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Ievads 

2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojies Kārsavas novads, 

kurā ietilpst Kārsavas pilsēta, Malnavas pagasts, Goliševas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes 

pagasts un Salnavas pagasts. 

Kārsavas novadā kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti darbojas vēl 

pirms administratīvi teritoriālās reformas izstrādātie atsevišķo pagastu un pilsētas teritorijas 

plānojumi: Kārsavas pilsētas teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam; Goliševas pagasta 

teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam; Mežvidu pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. 

gadam; Salnavas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam; Mērdzenes pagasta 

teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem; Malnavas pagasta teritorijas 

plānojums 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem. Visi minētie teritorijas plānojumi ir apstiprināti 

ar Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo 

vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (Kārsavas novada domes 30.09.2009 sēdes 

lēmums, protokols nr.9, 21§), kas izdoti, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma Pārejas 

noteikumu 13.punktu. 

Pašvaldībai nepieciešams jauns teritorijas plānojums, kurš būtu, pirmkārt, vienots visai 

teritorijai, ar vienādām prasībām un izmantošanas noteikumiem, kalpotu par pamatu ilgstošai, 

stabilai novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot novadā esošo resursu racionālu izmantošanu. 

Tādēļ Kārsavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt jauna novada Teritorijas plānojuma 

izstrādi.  

Teritorijas plānojums sastāv no pieciem sējumiem: 

1) Paskaidrojuma raksts; 

2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

3) Grafiskā daļa; 

4) Vides pārskats; 

5) Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Kārsavas novada Teritorijas plānojums izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda atbalstu darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes 

stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un 

attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.  
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I TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN 

METODIKA 

1.Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1. Tiesiskais pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, 

pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 

īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.  

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu 

saturu, īpaši, teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi 

normatīvie dokumenti. Tās nevar realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Savukārt, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), teritorijas 

plānojums ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums, kas izstrādāts 12 gadiem un stājies spēkā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā dokumentu kopumā atbilstoši plānošanas līmenim un 

plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) 

izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Teritorijas plānojums sniedz 

priekšstatu par pašvaldībā esošajiem resursiem, fiksē šos resursus telpiskajā aspektā, nosaka 

teritorijas izmantošanas nosacījumus un iezīmē perspektīvu. Tas ietver sevī visu veidu apbūves, 

transporta un citu inženierkomunikāciju izvietojumu un attīstību, nosaka teritorijas izmantošanas 

veidus un vides aizsardzības pasākumus. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas ļoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, 

tādējādi teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo 

aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un 

ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants 

nosaka, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli 

un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 

Pašvaldībām ir jāuzņemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos 

aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaļa. Ikvienai 

fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai 

apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu 

sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus. Ikviena 

fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus un 

atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saņemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā principa 

īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības 

viedokļa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba. 

Būvniecības likuma (10.08.1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā 

apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas 

nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves 
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noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi 

neveic zemes gabala īpašnieks). Saskaņā ar likuma 2.pata 4.daļu izdoti Ministru kabineta 

01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Šie noteikumi nosaka vispārīgas 

prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un 

būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā Ministru kabineta 

03.02.2009. noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”, Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumi Nr.567 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, Ministru kabineta 

15.06.1999. noteikumi Nr.241 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 

„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, Ministru kabineta 01.02.2000. noteikumi Nr.38 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un citi normatīvi 

reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, ņemot vērā 

konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu.  

Likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) nosaka pašvaldību atbildību par vides 

aizsardzību un dabas resursu izmantošanu. 

Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus 

un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras 

objektiem. Visu veidu aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot 

teritorijas plānošanas noteikumus un aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieņemta virkne 

Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. 

Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi 

un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, - Meža likums (2000), 

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceļiem 

(1992), Par kultūras pieminekļu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, 

kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 

150 likumi un Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, 

plānojuma izstrādes un īstenošanas process kļūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka 

likumi un tiem pakārtotie tiesību akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to 

piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās 

plānošanas principus, mērķus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēģiskie 

dokumenti, kuru ieteiktie telpas veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas 

telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un 

līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti tiek izmantoti telpiskajā 

plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 

Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 13.pantā norādītas tās institūcijas, no kurām 

teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un 

atzinumi par izstrādāto plānojumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem, Kārsavas novada dome 
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17.02.2011. ir nosūtījusi vēstules un pieprasījusi nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei 24 

institūcijām, no tām 5 nesniedza atbildi.  

1.1.tabula 

Institūciju nosacījumi 

Vēstules 

numurs 
Institūcija 

Atzīme par 

saņemšanu 

 3-9.1./206 Baltinavas novada pašvaldība Nav saņemti 

nosacījumi 

3-9.1./207 Balvu novada pašvaldība Nav saņemti 

nosacījumi 

3-9.1./208 SIA „Bite” Nav saņemti 

nosacījumi 

3-9.1./209 Ciblas novada pašvaldība 11.03.2011. 

3-9.1./210 SIA „Citrus Solutions” Ludzas birojs  07.03.2011. 

