāju dzimumu struktūra (Avots:CSP) 

 

1.2. PAŠVALDĪBAS STATUSS UN ORGANIZĀCIJA 

Kārsavas novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un domes pieņemtajiem 

lēmumiem. Novada dome pieņem lēmumus, nodrošina pašvaldības budžeta izpildi, nosaka 

pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

                                                 
2 Informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas www.pmlp.gov.lv uz 01.01.2019. 
3 Pēc Valsts Zemes Dienesta datiem uz 01.01.2018. 
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īstenošanu, kā arī par kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

uzdevumu izpildi. 

Kārsavas novada izveidē un tālākā attīstībā ievēroti galvenie sekmīgas attīstības principi: 

1) novadā ir viens izteikts attīstības centrs Kārsava, kas veicina apkārtējo teritoriju attīstību; 

2) katram pagastam turpinās attīstīties sava vienreizējā, vēsturiski nostabilizējusies 

oriģinālā kultūrvide, savas ekonomiskās attīstības prioritātes; 

3) finansiālais atbalsts tiek piešķirts katram pagastam, proporcionāli iedzīvotāju skaitam un 

attīstības vajadzībām;  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas 

pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

2017. gads zīmīgs ar Pašvaldību 

vēlēšanām, kuras notika 3.jūnijā. 

Kārsavas novadā savu vēlmi 

pauda 49,20% (jeb 2337 no 4750 

balsttiesīgajiem iedzīvotājiem). 

Tomēr Kārsavas novada vēlēšanu 

aktivitāte bija augstāka nekā 

vidēji Latgalē, kur nobalsoja 

45,47% iedzīvotāju.4 

Pašvaldības iedzīvotāju 

pārstāvību nodrošina Kārsavas 

novada dome, kuru veido 15 

ievēlēti deputāti (1.3. attēls):  

1) Ināra Silicka (Zaļo un zemnieku savienība) 

2) Tālis Mūrnieks (Zaļo un zemnieku savienība) 

3) Andris Ļubka (Zaļo un zemnieku savienība) 

4) Viktors Indričāns (Zaļo un zemnieku savienība) 

5) Inta Rancāne (Zaļo un zemnieku savienība) 

6) Oskars Petinens(Zaļo un zemnieku savienība) 

7) Andrejs Krišāns(Zaļo un zemnieku savienība) 

8) Pēteris Laganovskis (Latgales Partija)  

9) Edgars Puksts ( Latgales Partija)  

10) Juris Poikāns (Partija “Vienoti Latvijai”) 

11) Modris Karpovs (Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

12) Andrejs Ivanovs (Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

13) Vairis Poikāns (Partija “Vienoti Latvijai”) 

14) Jānis Ļubka (Latvijas Reģionu Apvienība) 

15) Juris Vorkalis (Latvijas Reģionu Apvienība) 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja, attīstības un teritoriālo lietu 

komiteja, sociālo un veselības lietu komiteja, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komiteja.  

                                                 
4 Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv (skatīta 23.05.2019.). 

1.3. attēls. Kārsavas novada deputāti 

http://www.cvk.lv/
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Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā plkst.15.00. 

Kārsavas novada domē darbojās četras pastāvīgās komitejas: 

▪ finanšu komiteja (sastāvā: Ināra Silicka, Andrejs Ivanovs, Edgars Puksts, Andrejs Krišāns 

un Viktors Indričāns); 

▪ sociālo un veselības jautājumu komiteja (sastāvā: Pēteris Laganovskis, Inta Rancāne, 

Vairis Poikāns, Juris Poikān un Oskars Petinens); 

▪ izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja (sastāvā: Viktors Indričāns, Edgars 

Puksts, Juris Vorkalis, Modris Karpovs un Ināra Silicka); 

▪ attīstības un teritoriālo lietu komiteja (sastāvā: Tālis Mūrnieks, Juris Poikāns, Jānis Ļubka, 

Andrejs Krišāns un Andris Ļubka). 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Kārsavas novada pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

• vēlēšanu komisiju; 

• administratīvo komisiju; 

• administratīvo aktu strīdu komisiju; 

• iepirkumu komisiju; 

• pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 

• pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju; 

• pedagoģiski medicīniskā komisija; 

• interešu izglītības komisija; 

• pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. 

1.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

Domes pieņemto lēmumu izpildei, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

• Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”; 

• Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola, Kārsavas mūzikas un mākslas skola; 

• Kārsavas pilsētas PII, Malnavas pagasta PII “Sienāzītis”  ; 

• Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru 

bibliotēka, Mežvidu pagasta bibliotēka, Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, Mērdzenes 

pagasta bibliotēka, Salnavas pagasta bibliotēka; 

• Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas, Mežvidu, Salnavas kultūras nami; 

• bāriņtiesa; 

• sociālais dienests; 

• pansionāts “Mūsmājas”;  

• Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

• Kārsavas novada autoceļu dienests; 

• Malnavas, Salnavas, Goliševas, Mežvidu feldšeru – vecmāšu punkti, Mērdzenes 

ambulance 

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

• attīstības nodaļas; 

• dzimtsarakstu nodaļas; 

• finanšu un grāmatvedības nodaļas; 

• kancelejas, jurista; 

• saimnieciskā nodaļas; 
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• būvvaldes; 

• Mērdzenes, Malnavas, Goliševas, Salnavas, Mežvidu pagastu pārvaldes. 

Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība” darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

• SIA „Kārsavas namsaimnieks”; 

• SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”; 

• SIA „ Kārsavas slimnīca”  

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

• ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

• ”Eiroreģions Pleskava – Livonija”; 

• ”Ludzas rajona partnerība”; 

• ”Latvijas Pašvaldību savienība”;  

• ”Pilsētu savienība”; 

• biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”. 

1.4. PERSONĀLS 

Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās kopā 2018. gada beigās nodarbināti 399 

darbinieki, t.sk., 225 darbinieki izglītības iestādēs; 62-administrācijā; 41- kultūras namos un 

bibliotēkās; 28-sociālajā dienestā, pansionātā un mobilajā aprūpes grupā; 34-pagastu komunālajās 

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

dienestā. No administrācijā nodarbinātajiem 62 darbiniekiem 12 bija vīrieši un 49 sievietes. Gada 

laikā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 6 administrācijas darbiniekiem, t.sk. sakarā ar 

darbinieku skaita samazināšanu atbrīvoti 5 lauksaimniecības konsultanti/speciālisti, un 

nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar 1 administrācijas darbinieku.  

Sākot no 2015. gada novada pašvaldība ņem dalību NVA projektā  “Nodarbinātības pasākumi 

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

iestādēs”. 2018. gada vasarā darbā uz divām nedēļām tika iesaistīti 26 novadu skolu 9. klašu 

skolēni. 

Kārsavas novada pašvaldībā un tās iestādēs 2018. gadā no kopējā nodarbināto darbinieku skaita 

68 % darbiniekiem bija iegūta augstākā izglītība, 26% darbinieku – vidējā profesionālā izglītība, 

savukārt 6% darbinieku – iegūta vispārējā vidējā izglītība (1.4. attēls).  

 

 

1.4. attēls. Kārsavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums (%) pēc 

izglītības uz 31.12.2018. 
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1.5. attēls. Kārsavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums % pēc vecuma 

grupām uz 31.12.2018. 

 

2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

Kārsavas novada pašvaldības budžets ir apstiprināts Kārsavas novada Domes sēdē 2017.gada 

25.janvārī. Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks 

līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības 

ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un 

ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

 
Pamatbudžets 

(EUR) 

Speciālais budžets 

(EUR) 

Ziedojumi un 

dāvinājumi (EUR) 

Resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
7 870 250 671 044 3 978 

Naudas līdzekļu atlikums 952 568 136 822 750 

Ieņēmumi 6 371 135 310 068 3 228 

Saņemtie aizņēmumi 546 547 224 154 - 

Izdevumi, aizņēmumi, 

ieguldījumi (kopā) 
6 538 961 541 000 3 978 

Izdevumi 6 434 325 531 492 3 978 

Aizņēmumu atmaksa 104 636 9 508 - 

Naudas līdzekļu atlikums uz 

gada beigām 
1 331 289 130 044 - 

2.1. tabula. Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izpilde 

2018. gada Kārsavas novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi ir 6 917 682 euro un izdevumi 

6 538 961 euro, gada laikā ir saņemti aizņēmumi 770 701 euro un veikta aizņēmumu atmaksa 

114 144 euro. 