3-9.1./211 VAS „Latvijas Dzelzceļš” 28.03.2011. 

3-9.1./212 Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales 

reģionālajai lauksaimniecības pārvalde 
25.02.2011. 

3-9.1./213 a/s „Augstsprieguma tīkls” 07.03.2011. 

3-9.1./214 a/s „Sadales tīkls” 14.03.2011. 

3-9.1./215 a/s „Latvijas gāze” 07.03.2011 

3-9.1./216 SIA „LMT” 03.03.2011. 

3-9.1./  217 VAS „Latvijas valsts meži”  

Ziemeļlatgales mežsaimniecība 
28.03.2011. 

3-9.1./218 Valsts kultūras pieminekļu inspekcija 14.03.2011. 

3-9.1./219 Rēzeknes novada pašvaldība Nav saņemti 

nosacījumi 

3-9.1./220 Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde 10.03.2011. 

3-9.1./221 SIA „Tele2” Nav saņemti 

nosacījumi 

3-9.1./222 Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta 

Ludzas nodaļa 
25.02.2011. 

3-9.1./223 VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona  

Ludzas nodaļa 
16.03.2011. 

3-9.1./224 Veselības inspekcija Latgales kontroles 

nodaļa Rēzeknē 
 28.02.2011. 

3-9.1./225 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 28.02.2011. 

3-9.1./226 Valsts meža dienests  

Austrumlatgales virsmežniecība 
21.03.2011 

3-9.1./227 Valsts Zemes Dienests Latgales reģionālā 

nodaļa 
08.03.2011. 

3.-9.1./232 Latgales plānošanas reģions 02.03.2011. 

3-9.1./325 Dabas aizsardzības pārvalde 26.04.2011. 

 

Lai noskaidrotu kaimiņu pašvaldību viedokli par Kārsavas novada attīstību un 

iespējamām kopīgajām interešu teritorijām un saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 18.pantu, 

Kārsavas novada dome 17.02.2011. nosūtījusi vēstuli kaimiņu pašvaldībām – Rēzeknes, 
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Baltinavas, Balvu un Ciblas novadu pašvaldībām. Atbildes vēstule tika saņemta no Ciblas 

novada pašvaldības.  

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiņu pašvaldībām, izstrādātā 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma 

sniegšanai. Pēc atzinumu saņemšanas, 1.redakcija tika pilnveidota un apstiprināta par galīgo 

redakciju, kas iesniegta institūcijām atsauksmēm.  

5.sējumā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” ietverti institūciju sniegtie 

nosacījumi, kas tika saņemti, uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, un to apkopojums, piezīmes 

par iestrādāšanu Teritorijas plānojumā. 
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2. Plānošanas process 

Teritorijas plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos - tas sastāv no apraksta daļas, 

vēlamās telpiskās struktūras daļas un saistošās daļas, kā arī plānošanas procesa pārskata daļas. 

Apraksta daļai nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. 

Vēlamās telpiskās struktūras formulējums atspoguļojas Teritorijas plānojumā kā Grafiskā daļā 

noteikts funkcionālais zonējums. 

Saistošā daļa ir Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ir 

Teritorijas plānojuma saistošā daļa, kuru pašvaldība apstiprina ar saistošajiem noteikumiem 

saskaņā ar likumdošanu. Saistošā sadaļa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās 

struktūras sasniegšanai. 

Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, 

bet gan drīzāk kā ilgtermiņa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un 

pielāgošanu. Tā ir struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un 

ilgtspēju, un kurā tiek saņemti piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji jāsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides jomas, 

kas saistītas ar izmaiņām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daļu summu. 

Tādēļ ir vajadzīga saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaļas, kas atļauj dažādu sektoru bieži 

pretrunīgās prasības līdzsvarot. 

Plānošana ir jāizmanto kā saskaņots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas 

stiprajām pusēm. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām 

iedzīvotāju interešu grupām. Ir jāpieņem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami 

sarežģīti daudzo ieinteresēto pušu dēļ, kuras katra vēlas apmierināt savas intereses.  

Telpiskās plānošanas mērķis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu telpisku struktūru, 

kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību. 

Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti visdažādākie darba 

paņēmieni. Telpiskajai plānošanai piemīt dažas īpatnības - tai ir jālīdzsvaro visbiežāk 

konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzņēmēju, 

attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu 

metodi. Tai ir jābūt saskaņotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, stratēģiskai un elastīgai. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaļa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir 

jāizveido telpiskais plānojums.  

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek spēkā 

noteiktu laika periodu (līdz 12 gadiem). Tādēļ arī process ir tas, kas veido plānojuma saturu. Tas 

ir process, kur notiek vēlamās telpiskās struktūras izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar 

sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu pieņemšanas palīdzību. 

Plānošanas process sastāv no vairākiem soļiem: izpēte, plānošana un īstenošana.  
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Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti nodalāms, jo paralēli izpētei 

nepārtraukti tiek domāts par plānoto situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas 

vēl izpētes un materiāli ir darbam nepieciešami. 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 

Paskaidrojuma raksts, ar grozījumiem 

11 

Kārsavas novada pašvaldība  

3. Plānošanas dokumentu vadlīnijas 

3.1. Nacionālais konteksts  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) parāda valsts un 

sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, 

norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot 

arvien jaunās iespējās.  

„Latvija 2030” tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030. gadam Latvija neizbēgami 

pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Tieši šie globālie procesi un ar tiem 

saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:  

1) demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;  

2) globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;  

3) darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;  

4) klimata pārmaiņas;  

5) augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;  

6) bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;  

7) demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu 

attīstība;  

8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; 

9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās. 

Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. gadam 

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas 

plānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās 

attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei 

nepieciešamie finanšu līdzekļi. Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam ir plānošanas 

dokuments, kas nosaka Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 

svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāk mērķi. Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis: 

Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.  

Nacionālajā attīstības plānā ir definēti astoņi valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 

1) Izaugsme reģionos; 

2) Iekļaujošs un noturošs darba tirgus; 

3) Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā; 

4) Droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība; 

5) Moderna infrastruktūra un pakalpojumi; 

6) Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija; 

7) Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa; 

8) Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 

3.2. Latgales reģiona teritorijas plānojums 

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp 

nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. 
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Latgales stratēģija 2030.gadam 

Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments. Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 - panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai 

celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali 

par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 

 Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot līdzšinējās 

tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un dabas resursu 

izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības u.c. tendences 

Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot nākotnes prognozes, Latgales reģiona 

stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un iekļaujot reģiona vērtības un definējot reģiona 

nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni jeb 

ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars finansējuma 

piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Savienojumi. Zemāk tabulā 

parādīts Kārsavas novada attīstības programmas ilgtermiņa prioritāšu un Latgales stratēģijas 

ilgtermiņa prioritāšu saistība. 

Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam 

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktie vispārējie Latgales reģiona attīstības 

virzieni: 

 ekonomikas attīstība un konkurētspējas veicināšana; 

 cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana; 

 infrastruktūras attīstība; 

 vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvides saglabāšana. 

Latgales reģiona teritorijas plānojums sastāv no vairākiem dokumentiem: 

 Reģiona telpiskās struktūras apraksts; 

 Latgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva; 

 Teritorijas plānojuma vadlīnijas; 

 Vides stāvokļa pārskats; 

 Grafiskā daļa. 

Galvenie divi dokumenti, kas ņemti vērā, izstrādājos Kārsavas novada teritorijas 

plānojumu, ir Teritorijas plānojuma vadlīnijas un Grafiskā daļa.  

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktas vispārīgas prasības attīstības plānošanai, 

Kārsavas novada teritorijas plānojumā tiek saglabātas esošās inženierinfrastruktūras dzīslas, tiek 

paredzēta racionāla zemes un dabas resursu izmantošana; ir ņemtas vērā prasības pilsētas un 

lauku apdzīvotu vietu plānošanai, iespēju robežās paredzēta transporta infrastruktūras attīstība, 

inženierinfrastruktūru attīstība un esošo saglābšana; kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana. Tiek ņemtas vērā arī minimālās nesadalāmās teritoriju platības, attēlotas haosa 

teritorijas.  
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3.3. Kārsavas novada teritorijas plānojumi 

Kārsavas novads kā jauna administratīvā vienība tika izveidota un sāka savu darbību 

2009. gada 1.jūlijā.  

Kārsavas novadā kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti vēl pirms 

administratīvi teritoriālās reformas izstrādātie atsevišķo pagastu un pilsētas teritorijas plānojumi: 

Kārsavas pilsētas teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam; Goliševas pagasta teritorijas 

plānojums 2004. – 2016. gadam; Mežvidu pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam; 

Salnavas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam; Mērdzenes pagasta teritorijas 

plānojums 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem; Malnavas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 

2016. gadam ar grozījumiem. Visi minētie teritorijas plānojumi ir apstiprināti ar Kārsavas 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo vienību 

teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (Kārsavas novada domes 30.09.2009 sēdes lēmums, 

protokols Nr.9,21§), kas izdoti, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu. 

Kārsavas pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 

Teritorijas plānojumā noteikts funkcionālais zonējums, katrā no zonām Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos noteikta atļautā izmantošana. Plānojumā definētas 11 

apbūves teritorijas un 3 dabas pamatnes teritorijas.  

Apbūves teritorijas: Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas, Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, Sabiedrisko objektu apbūves 

teritorijas, Jauktas darījumu, sabiedrisko iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas, Darījumu 

objektu apbūves teritorijas, Ražošanas objektu apbūves teritorijas, Jauktas darījumu un ražošanas 

apbūves teritorijas, Inženierinfrastruktūras objektu un tehniskās apbūves teritorijas, Satiksmes 

infrastruktūras objektu apbūves teritorijas un Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. Dabas 

pamatnes teritorijas: Dabas pamatnes teritorija, Lauksaimniecības zeme un Ūdenstilpņu un 

ūdensteču teritorija.  