2.2. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību 

nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas kā arī citi nenodokļu 

ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta 

iestāžu ieņēmumiem.  
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Pašvaldības 

ieņēmumu struktūra 

2016. gada 

izpilde, EUR 

2017. gada 

izpilde, EUR 

Plāns 2018. 

gadā, EUR 

Izpilde 2018. 

gadā, EUR 

Plāna 

izpilde, 

% 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
1 771 557 1 965 340 2 080 889 2 071 726 99.56 

Nekustāmā īpašuma 

nodoklis 
329 032 346 474 258 147 347 867 135 

Azartspēļu nodoklis 15 994 10 680 10 000 - - 

Nenodokļu ieņēmumi 77 834 102 398 40 576 69 599 172 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
299 915 287 813 257 400 314 060 122 

Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
1 294 - - - - 

Transferti 2 710 003 3 553 165 3 830 253 3 567 883 93 

KOPĀ 5 205 629 6 265 870 6 477 265 6 371 135 98.36 

2.2. tabula. Kārsavas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2016. – 2018.g. 

Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastādīja 6 371 135 euro, bet 

2017. gadā sastādīja 6 265 870 euro, kas ir par 105 265 euro, jeb 1 % vairāk, bet izdevumi 2018. 

gadā sastādīja 6 426 202, bet 2017. gadā sastādīja 6 214 324 euro, tie ir par 211 878 euro 

palielinājušies jeb par 3 %. Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

kas 2018.gadā sastādīja 2 071 726 euro, un ir par 1393 euro vairāk kā 2017.gadā.  

2.3.  PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

Izdevumi valdības 

funkciju sadalījumā 

2016. gada 

izpilde, 

EUR 

2017. gada 

izpilde, 

EUR 

Plāns 2018. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2018. gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde, 

% 

Vispārējie valdības 

dienesti 
437 162 465 246 568 902 523 956 92 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
23 892 22 552 28 441 26 592 93 

Ekonomiskā darbība 307 547 535 809 1 341 322 1 157 363 86 

Vides aizsardzība 223 293 762 915 92 121 77 656 84 

Pašvaldību teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
749 001 613 961 1 156 709 869 281 75 

Veselība 46 333 59 551 90 490 85 727 95 

Atpūta, kultūra un reliģija 403 800 491 702 524 074 476 497 91 

Izglītība 2 845 878 2 500 139 2 638 090 2 407 440 91 

Sociālā aizsardzība 729 179 762 449 934 426 801 690 86 

Pavisam 5 766 085 6 214 324 7 374 575 6 426 202 87 

2.3. tabula. Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām 

kategorijām 2016. – 2018. g. (EUR) 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā sastāda 6 426 202 euro un ir par 3% lielāki nekā 

2017.gadā. Kārsavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 87 % (2.1. attēls).  

Lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai – 37 % no kopējiem izdevumiem, kas 

izpildīti par 91 % un sastāda 2 407 440euro, kas ir par 92 699 euro mazāk kā 2017. gadā. 
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2.1. attēls. Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām 

kategorijām 

2.4. SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu 

segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu 

vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas novada speciālo budžetu veido  autoceļu fonda 

līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2018. gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 105% un 

sastādīja 310 068 euro, kas ir par 219 829 euro mazāk nekā 2017. gadā. Savukārt speciālā budžeta 

kopējie izdevumi 2018.gadā ir 531 492 euro t.i. par 43 304 euro vairāk kā 2017. gadā (2.2. attēls).  

 

Speciālā budžeta 

ieņēmumu struktūra 

Izpilde 

2016. gadā, 

EUR 

Izpilde 

2017. gadā, 

EUR 

Plāns 2018. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2018. gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Nodokļu ieņēmumi 8 863 14 391 11 988 27 393 229 

Transferti 274 692 515 506 282 675 282 675 100 

Kopā: 283 555 529 897 294 663 310 068 105 

2.4. tabula. Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2016. - 2018. gadā 
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2407440

801 690
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Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Izpilde 2018. gadā, EUR Plāns 2018. gadā, EUR
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Speciālā budžeta 

izdevumu 

struktūra 

Izpilde 2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 2017. 

gadā, EUR 

Plāns 2018. 

gadā, EUR 

Izpilde 2018. 

gadā, EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Transports 200 028 474 920 647 335 508 950 79 

Vides aizsardzība 14 282 13 268 24 642 22 542 91 

KOPĀ 214 310 488 188 671 977 531 492 79 

2.5. tabula. Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 

2016. – 2018. gadā 

 

2.2. attēls. Kārsavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017. un 

2018. gadā 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2018. gadā sastāda 3978 euro, kuri saņemti no juridiskām un 

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

Ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta 

izdevumu struktūra 

Izpilde 

2016. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2017. gadā, 

EUR 

Plāns 2018. 

gadā, EUR 

Izpilde 

2018. gadā, 

EUR 

Plāna 

izpilde,% 

Vispārējie vadības dienesti - 1 535 61 61 100 

Teritoriju un mājokļa 

apsaimniekošana 
- - 29 29 100 

Atpūta, kultūra un reliģija 150 26 962 962 100 

Izglītība 2 467 1 082 2 926 2 926 100 

2.6. tabula. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām 

kategorijām 2016.-2018. gadā 

 

2.5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA SAISTĪBAS 

Uz 2018.gada 31.decembri pašvaldībai ir 21 aizņēmums un kopējā parāda summa sastāda 

3 537 935,91 euro. Kārsavas novada pašvaldības saistību kopējais apjoms ir 5 182 798,49 euro un 

visi aizņēmumu līgumi ir noslēgti ar Valsts Kasi. 
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Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

31.12.2018 

EUR 

Valsts 

Kase 

ELFLA projekts "Pudinavas 

pamatskolas rekonstrukcija" 
19.06.2009 20.05.2029 311106,65 178 955,39 

Valsts 

Kase 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" 

pamatkapitāla palielināšana KF 

projekts "Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Kārsavā" 

24.08.2010 20.08.2034 691252,47 512 323,93 

Valsts 

Kase 

ERAF "Vienības ielas 

rekonstrukcija Kārsavas pilsēta" 
06.09.2011 20.06.2031 917718,17 235 196,64 

Valsts 

Kase 

ELFLA "Sporta zāles 

rekonstrukcija" 
12.12.2011 10.12.2031 166476 40 266,11 

Valsts 

Kase 

ELFLA "Mežvidu ciema ielu 

rekonstrukcija" 
19.06.2012 20.06.2032 80646,95 24 813,97 

Valsts 

Kase 

ELFLA projekts "Kārsavas pilsētas 

rekonstrukcija" 
19.06.2012 20.06.2032 551101,02 336 476,20 

Valsts 

Kase 

Kārsavas vidusskolas izglītības 

kompleksa ēku un telpu renovāciju 
12.07.2013 20.07.2033 291079,82 248 921 

Valsts 

Kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai traktortehnikas iegādei 
19.08.2014 20.08.2021 90145 58333 

Valsts 

Kase 

KPFI proj. Kompleksi risinājumi 

silt.gāzu.emis.samazin. Malnavas 

pagasta PII "Sienāzītis" 

19.08.2014 20.08.2034 243278 156 400,62 

Valsts 

Kase 

Kārsavas pilsētas telegrāfa ielas 

rekonstrukcija 
19.08.2014 20.08.2034 172733 149 751 

Valsts 

Kase 

ERAF proj. "Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavas novada 

Mērdzenes pagastā" 

22.07.2014 20.07.2034 78725,21 54 369 

Valsts 

Kase 

ERAF proj. "Ūdenssaimniecības 

attīstība Kārsavas novada Salnavas  

pagastā" 

22.07.2014 20.07.2034 55393,73 50 589 

Valsts 

Kase 

Kārsavas vidusskolas stadiona 

pārbūve 
16.12.2015 20.12.2035 554 800 546788 

Valsts 

Kase 

Proj. "Raiņa ielas brauktuves 

rekonstrukcija" 
09.08.2016 20.07.2036 72 578 71342,10 

Valsts 

Kase 

Proj."Energoefektivitātes 

paaugstināšana Kārsavas PII" 
06.04.2017 20.03.2037 102 708 102 708 

Valsts 

Kase 

Proj. "Malnavas ciema ielu 

atjaunošana 
10.08.2018 20.08.2038 23 790 23 790 

Valsts 

Kase 

Proj. "Grants ceļu un ielu pārbūve 

Kārsavas novadā" 
10.08.2018 20.08.2038 578 902 546 547,48 

Valsts 

Kase 

Proj. "Baznīcas, Sporta, Malnavas 

ielu atjaunošana" 
14.09.2018 20.09.2038 143 210 143 210 

Valsts 

Kase 

Proj. "Kārsavas pilsētas ielu seguma 

atjaunošana" 
02.07.2018 20.06.2038 57 154,47 57 154,47 

2.7. tabula. Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2019. gada 1. janvāri  
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Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2018. gada 31.decembri sastāda 121 244 euro. 

2.6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Kārsavas novada pašvaldības bilancē uz 31.12.2018. uzskaitītas sekojošas zemes: 

• Nekustamie īpašumi – 434,2485 ha; 

• Dzīvokļu īpašumu zeme – 0,844 ha; 

• Pašvaldībai piekritīgās zeme – 2044,7843 ha; 

• Kopā 2479,8768 ha. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir 5 077 287 euro, bet kuri nav 

ierakstīti – 7 420 097 euro. Kopējā nekustamā īpašuma vērtība kura ir iekļauta pašvaldības bilancē 

2018. gadā ir 12 497 384 euro.  