Esošajā izmantošanā ir noteiktas lielas Lauksaimniecības zemju teritorijas, taču, ņemot 

vērā, ka pilsētas teritorijā šādas teritorijas nav primāras, plānotajā izmantošanā visas 

Lauksaimniecības zemes ir saplānotas kā apbūves teritorijas vai Dabas pamatnes teritorijas.  
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3.1.att. Fragments no Kārsavas pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 

Kārsavai pilsētas statuss ir piešķirts 1928.gadā, taču tā veidojusies jau krietni pirms šī 

gada, tāpēc arī pilsētas centrā dzīvojamā apbūve mijas ar darījumu teritorijām un ražošanas 

objektiem. Vēlākā periodā pilsētas teritorija sāka izplesties, veidojot lielas Individuālās 

dzīvojamās apbūves teritorijas.  

Goliševas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam 

Goliševas pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar vienu izteiktu ciemu – Goliševa. 

Pagastā ir lielas purvu un mežu teritorijas. Goliševas pagasta teritorijas plānojumā noteiktas 9 

apbūves teritorijas: Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju 

apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju saimnieciskās apbūves teritorijas (šādas 

teritorijas raksturīgas lauku apdzīvotām vietām – ciemiem, kas veidojušies padomju laikos), 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas, Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves 

teritorijas, Darījumu objektu apbūves teritorijas, Ražošanas objektu apbūves teritorijas, Jauktas 

darījumu un ražošanas apbūves teritorijas un Inženierinfrastruktūras objektu un tehniskās 

apbūves teritorijas. Atsevišķi tiek izceltas Satiksmes teritorijas, kā arī Kapsētu teritorijas un 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Kā Tūrisma un rekreācijas teritorijas tiek noteiktas Tūrisma 

un rekreācijas teritorijas un Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. Kā Dabas pamatnes teritorijas 

tiek noteiktas Dabas pamatnes teritorijas, Lauksaimniecības zeme ar viensētas apbūvi, Mežu 

teritorijas un Ūdenstilpņu un ūdensteču teritorija.  

Pagastā ir lielas mežu teritorijas, kā arī kūdras purvu platības, kur tiek plānota kūdras 

ieguve.  
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Goliševas ciems ir ciems ar kompaktu apbūvi un lielām lauksaimniecības teritorijām tajā. 

Ciema teritorijā ir iekļautas lielas platības ar lauku tipa apbūvi.  

 

3.2.att. Fragments no Goliševas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam 

Goliševas ciems atrodas pie Krievijas Federācijas robežas, tādēļ tajā ir dažādi 

ierobežojumi, ko nosaka pierobežas joslas režīms.  

Mežvidu pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam 

Mežvidu pagasta teritorija plānota kā lauku apbūve ar diviem apbūves centriem – ciems 

Mežvidi un ciems Otrie Mežvidi. Mežvidu pagasta teritorijas plānojumā noteiktas 8 apbūves 

teritorijas - Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves 

teritorijas, Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas, Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu 

apbūves teritorijas, Darījumu objektu apbūves teritorijas, Ražošanas objektu apbūves teritorijas, 

Jauktas darījumu un ražošanas apbūves teritorijas un Inženierinfrastruktūras objektu un tehniskās 

apbūves teritorijas. Atsevišķi tiek izceltas Satiksmes teritorijas, kā arī Kapsētu teritorijas un 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Kā Tūrisma un rekreācijas teritorijas tiek noteiktas Tūrisma 

un rekreācijas teritorijas un Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. Kā Dabas pamatnes teritorijas 

tiek noteiktas Dabas pamatnes teritorijas, Lauksaimniecības zeme ar viensētas apbūvi, Mežu 

teritorijas un Ūdenstilpņu un ūdensteču teritorija. 
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3.3.att. Fragments no Mežvidu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 

Ciems Otrie Mežvidi ir mazs ciems ar nelielu dzīvojamās apbūves teritoriju, kā arī 

Sabiedriskās apbūves teritoriju, kur atradas skola, bibliotēka. Ciemā lielas lauksaimniecības un 

dabas pamatnes teritorijas. 

 

3.4.att. Fragments no Mežvidu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
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Salnavas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam 

Salnavas pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar vienu izteiktu ciemu – Salnava un 

diviem mazākiem ciemiem – Ruskulova un Blaši. Salnavas pagasta teritorijas plānojumā 

noteiktas 9 apbūves teritorijas - Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas, Daudzstāvu 

dzīvojamo māju apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju saimnieciskās apbūves 

teritorijas (šādas teritorijas raksturīgas lauku apdzīvotām vietām – ciemiem, kas veidojušies 

padomju laikos), Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas, Jauktas sabiedrisko un darījumu 

objektu apbūves teritorijas, Darījumu objektu apbūves teritorijas, Ražošanas objektu apbūves 

teritorijas, Jauktas darījumu un ražošanas apbūves teritorijas un Inženierinfrastruktūras objektu 

un tehniskās apbūves teritorijas. Atsevišķi tiek izceltas Satiksmes teritorijas, kā arī Kapsētu 

teritorijas un Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Kā Tūrisma un rekreācijas teritorijas tiek 

noteiktas Tūrisma un rekreācijas teritorijas un Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. Kā Dabas 

pamatnes teritorijas tiek noteiktas Dabas pamatnes teritorijas, Lauksaimniecības zeme ar 

viensētas apbūvi, Mežu teritorijas un Ūdenstilpņu un ūdensteču teritorija.  