Nekustamais īpašums 
Uz 

01.01.2018. 

Uz 

01.01.2019. 

KOPĀ 12 193 198 12 523 568 

1. Zeme, ēkas, būves 12 009 488 12 391 513 

2. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 49 534 2 662 

3. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi 110 695 105 872 

4. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 23 481 23 521 

2.8. tabula. Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē  

2.7. LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ 2018. GADĀ. 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā palielinājusies, jo SIA „ Kārsavas namsaimnieks” 

2018. gadu ir nostrādājis ar zaudējumu 21 569 euro. SIA „Kārsavas slimnīca” nostrādājusi ar 

zaudējumu 11 046 euro. 2018. gadā tika veikta pamatkapitāla palielināšana SIA “Kārsavas 

namsaimnieks” par 250 700 euro apmērā. Pamatkapitāla palielināšana tika veikta arī SIA “Kārsavas 

slimnīca” par 8 123 euro. 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Reģistrācijas 
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SIA „Kārsavas namsaimnieks” 56803002941 947 486 250 700 (21 569) 1 176 617 

SIA „Kārsavas slimnīca” 40003257732 138 397 8 123 (11 046) 135 474 

SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas biedrība” 
42403013918 25 867 - - 25 867 

Kopā: x 
1 111 

750 
258 823 

(32 615

) 
1 337 958 

2.9. tabula. Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2018. gadā. 
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3. IZGLĪTĪBA 

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas rādītājs. 

Izglītības finansējums veidojas no valsts mērķdotācijām pedagogu algām un pašvaldību finansējuma 

skolu uzturēšanai. Kārsavas novada izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītības iestādes, 

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

2018. gadā Kārsavas novadā darbojās 1 pirmā līmeņa profesionālās augstākās un profesionālās 

vidējās izglītības iestāde (Malnavas koledža), 4 vispārizglītojošās skolas (Kārsavas vidusskola, 

Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola un Salnavas pamatskola), 2 pirmsskolas izglītības 

iestādes (Kārsavas pilsētas pirmizglītības iestāde un Malnavas pagasta pirmizglītības iestāde 

“Sienāzītis” un 1 profesionālā ievirzes skola (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola). Jāatzīmē, ka 

Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolās īsteno arī pirmsskolas izglītības programmas. 
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Kārsavas vidusskola 62 228   50 229   49 216   

Mežvidu pamatskola  59    60 9 24  54 19 14 

Mērdzenes pamatskola  58 8 19  59 10 15  53 13 13 

Salnavas pamatskola  42 7 6  37 4 7  38 2 6 

Kārsavas pilsētas PII   32 48   33 49   33 45 

Malnavas pagasta PII 

“Sienāzītis” ar Aizgāršas 

grupiņu5 

  22 38   19 42   25 31 

Mežvidu pagasta PII 

“Saulīte”6 
  10 29         

Kopā 62 387 57 96 50 385 56 95 49 361 92 109 

3.1. tabula. Izglītojamo skaits Kārsavas novada izglītības iestādēs 

 

 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Izglītības iestāde 

Novadā Novadā Novadā 
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Kārsavas vidusskola 7 11 19 17 14 16 20 28 5 13 14 18 

Mežvidu pamatskola  3 1  3 2 5 1   2 3 

Mērdzenes pamatskola    1    1 1   2 

Salnavas pamatskola  2 2 1 2  2 1 2   2 

Kopā 7 16 22 19 19 18 27 31 8 13 16 25 

3.2. tabula. Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

 

  

                                                 
5 slēgta ar 01.09.18. 
6 ar 01.09.17. pievienota Mežvidu pamatskolai 
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3.1. KĀRSAVAS VIDUSSKOLA 

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

valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto 

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

valsti, demokrātijas un morāles vērtībām veidošanu (3.1.attēls). 

Akreditētas programmas: 

• Pamatizglītības programma; 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 

 

 

 

Mācību 

priekšmets 

2016./2017. m.g. 2017./2018. m.g. 

Vidējais rādītājs 

valstī, % 

Kārsavas 

vidusskolā, % 

Vidējais rādītājs 

valstī, % 

Kārsavas 

vidusskolā, % 

Matemātika 34,9 37,77 34,6 68,78 

Latviešu valoda 50,9 56,59 52,6 62,28 

Angļu valoda 59,7 61,58 61,9 72,55 

Krievu valoda 68,6 71,76 70,3 75,15 

3.3. tabula. Valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu rezultāti Kārsavas vidusskolā 12. klasē 

Kārsavas vidusskolā vidusskolēni, kuru mācību vērtējumi ir 6 balles un augstāk, saņem Kārsavas 

novada pašvaldības stipendiju (3.4. tabula). 

Vērtējuma 

balles 

2016.gads 2017.gads 2018.gads 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

Saņēmēju 

skaits 

Summa 

EUR 

7 -7.99 25 1592,2 16 1080 23 1560 

8 - 8.99 24 2324,3 39 3828 27 2728 

9 -10.00 4 483,1 3 420 6 780 

Pavisam 53 4399,6 58 5328 56 5068 

3.4. tabula. Kārsavas vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem piešķirtās stipendijas rezultatīvie rādītāji 

 

  

3.1. attēls. Kārsavas vidusskola 3.2. attēls. Kārsavas vidusskola ieguva 3. vietu 

biloģijā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu konferencē 
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3.2. KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA  

Kārsavas Mūzikas un mākslas skola akreditēta 2016.gada februārī uz 6 gadiem. (03.03.2016-

02.03.2022) 

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

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

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

2018./2019.mācību gadu uzsāka 224 audzēkņi (3.5. tabula): 

• 96 – mūzikas programmās; 

• 100 – mākslas programmā; 

• 28 – dejas programmā. 

Izglītības programmas 

kopa 
Izglītības programma 

Audzēkņu skaits Absolventu skaits 
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Taustiņinstrumentu spēle 

Klavierspēle 41 36 34 8 6 4 

Ērģeļspēle 2 1 1 0 1 0 

Akordeona spēle 13 9 11 3 1 1 

Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle 16 15 15 1 3 0 

Pūšaminstrumentu spēle 

Flautas spēle 13 13 15 2 0 1 

Klarnetes spēle 4 4 3 0 0 0 

Saksofona spēle 10 8 10 2 0 4 

Trompetes spēle 3 3 3 2 0 0 

Eifonija spēle   1 0 0 0 

Sitaminstrumentu spēle Sitaminstrumentu spēle 3 4 3 0 1 0 

Mūzika kopā 105 93 96 18 12 10 

Vizuāli plastiskā māksla 
Vizuāli plastiskā 

māksla 
88 92 100 11 5 3 

Deja Dejas pamati 22 26 28 0 5 6 

KOPĀ 215 211 224 29 22 19 

3.5. tabula. Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas 

 

 

  

3.3. attēls. Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 

Lieldienu radošā darbnīca 

3.4. attēls. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola 
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Skolā mācās bērni no Kārsavas novada Kārsavas pilsētas, Kārsavas novada Salnavas, Malnavas, 

Mērdzenes, Mežvidu, Goliševas pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu un Bērzgales pagastiem. 

Skolā 2018./2019. m. g. strādā 19 skolotāji: 

• Mūzikas programmās – 11; 

• Vizuāli plastiskās mākslas programmā – 6; 

• Dejas programmā – 2. 

Izglītības programmas 

kopa 
Izglītības programma 

2016./2017. māc. gads 2017./2018. māc. gads 

1
.v

ie
ta

 

2
.v

ie
ta

 

3
.v

ie
ta

 

A
tz

in
īb

a
 

P
a

te
ic

īb
a

 

1
.v

ie
ta

 

2
.v

ie
ta

 

3
.v

ie
ta

 

A
tz

in
īb

a
 

P
a

te
ic

īb
a

 

Taustiņinstrumentu 

spēle 

Klavierspēle  1 1 1 3   3 1 6 

Ērģeļspēle     1      

Akordeona spēle  1        3 

Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle    1 2   2  1 

Pūšaminstrumentu spēle 

Flautas spēle   1        

Klarnetes spēle    1   1    

Saksofona spēle 3 1         

Trompetes spēle           

Sitaminstrumentu spēle Sitaminstrumentu spēle          1 

Kolektīvā muzicēšana 

Pūtēju orķestris 2    2 1  1  2 

Kapela “Dimdari”  1   1 1 2   3 

Vijolnieku ansamblis    1       

Mūzika kopā 5 4 2 4 9 2 3 6 1 16 

Vizuāli plastiskā māksla Vizuāli plastiskā māksla 2  1 6 8 6 2 1 10 20 

Deja Dejas pamati     1     1 

KOPĀ 7 4 3 10 18 8 5 7 11 37 

3.6. tabula. Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas Starptautiskie, valsts un reģionālie konkursi 

un festivāli 2016./2017.m.g un 2017./2018. m.g. 
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4. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

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

mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt 

materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt 

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

iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba 

speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.  

Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti veic klientu pieņemšanu katrā novada pagastā un pilsētā 

atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko 

izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāju pieņemšana notiek Kārsavas pilsētā (4.1. un 4.2. 

tabula).  

Iedzīvotājiem sniegtais pakalpojums 

2018. gada 

rezultatīvais 

rādītājs 
Sniegta palīdzība trūcīgām/maznodrošinātām personām 711 

Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu  2973 

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

rehabilitācijas pakalpojums pensionāriem/personām ar invaliditāti, kuriem nepieciešama 

ikdienas aprūpe un uzraudzība  

34 

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

rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personām, kurām nepieciešama ikdienas aprūpe un 

uzraudzība 

20 

Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  1 

Nodrošināts atbalsta centra pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem 
4  

 

Nodrošināts atbalsta centra pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām 1 

Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vardarbībā cietušajiem bērniem 5 

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums dzīvesvietā personām, kurām ir objektīvas grūtības 

aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ 
75 

Apstrādāti iesniegumi par valsts nodrošinātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

nepieciešamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem 
40 

Individuālās psiholoģiskās nodarbības Kārsavas novada iedzīvotājiem 723 

Sagatavoti atzinumi pēc Sociālā dienesta darbinieka ar ģimenēm ar bērniem un Kārsavas 

novada bāriņtiesas nosūtījumiem par atzinumu sniegšanu sociālā riska ģimenēm    
14 

Organizēts/administrēts asistenta pakalpojums personām, kurām piešķirta I. vai II. grupas 

invaliditāte 
84 

Pēc VDEĀK pieprasījuma, veikts personu, kurām piešķirta invaliditāte, ikdienas aktivitāšu un 

vides novērtējums 
22 

4.1. tabula. Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi 2018. gadā



 

Pabalsta veids 
Summa, 

EUR 

Ģimeņu 

skaits 

Pabalstu saņēmušo 

personu skaits 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – trūcīgām personām/ģimenēm 64699,18 119 198 

Dzīvokļa pabalsts – trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm 58949,84 345 620 

Pabalsts veselības aprūpei - trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm 10718,76 173 199 

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm 1680 36 53 

Pabalsts krīzes situācijā 1349,02 9 9 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 11856,21 12 12 

Pabalsts aizbildnim 1120 14 16 

Pabalsts aizgādnim 740 6 6 

Bērna dzimšanas pabalsts 5400 36 36 

Apbedīšanas pabalsts 1216,09 6 6 

Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem 200 4 4 

Pabalsts politiski represētām personām 1275 26 26 

Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem 400 8 8 

Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 600 12 12 

Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 200 5 5 

Pabalsts hemodialīzes slimniekiem 0 0 0 

Pabalsts Ziemassvētkos daudzbērnu ģimenēm 6240 57 208 

Pabalsts Ziemassvētkos vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības 5880 196 196 

Pabalsts Ziemassvētkos trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem 4000 46 80 

Pabalsts Ziemassvētkos vienām atsevišķi dzīvojošām, nestrādājošām personām ar invaliditāti vai 

pensionāriem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss 
4500 90 90 

Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas) vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti kopš bērnības, 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri ar Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti 

audžuģimenēs 

1012,41 245 245 

Pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un ar celiakiju slimojošie bērni 1250 23 25 

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem un personām ar 

invaliditāti kopš bērnības 
16560 184 184 

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 4160 104 104 

Pabalsts dokumentu noformēšanai trūcīgām personām 614,28 27 27 

Pabalsts veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invaliditāti 7956,78 159 163 

4.2. tabula. Pašvaldības sociālie pabalsti 2018. gadā



 

Kārsavas novadā kopš 2016.gada vērojama trūcīgo personu (ģimeņu) skaita samazināšanās. 

2018.gadā trūcīgas personas (ģimenes) statuss piešķirts par 146 personām ģimenēs mazāk nekā 

2017.gadā (4.1. attēls). 

 

4.1. attēls 2018. gadā trūcīgas personas (ģimenes) statusu ieguvušo skaits Kārsavas novadā, 

salīdzinot ar 2017. un 2016. gadu 

Pārskata gadā, salīdzinot ar 2017.gadu vērojams maznodrošināto personu (ģimeņu) skaita 

palielinājums. 2018. gadā maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss piešķirts par 49 personām 

ģimenēs vairāk nekā 2017.gadā (4.2. attēls).  

 

4.2. attēls 2018. gadā pieškirto maznodrošināto personu (ģimeņu) statuss Kārsavas novadā, 

salīdzinot ar 2017. un 2016. gadu. 

4.1. SOCIĀLĀ DIENESTA ORGANIZĒTĀS AKTIVITĀTES/PASĀKUMI 2018. GADĀ 

• Pārskata gadā ir organizētas izbraukuma konsultācijas sociālajos jautājumos visos 

Kārsavas novada pagastos ar mērķi – veicināt komunikāciju ar sabiedrību, informēt 

iedzīvotājus par pieejamajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.  

2016.gads 2017.gads 2018.gads

ģimenes 443 410 350

personas 861 778 632
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• Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta 2017.gada 5.janvāra 

iekšējiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek novērtēta Kārsavas novada pašvaldības sociālā 

dienesta administrētā un pašvaldības finansētā sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības 

un sociālā darba kvalitāte”, 2018.gada IV.ceturksnī  ir veikts izvērtējums: 

o SIA „Kārsavas slimnīca” - par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām personām īslaicīgas uzturēšanas 

sociālās aprūpes nodaļā (klientu skaits – 11); 

o Kārsavas novada pašvaldības pansionātā „Mūsmājas” – par sniegtajiem ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām personām 

(klientu skaits - 27); 

o Sociālajā dienestā – par administrēto asistenta pakalpojumu personām ar 

invaliditāti; 

o Sociālajā dienestā – par sociālās palīdzības un sociālā darba kvalitāti;  

o par Aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti (aptaujā piedalījās 50 klienti) 

• Pārskata gadā no Somijas organizācijas „Star of Hope” ir saņemts un izdalīts ziedojums 

(lietoti apģērbi, lietotas mēbeles, cits inventārs), Kārsavas novada trūcīgām, 

maznodrošinātām personām (ģimenēm). 

4.2.  SOCIĀLAIS DARBS AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 

• izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni sociālā riska ģimenēm- 9 

• izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni ģimenēm ar bērniem, kuras saņem sociālo palīdzību 

- 3 

• 2018. gadā ir izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas programmas - 3 nepilngadīgajiem 

likumpārkāpējiem 

• Minesotas 12 soļu programmā (atkarīgām personām) piedalījās – 3 

• Emocionālā stresa terapiju (kodēšana atkarīgām personām) saņēma  – 1 

• Noorganizētas starpinstitucionālās komandas sanāksmes bērnu tiesību aizsardzības jomā 

– 4 

4.3. GRUPU DARBS AR PERSONĀM, PERSONU GRUPĀM, ĢIMENĒM 

Pārskata periodā organizēts grupu darbs ar dažādām mērķgrupām, gan pilsētā, gan pagastu 

teritorijās, lai veicinātu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, integrāciju sabiedrībā. 

Pārskata gadā sociālā darbinieka vadībā noorganizētas atbalsta grupas: 

• Personām ar īpašām vajadzībām ar mērķi attīstīt sociālās prasmes un veicināt integrāciju 

sabiedrībā – 5 personām 44 nodarbības; 

• personām ar īpašām vajadzībām individuālās dzīves prasmju un dzīves kvalitāti 

uzlabojošās nodarbības - 6 personām 264 nodarbības; 

• sadarbībā ar psihologu un NVO biedrību „Sapratne” organizētas nodarbības personām ar 

īpašām vajadzībām „e- vides apgūšana” ar mērķi attīstīt datoru lietošanas pamatprasmes, 

attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas iespējas personām ar invaliditāti (vienu 

reizi nedēļā) – 6 personām; 

• sadarbībā ar psihologu un NVO biedrību „Sapratne” organizētas nodarbības personām ar 

īpašām vajadzībām interešu pulciņš „Spēle kā saskarsmes metode” kā attīstošā, izglītojoša 

un pozitīva emocionālā fona veicinošā funkcija (reizi nedēļā) – 6 personām; 

Pārskata gadā psihologa vadībā noorganizētas atbalsta grupas: 

• Psiholoģiskā atbalsta grupas trūcīgām personām Kārsavas novadā 46 personām - 10 

nodarbības; 

• psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām 16 personām - 12 

nodarbības. 
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• psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbības personu ar īpašām vajadzībām 

vecākiem/asistentiem 7 personām - 38 nodarbības. 