Pagastā ir lielas mežu teritorijas, kā arī atrodas dabas parks Numernes valnis. Blašu ciems 

ir mazs ciems ar nelielu dzīvojamo apbūvi un mazu ražošanas teritoriju. Ruskulovas ciems ir 

ciems ar nelielu dzīvojamo apbūvi un plašām lauksaimniecības teritorijām. Salnava ir pagasta 

centrs, tajā ir koncentrēta dzīvojamā apbūve un ražošanas apbūve, kā arī darījumu un 

sabiedriskais sektors.  

 

3.5.att. Fragments no Salnavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam 

Mērdzenes pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem 

Mērdzenes pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar diviem izteiktiem un savstarpēji 

saistītiem ciemiem – Pudinava un Mērdzene. Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumā noteiktas 

9 apbūves teritorijas - Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju 
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apbūves teritorijas, Daudzstāvu dzīvojamo māju saimnieciskās apbūves teritorijas (šādas 

teritorijas raksturīgas lauku apdzīvotām vietām – ciemiem, kas veidojušies padomju laikos), 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas, Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves 

teritorijas, Darījumu objektu apbūves teritorijas, Ražošanas objektu apbūves teritorijas, Jauktas 

darījumu un ražošanas apbūves teritorijas un Inženierinfrastruktūras objektu un tehniskās 

apbūves teritorijas. Atsevišķi tiek izceltas Satiksmes teritorijas, kā arī Kapsētu teritorijas un 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Kā Tūrisma un rekreācijas teritorijas tiek noteiktas Tūrisma 

un rekreācijas teritorijas un Labiekārtotas koplietošanas teritorijas. Kā Dabas pamatnes teritorijas 

tiek noteiktas Dabas pamatnes teritorijas, Lauksaimniecības zeme ar viensētas apbūvi, Mežu 

teritorijas un Ūdenstilpņu un ūdensteču teritorija. 

 

3.6.att. Fragments no Mērdzenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam ar 

grozījumiem 

Pagastā ir lielas dolomīta iegulas, kas atrodas uz austrumiem no Mērdzenes ciema. Liela 

teritorija ir paredzēta kā Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

Malnavas pagasta teritorijas plānojums 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem 

Malnavas pagasta teritorija plānota kā lauku teritorija ar diviem ciemiem – Malnava un 

Bozova. Tajā noteiktas vairākas teritorijas: Mazstāvu dzīvojamās teritorijas, Vairākstāvu 

dzīvojamās teritorijas, Sabiedrisko iestāžu teritorijas, Komerciestāžu teritorijas, Ražošanas un 
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komerciestāžu teritorijas, Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, Satiksmes infrastruktūras 

teritorijas,  Inženiertehniskās apgādes objektu teritorijas, Valsts aizsardzības objektu apbūves 

teritorijas, Ūdeņu teritorijas, Mežu teritorijas, Kapsētu teritorijas, Parki un citi īpašas nozīmes 

zaļumi, Mazdārziņu teritorijas un Lauku zemes. Malnavas ciems ir piepilsētas ciems, tajā 

plānotas lielas dzīvojamās apbūves teritorijas ar lielām zaļumu teritorijām un mazdārziņu 

teritorijām. 

 

3.7.att. Fragments no Malnavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam ar 

grozījumiem 

Pagastā ir īpaši vērtīgas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tāpēc plānojumā ir 

noteiktas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, rajona nozīmes īpaši vērtīgās 

lauksaimniecības zemes un vietējās nozīmes lauksaimniecības zemes.   

 

Teritorijas plānojumi ir izstrādāti dažādos laika periodos, ar dažādiem darba 

uzdevumiem. Tajos atšķiras funkcionālās zonas, kā arī būtiski atšķiras apbūves prasības un 

nosacījumi un teritoriju izmantošanas noteikumi. Līdz ar to šobrīd novadā ir 6 dažādi plānojumi, 

kas nosaka savas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nav vienota redzējuma par ciemu 

un lauku zemes attīstību. Tas būtiski apgrūtina pašvaldības speciālistu darbu, kuriem ikdienā ir 

jāstrādā ar Teritorijas plānojumiem, sniedzot konsultācijas un izziņas.  

3.4. Kopējās interešu teritorijas 

Kārsavas novads pastāv līdzās ar citām teritorijām. Novada sadarbība ar citām 

pašvaldībām un teritorijām notiek dažādās sfērās – sociālajā sfērā, ekonomiskajā sfērā, kā arī  

telpiskās attīstības sfērā. Blakus novadu attīstība un teritorijas izmantošana ietekmē Kārsavas 

novada attīstību un teritorijas izmantošanu, tieši tāpat kā Kārsavas novada attīstība un teritorijas  
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izmantošana atstāj ietekmi uz citiem novadiem. Tādēļ Teritorijas plānojumā ir jādefinē kopējās 

interešu teritorijas un, plānojot novada teritorijas izmantošanu, jāpievērš uzmanību šo teritoriju 

attīstībai un nākotnes perspektīvai. 

 

3.8.att. Kārsavas novada kaimiņu novadi 

Sagatavoja: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 17.07.2012. 

Kārsavas novads robežojas ar Baltinavas novadu, Balvu novada Tilžas un Krišjāņu 

pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu, Ilzeskalna un Bērzgales pagastiem un Ciblas novada 

Zvirgzdenes, Pušmucovas un Blontu pagastiem, kā arī ar Krievijas Federāciju.  

3.1.tabula 

Kārsavas novada kopējās interešu teritorijas 

Administratīvā 

vienība 
Kopējās interešu teritorijas 

Baltinavas novads -valsts autoceļi P 45, V 531 un aizsargjoslu teritorijas gar tiem, 

pašvaldības autoceļi un aizsargjoslu teritorijas gar tiem; 

-mežu teritorijas; 

-lauksaimniecības zemju ilgtspējīga izmantošana; 

-dabas parka „Numernes valnis’’ un tam pieguļošās teritorijas vides 

kvalitātes saglabāšana un uzlabošana; 

-Rītupes un tai pieguļošās teritorijas vides kvalitātes saglabāšana un 
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uzlabošana,  piesārņojuma riska avotu likvidēšana; 

-dabas parks „Numernes valnis”. 

Balvu novada Tilžas 

pagasts, Krišjāņu 

pagasts 

-valsts autoceļi P 48, V 493 un aizsargjoslu teritorijas gar tiem, 

pašvaldības autoceļi un aizsargjoslu teritorijas gar tiem; 

-mežu teritorijas; 

-lauksaimniecības zemju ilgtspējīga izmantošana; 

- upju aizsargjoslas. 

Rēzeknes novada 

Nautrēnu pagasts, 

Ilzeskalna pagasts, 

Bērzgales pagasts 

-lauksaimniecības teritoriju atļautā izmantošana. Svarīgi nepieļaut ļoti 

dažāda rakstura Lauksaimniecības teritoriju izmantošanu, piemēram, 

pārtikas rūpniecības, kokapstrādes un citu ražošanas objektu 

būvniecību, degvielas uzpildes stacijas izveidi, ieguves rūpniecības 

objektu izveidi, jo Kārsavas novadā teritorijās, kas robežojās ar 

Rēzeknes novadu noteiktas novada nozīmes lauksamniecības zemes.  

-dzelzceļš un aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu; 

-valsts autoceļi A13,, V500,V530, V499, V549 un pašvaldības autoceļi, 

aizsargjoslu teritorijas gar tiem. Svarīgi ir ievērot likumdošanā 

noteiktus izmantošanas aprobežojumus aizsargjoslu teritorijā.  

-mežu teritorijas. 

-Ičas upes, Kapenīšu ezera un to pieguļošo teritoriju vides kvalitātes 

saglabāšana un uzlabošana; 

-Rēzeknes novadā atrodas atkritumu poligons „Križevnieki”, kurā tiek 

nogādāti visi atkritumi no Kārsavas novada. Sadarbojoties bijušā 

Rēzeknes un Ludzas rajona pašvaldībām, ir realizēts projekts 

"Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas  

projekta 500". 

Ruskulovas dolomīta atradne; Ičas upes un tās aizsargjosla; Nacionālo 

partizāņu piemiņas vietas aizsardzība 

Ciblas novada 

Zvirgzdenes pagasts, 

Pušmucovas pagasts, 

Blontu pagasts 

-valsts autoceļi P 49, V 501 un aizsargjoslu teritorijas gar tiem, 

pašvaldības autoceļi un aizsargjoslu teritorijas gar tiem; 

-mežu teritorijas; 

-lauksaimniecības zemju ilgtspējīga izmantošana; 

-dabas lieguma „Kreiču purvs”  un tam pieguļošās teritorijas vides 

kvalitātes saglabāšana un uzlabošana; 

-Rītupes un tas pieguļošās teritorijas vides kvalitātes saglabāšana un 

uzlabošana,  piesārņojuma riska avotu likvidēšana; 

Kapsētu teritoriju aizsargjoslas. 

(ar 2014.gada grozījumiem) 

Veicot Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrādi, tika analizēti blakus esošo novadu 

attīstības plānošanas dokumenti un apzināti kopējo interešu teritoriju izmantošanas nosacījumi, 

veidojot saskaņotu pieeju to kopīgai attīstībai.  

Rēzeknes, Ciblas un Baltinavas novadu Teritorijas plānojumi ir izstrādes stadijā.  