4.4. PANSIONĀTS “MŪSMĀJAS “ 

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

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

personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. 

2018. gadā tika uzņemti 13 iemītnieki, kas ir par četriem iemītniekiem vairāk kā 2017. gadā. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, iemītnieku skaits uz 31. decembri bija lielāks 2018. gadā, 29 iemītnieki 

(4.3. tabula) 

Gads Skaits uz 1 .janvāri Uzņemti 

Izslēgti 

Skaits uz 31. decembri 
Kopā 

No tiem 

miruši 

2016 21 7 3 3 25 

2017 25 9 10 7 24 

2018 24 13 8 4 29 

4.3. tabula. Iemītnieku kustība pansionātā “Mūsmājas” 

4.5. SOCIĀLĀ DIENESTA DALĪBA PROJEKTOS 2018. GADĀ  

• ESF projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 

ietvaros sociālā darba speciālisti ir piedalījušies apmācībās un supervīzijās;  

• Sociālā dienesta psihologa un sociālā darbinieka dalība biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts” realizētajā “Motivācijas paaugstināšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana 

sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personu grupām” Nr. S-SIF-

2018-4 projektā; 

• Nodibinājuma „Centrs Dardedze” projekta „Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas 

lauku apvidos” ietvaros organizētas atbalsta grupas nodarbības vecākiem ar bērniem – 6 

vecākiem un 6 bērniem; 

•  Projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr. 

9.2.2.1/15/I/005 ietvaros ir nodrošināti pakalpojumi: 

o četriem (4) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – reitterapijas individuālās 

nodarbības (kopā – 40); 

o piecu (5) bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem 

individuālās fizioterapijas nodarbības (kopā – 48); 

o septiņām (7) personām ar garīga rakstura traucējumiem individuālās psihologa 

konsultācijas (kopā – 70).  

4.6. PANSIONĀTS “MŪSMĀJAS “ 

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

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

personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. 

2018. gadā tika uzņemti 13 iemītnieki, kas ir par četriem iemītniekiem vairāk kā 2017. gadā. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, iemītnieku skaits uz 31. decembri bija lielāks 2018. gadā, 29 iemītnieki 

(7.3. tabula) 

Gads Skaits uz 1 .janvāri Uzņemti 

Izslēgti 

Skaits uz 31. decembri 
Kopā 

No tiem 

miruši 

2016 21 7 3 3 25 

2017 25 9 10 7 24 

2018 24 13 8 4 29 

7.3. tabula. Iemītnieku kustība pansionātā “Mūsmājas”  
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5. KULTŪRA 

Kārsavas novadā darbojas 5 kultūras nami - Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagastos 

un Kārsavas pilsētā. Malnavas pagastā nav kultūras nama, bet kolektīvi darbojas Malnavas 

pagasta pārvaldes telpās (5.1. tabula). Par novada kultūras dzīvi atbild kultūras darba koordinatore 

un kultūras namu vadītāji. Kultūras namu vadītāji organizē, koordinē un nodrošina tautas un 

amatiermākslas kolektīvu darbību; iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās 

kultūras norisēs. Pašvaldības teritorijā ir iespēja organizēt brīvdabas atpūtas pasākumus 4 estrādēs 

- Kārsavā, Mērdzenē, Salnavā un Goliševā. 

 Iestāde 

Žanri 
Kārsavas 

KN 

Mežvidu 

KN 

Salnavas 

KN 

Mērdzenes 

KN 

Goliševas 

KN 

Malnavas 

kultūras 

pasākumi 

 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

A
m

ti
er

k
o
le

k
tī

v
u
 

sk
ai

ts
 

D
al

īb
n
ie

k
u
 s

k
ai

ts
 

Mūsdienu dejas (t.sk.līnijdejas) 1 6 1 10 1 16       

Vok. Instr. Grupas un DJ     1 6       

Pūtēju orķestris             

Tautas kapelas     2 10     1 8 

Bērnu kolektīvi 1 20   1 8       

Drāmas kolektīvi 3 39   1 20 1 16     

Folkloras kopas   1 19 1 20 1 24   1 25 

Vokālie ansambļi 4 34 4 46 2 18   1 6 1 8 

Deju kolektīvi 3 44 1 16 2 40 1 16   1 20 

Kori       1 35     

Dalībnieku skaits kopā  143  91  
13

8 
 91  6  61 

Amatierkolektīvu skaits kopā 12  7  11  4  1  4  

5.1. tabula. Amatierkolektīvu un to dalībnieku skaits 

novada kultūras namos 2018.gadā 

Kārsavas novadā aktīvi darbojas Malnavas 

koledžas jauniešu deju kolektīvs “Malnava” (20 

dalībnieku), Kārsavas vidusskolas jauniešu deju 

kolektīvs “Vaļasprieki” (20 dalībnieki), Kārsavas 

Mūzikas un mākslas skola pūtēju orķestris (35 

dalībnieki) un kapela “Dimdari” (12 dalībnieki). 

Jau no 30. jūnija Rīgā pulcējās dejas un dziesmas 

mīļotāji, lai laikā līdz 8. jūlijam kopā svinētu XXVI 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus. 

Pasākumā piedalījās dalībnieki no visiem Latvijas 

reģioniem, kā arī ārzemju latviešu kolektīvi. Svētki 

kopā pulcināja 350 dalībniekus no Kārsavas 

novada, kas pārstāvēja 19 kolektīvus. Šie bija 

grandiozākie Dziesmu un deju svētki, jo kopā 

piedalījās vairāk kā  43 000 dalībnieku.  

  

5.1. attēls. Kārsavas novads XXVI Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
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5.1. attēls. Mērdzenes KN sieviešu koris "Austra" 5.2. attēls. Mežvidu folkloras kopa 

 

5.3. attēls. Kapela Salnavas Danču muzikanti 

 

5.1. attēls. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spryksti" 

5.3. attēls. Jauniešu deju kolektīvs "Salnaviņa" 

 

 

5.1. attēls. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste 

5.3. attēls. Mežvidu tautas nama vidējās paaudzes deju 

kolektīvs "Bitīt matos" 

 

5.1. attēls. Jauniešu tautas deju kolektīvs "Malnava" un 

deju kopa “Jedritvai” 

http://www.kulturaskarte.lv/lv/makslinieciskie-kolektivi/jauniesu-deju-kolektivs-salnavina
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6. TŪRISMS 

Galvenie uzdevumi ir novada popularizēšana un tēla attīstība – bukletu izstrāde, dalība 

konferencēs, semināros u.c. pasākumos, pārstāvēts un popularizēts novads dažādos pasākumos 

Latvijā un ārzemēs; bukletu izdošana. 

Tūrisma Attīstības Centrs nodrošināja dalību 3 starptautiskajās tūrisma izstādēs: Latvijā (Rīga, 

Balttour 2018) (6.1. attēls), Vācijā (ITB – Berlīne), 

Igaunijā (Tourest 2018), dalība Latgales tūrisma 

konferencē (Daugavpils). 

Izdoti 3 tūrisma mārketinga materiāli. Līdzdalība 

starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā un Vācijā, 

Igaunijā. Noorganizēti 12 tūrisma pasākumi un 4 

semināri. Līdzdalība Latgales tūrisma konferences un 

mācību cikla organizācijā. Noorganizēts jauno 

uzņēmēju biznesa ideju konkurss „STEP UP!” 2018, 

kur līdzfinansējumu savas biznesa idejas īstenošanai 

ieguva septiņi jaunieši. 

Kopā gan izmitināšanas iestādēs, gan 

kultūrvēsturiskajos un dabas objektos, kā arī 

saimniecības un lauku labumi: 

• 2016. gadā tika apkalpotas 13878 personas; 

• 2017. gadā 6220 personas; 

• 2018. gadā 5991 personas. 

Apmeklētākie objekti 2018. gadā ir bijuši dabas parks “Numernes valnis”, Numernes skatu tornis, 

vides instalāciju objekts “Uguns”, no tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vispopulārākie ir 

Malnavas “Dzīļu” maiznīca un Latgolys šmakovkas muzejs Malnavā, kā arī Malnavas muižas un 

parka apmeklējums, Bišu namiņš, Amatu māja Mežvidos un Annasmuižas tējas Salnavā, kā arī 

lielās ekskursiju grupas labprāt apmeklē SIA Latgales dārzeņu loģistika – siltumnīcu kompleksu 

“Mežvidi”. 