Balvu novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam ir apstiprināts ar 2012.gada 

12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2012. Izstrādājot Kārsavas novada teritorijas 
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plānojumu 2012.-2024.gadam, tika ņemta vērā Balvu novada teritorijas plānojums 2012.-20 

23.gadam noteiktā plānotā izmantošana.  
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II KĀRSAVAS NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS 

RAKSTUROJUMS, ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN 

TENDENCES 

4. Novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

4.1. Ģeogrāfiskais novietojums 

 Kārsavas novads atrodas Latgales reģiona austrumu daļā, Latvijas pierobežā (4.1.attēls). 

Tā kopējā platība
1
 aizņem 627 km

2
.  

 Kārsavas novadu veido Kārsavas pilsēta, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un 

Salnavas pagasti (4.2.attēls). 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 novads 

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

dienvidos - ar Ludzas novada Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastiem, rietumos - ar 

Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastu, Nautrēnu un Bērzgales pagastiem, bet austrumos novadam 

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

pierobežas joslas režīms. Lielākie ciemi novadā ir pagastu centri – Malnava, Mērdzene, Salnava, 

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

 

4.1.att. Kārsavas novada ģeogrāfiskais novietojums Latvijā 
Izgatavoja: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 20.04.2012. 

                                                           
1
 pēc VZD datiem uz 01.01.2011 
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 Attālums no Kārsavas pilsētas līdz Goliševas ciemam ir 17 km, līdz Malnavas ciemam – 

2.5 km, līdz Mērdzenes ciemam – 10 km, līdz Mežvidu ciemam – 20 km, līdz Salnavas ciemam 

9 km. 

 

4.2. att. Kārsavas novada teritoriālais iedalījums 
Izgatavoja: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 22.04.2012. 

 Novada teritoriālo vienību platības ir norādītas 4.1.tabulā. Pēc platības lielākais ir 

Salnavas pagasts, bet mazākais ir Goliševas pagasts. 

4.1.tabula  

Kārsavas novada teritoriālo vienību platības 

Teritoriālā vienība Platība, ha 

Kārsavas pilsēta 406,8 

Goliševas pagasts 7948,5 

Malnavas pagasts 16355,4 

Mežvidu pagasts 12477,2 

Mērdzenes pagasts 8921,2 

Salnavas pagasts 16557,6 
Avots: VZD pārskats uz 01.01.2012. 
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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;  

Kārsavas novads ietilpst Latgales plānošanas reģionā. Latgales plānošanas reģions ir 

dibināts 2006. gada augustā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 

pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Latgales plānošanas reģiona funkcijas:  

 Latgales reģiona plānošanas dokumentu izstrāde (teritorijas plānojums, attīstības 

programma u.c.); 

 Plānošanas dokumentu saskaņošana reģionālā un nacionālā līmenī; 

 Sadarbības nodrošināšana starp Latgales pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām 

reģionālās attīstības jautājumos; 

 Latgales reģiona interešu aizstāvība valsts līmenī; 

 Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija. 

4.2. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Kārsavas novada lielākā daļa atrodas Mudavas (Veļikajas) zemienes dienvidaustrumu 

daļā. Reljefu veido viegli viļņots morēnas līdzenums ar atsevišķiem morēnas un 

fluvioglaciālajiem pauguriem, grēdām. Teritorijas reljefa augstums ir virs vidējās augstuma 

atzīmes Latvijā un svārstās no 100 m līdz 150 m. Augstākās vietas virs jūras līmeņa ir – 

Poboikovas kalns (114,1 m), Zaharu kalns (118,5 m), Čenčevas kalns (121,6 m), Dervanīšu kalns 

(135,3 m), Karātavu kalns (129,6 m), Naudaskalns (161 m) un Žurilovas kalns (123,8 m).  

Latvijas teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un attīstības īpatnības nosaka tās atrašanās 

Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļā. 

Tāpat kā visā Latvijā, arī Kārsavas novadā ģeoloģisko griezumu veido divi 

pamatelementi – kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. 

Pirmskvartāra nogulumu segu veido venda, apakškembrija un viduskembrija, ordovika, 

silūra, vidus un augšdevona ieži. Lielākā nozīme tautsaimniecībā ir devona sistēmas 

nogulumiežiem. 

Kārsavas novada teritorija atrodas Krievijas platformas ziemeļrietumu malā. Zem 

nogulumiežu segas te ir pamatklintājs, kas sastāv no dislocētiem pirmskembrija iežiem. 