 

Nenoliedzami kā galvenie tūrisma objekti Kārsavas pilsētā ir Malnavas Rožukroņa Dievmātes 

Romas katoļu baznīcas, Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca, Kārsavas 

Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca (6.2. attēls), Kārsavas Augšāmcelšanās 

evaņģēliski luteriskā baznīca. Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 

īstenoja Putnu dienu pasākumu “Katram savu māju!” dabas parkā “Numernes valnis” (6.3. attēls), 

6.2. attēls. Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas 

pareizticīgo baznīca 

6.1. attēls. Kārsavas novada pakalpojuma 

sniedzēji tūrisma izstādē Balttuor 2018 

6.3. attēls. Nakts putnu vērošana dabas parkā Numernes 

valnis 
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notika arī velomaršruta nr.782 “Sajust Aizgāršu” atklāšana, tika organizēts izziņas pārgājiens 

dabas parkā „Numernes valnis” un norisinājās nakts putnu vērošana dabas parkā “Numernes 

valnis”. 

2018. gada jūlijā četru Ziemeļlatgales novadu 

kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” 

ietvaros tapa virtuāla tūre jeb interaktīva 

dabas dārgumu krātuve (6.4. attēls).Tagad, 

esot jebkurā pasaules malā var apmeklēt 

Numernes valni Kārsavas novadā, Motrīnes 

ezeru Baltinavas novadā, Pededzes lejteci un 

briežu dārzu “Mežsētas” Rugāju novadā un 

Bērzpils pagasta ievērojamākās 

kultūrvēstures un dabas vietas Balvu novadā. 

Virtuālo tūri var apskatīt internetā – 

www.ej.uz/apskatiziemellatgali un Kārsavas 

novada tūrisma informācijas punktā, kur ir 

pieejamas virtuālās realitātes brilles. 

2018. gada 24. novembrī tik atklāts rakstu krājums “Kārsavas stāsti”, kura materiālā bāze, 

piesaistot domnīcu “Creative Museum” un vairākus Latvijā zināmus pētniekus, tika iegūta sākot 

ar 2016. gada nogali (6.5. attēls).  

Augusta nogalē novada svētku ietvaros tika izveidota vienu mēnesi ilga izstāde “Kārsavas stāsti”, 

kas sniedza nelielu ieskatu rakstu krājumā. Linu pieņemšanas punktā (ēkā pilsētas vēsturiskajā 

centrā, kas no 19. gs. saglabājies līdz mūsdienām) tika izvietotas fotogrāfa Didža Grodza maijā 

dokumentētie Kārsavas novada kultūras mantojuma objekti mūsdienās (6.6. attēls). Atklājot 

vēsturisko mantojumu, vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja izmantot bezmaksas foto sesiju ar 

fotogrāfu Didzi un kļūt par foto stāsta daļu. Atsaucība bija negaidīti liela. Grāmatas atklāšanas 

pasākumā savus augusta beigās tapušos fotogrāfiju portretus varēs ņemt līdzi uz mājām.  

Rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” akadēmiskos pētījumus papildina fotogrāfiju krājumi. 

Pateicoties šim krājumam arī esošajiem un bijušajiem Kārsavas novada iedzīvotājiem nācās atvērt 

savas dzimtas arhīvus. Visa informācija, ko fotogrāfiju devējs sniedza tika ietverta arī fotogrāfiju 

aprakstos, bez papildinājumiem no izdevēja puses. 

Izstādes un raksta krājuma tapšanas komandā piedalās Domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta 

Zelča Sīmansone, muzeologs, projekta “Kārsavas stāsti” līdzautors Raivis Sīmansons, fotogrāfs 

Didzis Grodzs, grafiskais dizaineris Edvards Percevs, Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās 

vēstures nodaļas vadītājs, Dr. hist. Uldis Neiburgs, scenogrāfe un video māksliniece Ineta 

Sipunova, tādi pētnieki kā Dr. hist. Juris Urtāns, Dr. hist. Toms Altbergs, Dr. hist. Inese Runce un 

citi.   

6.4. attēls. Dabas parks Numernes valnis 

6.6. attēls. Izstāde “Kārsavas stāsti” linu pieņemšanas 

punktā 

6.5. attēls. Rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” atklāšana 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā 

http://www.ej.uz/apskatiziemellatgali
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7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBA 

7.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI 

INFORMĀCIJA MASU SAZIŅAS LĪDZEKĻIEM 

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

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

uzdot sev interesējošos jautājumus. Gada sākumā tiek veikta iedzīvotāju aptauja, par pašvaldības 

darbu un dzīvi novadā. Iegūtie pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā. 

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

e-pastu, atbildes uz tiem sagatavo atbilstošie speciālisti. Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams 

pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības vadības. Sadarbojoties ar 

Kārsavas novada biedrībām, regulāri tiek publicēta informācija par to aktivitātēm un projektiem 

pašvaldības informācijas kanālos.  

Televīzija 

Sabiedrisko attiecību speciāliste, Kārsavas novada pašvaldības vadība un pašvaldības 

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

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

medijiem. 

Televīzijā ik mēnesi tiek nodrošināti: 

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

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

pašvaldības vadība un speciālisti. 

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

kopējais apjoms 4 minūtes raidlaika mēnesī), ievērojot nozīmīgumu, ar atkārtojumiem 

latviešu un krievu valodā. 

Sižeti tiek translēti Latgales reģionālajā televīzijā, LTV1 un LTV7. 

Informatīvs Kārsavas novada izdevums 

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

Novada Vēstis” 2001 eksemplāru tirāžā, vāks krāsains. Ar pagastu pārvaldnieku starpniecību to 

piegādā iedzīvotājiem Kārsavas novada pagastos, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Goliševas un 

Salnavas pagastos. Kārsavas pilsētā izdevums tiek izplatīts publiski pieejamās vietās. Laikrakstā 

tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informāciju, materiāli, lēmumu un saistošo 

noteikumu skaidrojumi. 

Informatīvās lapas, bukleti un brošūras 

Katru gadu sadarbībā ar Tūrisma informācijas punktu tiek izdoti informatīvi un reklamējoši 

bukleti un materiāli par pilsētas tūrisma iespējām. Tiek gatavota arī lielāko pašvaldības pasākumu 

publicitāte – plakāti un citi tam nepieciešamie vizuālie maketi. 

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

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

stendiem. 

Kārsavas novada mājas lapa internetā www.karsava.lv 

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

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

pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju. 

Mājas lapā tiek publicēta aktuālā informācija par pašvaldības darbu, notikumu plāns, atskats uz 

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

jaunākās un aktuālākās informācijas apkopošana, sagatavošana. 
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Pirmajā lapā ir izkārtotas aktuālās ziņas, var redzēt jaunākās foto galerijas, tuvāko pasākumu 

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

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

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

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

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

planšetdatoriem. 

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

Analytics dati). Mājas lapa ir veiksmīgākais ceļš pie plašas mērķauditorijas, jo tas ir laikā un telpā 

neierobežots medijs. 

Sociālie tīkli 

Uzrunājot plašāku auditoriju komunikācijai ar iedzīvotājiem tiek izmantoti sociālie tīkli 

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

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

tūrismam un biedrībām. 

Oficiālajam Kārsavas novada pašvaldības kontos tiek lietota atsauce uz pašvaldības oficiālo mājas 

lapu www.karsava.lv. Vietnē Facebook ir 533 sekotāji 7, Twitter ir 1 119 sekotāji8, Instagram ir 

332 sekotāji9. Katrā no tiem ir arī atšķirīgi auditorijas segmenti. 

Informatīvs stends 

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

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

Projektu publicitātes veidošana 

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

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

ir izveidota atsevišķa sadaļa, kur var pārskatāmi iepazīties ar pašvaldības realizētajiem projektiem. 

Inforgrafiki 

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

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

tajā, lai iedzīvotājiem šī informācija ir saprotamāka un vieglāk uztverama. Šādas inforgrafikas ir 

veidotas projektu publicitātei, to norises gaitai, pašvaldības budžetam un problēmsituāciju 

skaidrošanai (Malnavas ciemata ūdens problēma).  

                                                 
7 facebook.com/KarsavasNovads 
8 twitter.com/Karsavas_Novads 
9 instagram.com/karsavas_novads 

http://www.karsava.lv/
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8. PROJEKTI 

8.1. KĀRSAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018.GADAM 

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2018.GADU 

Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pašvaldībā apstiprināts dokuments, kurā 

definēta Kārsavas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.  

Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un Vides pārskats ir apstiprināts 2011. 

gada 21.decembrī (Protokols Nr.17,11&). 

Kārsavas attīstības programmā ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi un tiem atbilstošas 3 ilgtermiņa 

attīstības prioritātes. Stratēģiskie mērķi: 

• Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte,  

• Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi, 

• Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi apsaimniekota vide 

Izrietoši no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un tām atbilstošie 

sasniedzamie rādītāji, kā arī konkrēti rīcības virzieni, kas būtu veicami prioritāšu ietvaros. Atbilstoši 

rīcības virzieniem ir izstrādāts Rīcības plāns, pamatā plānojot Kārsavas novada attīstībai veicamos 

uzdevumus turpmākajiem 3 gadiem. Ņemot vērā mainīgo ekonomisko situāciju, Rīcības plāns 

nepieciešamības gadījumā ir jāaktualizē. Rīcības plāns un investīciju plāns tiek aktualizēts, 

apstiprinot kārtējā gada pašvaldības budžetu. Pēdējo reizi tas tika aktualizēts 2017. gada 26. janvārī. 

Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības 

progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. Attīstības programma sastāv no divām 

daļām. Pirmajā daļā tika veikta novada pašreizējās situācijas un SVID analīze, kurā tika apzināti un 

novērtēti pašvaldības rīcībā esošie resursi (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi). Balstoties uz 

pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir noformulēta novada attīstības vīzija, 

stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. 

Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir definēti vidējā termiņā sasniedzamie rādītāji, kas raksturo šo 

prioritāšu izpildi. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti ik gadu tiek apkopoti Kārsavas novada 

Ikgadējā pārskata tabulā (8.1. tabula). 

Kopumā 2018. gadā projektu veidā tika piesaistīti 761 940,48 euro, no kuriem visvairāk tika izlietoti 

tieši ceļu infrastruktūrai, kas ir 600 708,24 euro (8.2. tabula). 

Pašvaldības funkcija 2018. gadā, EUR 

Teritorijas labiekārtošana 49 561,55 

Komunālā saimniecība (ceļu infrastruktūra) 600 708,24 

Sociālā joma 1678,78 

Izglītība 31 341,28 

Kultūra 35 635,94 

Veselība 43 014,69 

Kopā 761 940,48 

8.2. tabula. Projektu veidā piesaistītais finansējums sadalījumā pa pašvaldības funkcijām 

  



 

 

Kārsavas novads Ikgadējais pārskats 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

2018. 

gads 

2018.gadā 

sasniedzamais rezultāts 
Avots 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2010 282 335 310 Valsts ieņēmumu dienests 

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

9 960103 Eur 
Valsts ieņēmumu dienests 

Noslēgtie sadarbības līgumi starp Kārsavas novada domi un ārvalstu partneriem 2011 3 0 7 Pašvaldība 

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

sadarbību un uzņēmējdarbības veicināšanu 
2011 1 0 4 Pašvaldība 

Iedzīvotāju skaits 2011 6941 5603 7200 Pašvaldība 

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs 2011 1025 611 1040 Pašvaldība 

Interešu izglītības programmu izglītojamo skaits 2011 196 321 205 Pašvaldība 

NVO skaits 2011 25 35 29 Pašvaldība 

Amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits 2011 470 557 510 Pašvaldība 

Renovēto/ remontēto kultūras iestāžu skaits 2010 2 1 4 Pašvaldība 

Bibliotēkas apmeklētāju skaits 2010 14055 11152 14200 Pašvaldība 

Sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās saņēmušo personu skaits 2010 139 75 150 Pašvaldība 

Personu skaits, kas uzturas Kārsavas slimnīcas īslaicīgas uzturēšanas sociālās 

aprūpes nodaļā, personu skaits mēnesī 
2010 11 11 14 Pašvaldība 

Trūcīgas personas ieguvušo statusu personu skaits 2010 1647 605 1580 Pašvaldība 

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

Nodarbināto skaits 2010 1062 1203 1090 Valsts ieņēmumu dienests 

Bezdarba līmenis 2010 25,5% 18,8% 23% 
Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Pašvaldības administrācijas piedāvāto e- pakalpojumu skaits 2011 6 22 8 Pašvaldība 

Personu skaits, kas piedalījušās aptaujā par pašvaldības darbu un tā uzlabošanu 2011 120 229 200 Pašvaldība 

Ceļu segums uz pašvaldības ceļiem un ielām: 

2011 

   

Pašvaldība 
Asfaltētās 5,14% 7,26 8,00,% 

Grantētās 77,40% 92,74 74,54% 

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

Infrastruktūras attīstībai projektos piesaistītā atbalsta apjoms 2011 541 537 
650 269,

79 

800 000 Ls 

1 138 297 Eur 
Pašvaldība 

Ielu apgaismojuma ciemos uzlabošana, ciemus skaits, kur uzlabots ielu 

apgaismojums 
2011 0 1 2 Pašvaldība 

Realizēto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu skaits pašvaldības 

iestādēs 
2011 0 1 3 Pašvaldība 

Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2011 1 0 2 Pašvaldība 

8.1. tabula. Kārsavas novads Ikgadējais pārskats 



 

Pēc rezultātiem, kas apkopoti ikgadējā pārskatā, var secināt, ka 2018.gadā attiecībā pret bāzes gadu, 

ir sasniegti vairāki plānotie rādītāji un attīstības programmā nospraustie mērķi tiek veiksmīgi 

realizēti: 

• Plānotais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2018 gadā ir pieaudzis un ir sasniegts 

plānotais 2018 gada rezultāts. Plānotais lielāko uzņēmumu apgrozījums katru gadu, arī 

2018. gadā ir palielinājies un rādītājs ir  sasniegts. Lielākie uzņēmumi novadā: ZS 

„Lūsēni”, SIA „Salenieku dolomīts”, SIA „CPA”, SIA „JAVISI”, SIA Logistika, SIA 

D.A.K.SAMS, SIA JARVIS, SIA „Kārsavas namsaimnieks”, SIA Ekobriķetes, SIA 

KARS-E. 

• 2018. gadā netika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar ārvalstu partneriem, bet plānotais 

rezultāts kopumā pa septiņiem gadiem ir sasniegts - noslēgti 7 līgumi. 

• 2018. gadā realizācijas stadijā bija viens pārrobežu sadarbības projekts, kas uzsākts 2017. 

gadā un kuru plāno pabeigt 2019. gadā. Kopā 2011.-2015.gadā realizēti 3 pārrobežu 

sadarbības projekti un līdz ar to plānotais rezultāts vēl nav sasniegts. 

• Diemžēl iedzīvotāju skaits novadā samazinās, līdz ar to samazinās arī izglītojamo skaits 

izglītības iestādēs. Taču neskatoties uz to pieaug interešu izglītības programmu 

izglītojamo skaits, NVO skaits un amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku 

skaits. Šajos rādītājos plānotais 2018.gada rezultāts jau ir sasniegts. 

• Ir sasniegts kopējais renovēto kultūras iestāžu skaita rādītājs, 2018. gadā tika remontēts 

viens tautas nams . 

• Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, samazinās arī bibliotēkas apmeklējumu skaits. 

Tabulā analizēti centrālās – Kārsavas bibliotēkas rādītāji. Arī pagastu apmeklējumu skaits 

ik gadu samazinās. 

• Trūcīgo personu ieguvušo statusu personu skaits samazinās un tā ir pozitīva tendence.  

• Ambulatoro apmeklējumu skaits 2018. gadā uz 1 iedzīvotāju ir palielinājies attiecībā pret 

bāzes gadu un plānotais 2018. gada rezultāts nav sasniegts. 

• Nodarbināto skaits 2018. gadā vidēji bija 1203 un tas ir vairāk nekā plānots, kas vērtējams 

ļoti pozitīvi. Līdz ar to bezdarba līmenis 2018 gadā ir samazinājies, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem.  

• Arī pašvaldības pārvaldības rādītāji – piedāvāto e-pakalpojumu skaits un personu skaits, 

kas piedalās aptaujā par pašvaldības darbu – ir auguši salīdzinājumā ar bāzes gadu un 

pārsnieguši plānotos rezultātus. 

• 2018.gadā pieaudzis infrastruktūras projektos piesaistītā atbalsta apjoms, kas pārsvarā 

saistīts ar ELFLA līdzekļu piesaistīšanu grants ceļu pārbūvei. Pieaug arī noasfaltēto 

pašvaldības ielu un ceļu īpatsvars, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo palielinās  arī 

infrastruktūras attīstībai projektos piesaistītā atbalsta apjoms. Daļa ielu tiek noasfaltētas 

no pašvaldības autoceļu budžeta. Kopumā plānotais rādītājs vēl nav sasniegts. 

• Tiek uzlabots un no jauna ierīkots ielu apgaismojums ciematu centros. 2018. gadā 

apgaismojums ir nomainīts 1 pagastā, līdz ar to 2018. gada rādītājs kopumā ir sasniegts.  

• Ir sasniegts mērķis energoefektivitātes projektu realizācijā. 2018 . gadā tika ierīkota 

apkure domes ēkā . 

• Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2018. gadā novadā netika radīti, bet tie tika 

izveidoti iepriekšējos gados un plānotais skaits tika sasniegts.  



 

 

8.2. 2018. GADA NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 

2018.gadā ir īstenoti vairāki projekti gan piesaistot fondu līdzekļus gan par pašvaldības līdzekļiem (8.3. tabula).  

Projekta nosaukums Fonds 

Uzdevums saskaņā 

ar attīstības 

programmu 

Rezultatīvie rādītāji 

Izmaksas 

kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve. (dolomīta 

šķembu ar bitumena emulsiju 

segums) 

 

Projekts uzsākts 2017. gadā un 

pabeigts 2018. gadā 

ELFLA U 7.1.2 

Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā – no 

0.000– 0.633 km (garums 0.62473 km), 

Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi ceļa posma 

pārbūve Salnavas pagastā – no 0.000 – 0.900 km 

(garums 0.81561 km, 

Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

0.156 km (garums 0.156 km), 

Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

0.26575 km(garums 0.26575 km), 

Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

0.231 km un no 0.000 – 0.198 (garums 0.4479km). 

269 094,74 229 548,67 39 546,07 

Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve 
ELFLA U 7.1.2 

Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā 

– garums 0.461 km, 

Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve 

Malnavas pagastā – aptuvenais garums 1.391 km, 

Soldoni – Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas 

pagastā – aptuvenais garums 0.322 km, 

Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – 

garums 1.79350 km. 

684 506,51 600 708,24 83 798,27 

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai visām 

paaudzēm Kārsavas novadā. 

Projekts uzsākts 2017. gadā un 

pabeigts 2018. gadā 

ELFLA U 3.1.4 

Uzstādīti 7 brīvdabas trenažieri Goliševā, 

Mežvidos, Mērdzenē un Malnavā, 

Izbūvēti bērnu rotaļu laukumi Kārsavā u Otrajos 

Mežvidos. 

Projekta kopējās izmaksas 

28093,81 25284,43 5319,49 

2018. gada izmaksas 

12 638 12 638 1 405 

Veselības veicināšanas un slimību 

profilakse pasākumi Kārsavas 

novadā iedzīvotājiem. 

ESF 
SAM 9.2.4. 

U 5.2.1 
Dažādās veselības aktivitātēs iesaistīti 976 cilvēki 28100,03 28100,03  

Sinerģiskas drošības platformas 

izveide Austrumlatvijas un 

Lietuvas pierobežā" 

Pārrobežu 

sadarbības 

programma LAT-

LIT (kameru iegāde 

un uzstādīšana) 

U 7.1.3 

Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz 

Lietuvu-uz Utenu un Moletiem, veikts iepirkums -8 

kameru uzstādīšanai 

8543,96 7262,37 1281,59 
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“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

 
SAM 8.3.5. 

U 3.3.1 

Realizēti 16 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, 

saskaņā ar pasākumu plānu 
10118,98 10118,98  

Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

 
SAM 8.3.2.2 

U 3.3.1 

Realizēti 19 Izglītības individuālo kompetenču 

pasākumi, saskaņā ar pasākumu  plānu 
14 696,57 14 696,57  

Malnavas ielas pārbūves 

Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība 1,512 km 

(posmam 0,276-1,788 km) 

Pabeigts 2019. gadā 

 U 7.1.3 

Izstrādāts būvprojekts Malnavas ielai 2 posmiem-

no Sporta ielas līdz Skolas ielai( pārbūves posms no 

0,041 -0,916 km, garums 0,875 km)  un no Skolas 

ielas līdz A-13, pārbūves posms no 0, 916-1,788 

km, garums 0,872 km) 

7961,80 7961,80  

Attīstības programmas izstrāde  U.6.2.2 
Izstrādāta Kārsavas novada attīstības programma 

2019.-2025. gadam 
3226,34  3226,34 

Ziedu un Zaļās ielas pārbūve 

Malnavā un Kārsavas pilsētas 

atkritumu šķirošanas laukuma 

seguma pārbūve 

 U 7.1.2 

Pārbūvētas Ziedu iela –318 m2, Zaļā iela-185 m2, 

atkritumu šķirošanas laukums Stacijas ielā 40 -500 

m2 ar asfaltbetona segumu 

40 005,65  40 005,65 

Ielu un stāvlaukumu segumu 

atjaunošana Kārsavas pilsētā 
 U 7.1.2 

Pārbūvēta Baznīcas iela - daļa no Sporta ielas un 

Malnavas ielas, -917,65 m 
194 694,37  194 694,37 

Ielu segumu atjaunošana 

Kārsavas pilsētā 
 U 7.1.2 Miera un Kalēju-2549 m2, Sporta-585 m2 76 205,97  76 205,97 

Mežvidu pamatskolas tehniskās 

dokumentācijas izstrāde apkures 

sistēmas pārbūvei 

 
U 8.3.1 

U 8.3.1 

Izstrādāts būvprojekts Mežvidu pamatskolas 

apkures sistēmas pārbūvei 
2299,00  2299,00 

Domes ēkas apkures sistēmas 

ierīkošana 
 U 8.3.1 Ierīkota jauna apkures sistēma domes ēkā 27048,40  27048,40 

Malnavas PII “Sienāzītis” 

energosertifikāta aktualizēšana 
 U 8.3.1 

Izgatavots Malnavas PII “Sienāzītis” 

energosertifikāts 
605  605 

Jauno uzņēmēju konkursa 

atbalsts 
 

U 1.1.3 

U 2.2.2 

 9000 t.sk.  9000 t.sk. 

Naktmītnes “Pasaku namiņš” izveide 1250  1250 

Skaņu ierakstu studijas atjaunošana 1250  1250 

Viziogrāfa pakalpojumu sniegšana uzņēmumā SIA 

“Dental Plus” 
1800  1800 

Gida pakalpojumu sniegšana 600  600 

Izbraukumu spēļu nodrošināšana uzņēmumā SIA 

“LaserTag LATGALE” 
1500  1500 

SIA “Eat My Unicorn” izveide 1200  1200 

Dizaina nodaļas atvēršana uzņēmumā SIA “Smart 

Raccoons” 
1400  1400 

8.3. tabula. Nozīmīgākie projekti 2018. gadā 



 

8.3. PĀRSKATS PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU FORMĒŠANAS PASĀKUMIEM 

2018.GADĀ 

Nostiprinātas īpašuma tiesības uz pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

Zemes un būvju nekustamie īpašumi 

Goliševas 

pagasts 

Kārsavas 

pilsēta 

Malnavas 

pagasts 

Mežvidi 

pagasts 

Mērdzenes 

pagasts 

Salnavas 

pagasts 

Kopā 

 10 7 2 1 2 22 

Dzīvokļu īpašumi, novada teritorijā 

 5 6  1  12 

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana 

1 9 5 1 2 5 23 

Būvju kadastrālā uzmērīšana 

  1 1 2 1 4 

Izgatavoti meža apsaimniekošanas un inventarizācijas plāni 

1  4 1 2  8 

Izstrādāti  zemes ierīcības projekti 

   1   1 

8.4. tabula. Pārskats par nekustamo īpašumu formēšanas pasākumiem 2018. gadā 

 

8.4. BŪVVALDES DARBĪBA 2018. GADĀ: 

2018. gadā Kārsavas novada būvvaldē tika izsniegtas: 

• 26 būvatļaujas 

• 18 apliecinājuma kartes 

• 31 valsts komisijas pieņemšanas akti 

• 38 atzinumi par būvju pārbaudi 

• 36 izziņas par būvju neesību 

• 24 paskaidrojuma raksti 

• 10 rakšanas darbu atļaujas 

• 18 dažādu būvju apsekošanas akti 

• 120 dokumentu saskaņojumi 

8.5. LIELĀKIE PROJEKTI, KURUS PLĀNOTS UZSĀKT 2019. GADĀ 

2019. gadā ir plānots uzsākt šādus projektus: 

• Dienas aprūpes centra pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā (ESF  SAM 9.3.1.); 

• From Hobby to Business - Developing Entrepreneurship in the Latvia - Russia Border Area) 

No hobija līdz biznesam  (Latvijas – Krievijas  pārrobežu programma); 

• Mežvidu pamatskolas apkures sistēmas ierīkošana; 

• Kārsavas pilsētas ielu atjaunošana; 

• Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjaunošana; 

• Pašvaldības ēkas Vienības ielā 64  pārbūve (Līču māju projekts); 

• Jauno uzņēmēju konkurss; 

• Teritorijas plānojuma grozījumi. 

8.6. IESĀKTIE UN NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošana. 2018.gadā 

uzsākta vairāku nozīmīgu ES līdzfinansētu projektu – izglītības, veselības veicināšanas jomā, 

uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas jomā, īstenošana arī 2019.gadā. 
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Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Kārsavas novada pašvaldības 

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

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

gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes. 

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

sadaļā budžets 2019. gadam 

 

Domes priekšsēdētāja          I. Silicka 

 

Pielikumi:  

1. Zvērināta revidenta ziņojums par 2018.gada finanšu pārskatu uz 4 lapām;  

2. Kārsavas novada domes 2018. gada 27. jūnija sēdes Nr.7 lēmums Nr. 1 “Par Kārsavas novada 

pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu” uz 1 lapām. 

http://www.karsava.lv/