Kristāliskais pamatklintājs rajona teritorijā sastopams 750 - 1000 m dziļumā. Pamatiežu virsa 

atrodas nedaudz augstāk par 80 m virs jūras līmeņa. Pamatiežu litoloģiskās īpatnības teritorijā ir 

ļoti dažādas. Novadam atbilst Devona sistēmas augšējās nodaļas Frānas sastāvu pārstāvošās: 

Daugavas svīta, ko pamatā veido dolomīti, dolomītmerģeļi. Pamatiežu virsmu sedz kvartāra 

nogulumi. Nogulumu vidējais biezums mainās robežās no 5 - 10 m.; tie satur atbilstošus 

nogulumus - galvenokārt akmeņainus morēnu mālus, smilšmālus, smiltis; šiem horizontiem 

raksturīgi arī ledāju kušanas ūdeņu pārskaloto morēnu materiāli - oļi, grants, smiltis un dažādi 

bezakmeņu māli, smilšmāli un putekļu nogulumi; flurioglacionālie nogulumi - smilts, grants, oļi 

veido Malnavas - Kārsavas (Žurlovas) grēdu. Starpledus laikmetos dominē ezeru un purvu 

nogulumi, kas veidojās teritorijās, kuras uz laiku atbrīvojās no ledāja, galvenais nogulumu veids 

šajā laikā ir kūdra.  
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Lielākie purvi novadā ir – Kreiču, Zaborovjes, Sopku, Beržovkas, Ņivju, Mihaļčenku un 

Salinīku purvi. 

4.3. Ģeotehniskie procesi un derīgie izrakteņi 

Novada teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un 

pārpurvošanās. 

Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Rītupei un mazajām upītēm raksturīgi sānu 

erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens 

līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti krasti upes 

līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upes garenprofils. Rītupei Pudinavas ciemā ir 

uzcelts dambis, kas paaugstina ūdens līmeni pirms tā. Dambja ūdenskrātuve ir mākslīgs objekts, 

kura ietekmē notiek upes krastu izlīdzināšanās procesi, ko izraisa ūdens līmeņa svārstības 

dambja ūdenskrātuvē.  

Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši 

intensīvi, jo tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita līdzenais reljefs, vāji 

caurlaidīgi nogulumi, nelabvēlīgi noteces apstākļi un maza nosusinātības pakāpe. Pārpurvošanās 

procesu rezultātā turpinās purvu augšana gan horizontāli, gan vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, 

kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja grāvji tiek 

aizdambēti, pārpurvošanās procesi atjaunojas. 

Bijušā Ludzas rajona, līdz ar to Kārsavas novada teritorijā derīgo izrakteņu atradņu 

meklēšanas un izpētes darbi veikti dažādos laika periodos. Te ir konstatētas – smilts, smilts – 

grants, saldūdens kaļķa, kūdras un dolomīta iegulas. Atradnēm ir svarīga loma 

tautsaimnieciskajā attīstībā. Jāatzīmē, ka neviena no Kārsavas novada teritorijā ietilpstošajām 

atradnēm nav valsts nozīmes.  

Būtiskākās no derīgo izrakteņu atradnēm ir smilts, smilts- grants atradnes. Kopā novadā 

ir 15 smilts – grants atradnes. Astoņas no atradnēm tiek izmantotas smilts, smilts – grants 

ieguvei, viena no tām – atradne „Grebņeva – smilts” ir gandrīz izstrādāta.  

4.2.tabula 

Būvmateriālu izejvielu atradnes 

Nr. 
Atradnes nosaukums, 

pagasts 

Galvenās 

frakcijas, % 
Platība, ha 

Krājumi, tūst.m
3
 

Izmantošanas 

iespējas Grants un 

akmeņi 

>5mm 

Smilts 

<5mm 
A kat. N kat. 

1. Maļinovka, Goliševas pag. 1,1-34,9 
65,1-

98,9 
0,7 - 76,02 

Būvniecībai, 

ceļu būvei 

2. Ņivji, Goliševas pag. 1,3-2,0 98-100 0,4 22,22 - Ceļu būvei 

3. 
Grebņeva – smilts, 

Malnavas pag. 
15,8 2,35 1,1 Praktiski izstrādāta Ceļu būvei 

4. Ganības, Malnavas pag. 79,6 - 3,0 6,97 - Būvniecībai  

5. Korintes, Malnavas pag. - 2,63 7,23 411,25 - 
Laukumu 

planēšenai 

6. 
Vecpirogova, Mērdzenes 

pag. 
0,0- 30,1 

69,9-

100 
0,9 9,94 - 

Būvniecībai, 

ceļu būvei 

7. Baravikas, Mērdzenes pag. 35,2 2,9 4,37 N smilts – grants Ceļu būvei 
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116,3 

N Smilšmāls – 

210,25 

8. 
Ivanova – smilts, Mežvidu 

pag. 
- - n.d. 3,99 - 

Māla 

liesināšanai 

9. Numerne I, Salnavas pag. 0,0- 9,54 
90,5 - 

100 
4,6 P - 180000 

Ceļu būvei, 

silikātizstrādāj

umiem  

10. Numerne II, Salnavas pag. 
17,0 – 

32,0 

68,0 – 

83,0 
0,85 P - 60000 Būvniecībai  

11. Sviļeva, Salnavas pag. 0,0-50,9 
49,1-

100 
9,7 380,0 - Ceļu būvei 

12. Saļņeva, Salnavas pag. 0,0-54,1 
45,9-

100 
5,2 710,0 - 

Ceļu būvei, 

asfaltbetonam 

13. Naudaskalns, Salnavas pag. 0,0-0,3 
99,7-

100 
1,1 60,0 - Ceļu būvei 

14. Cerība, Salnavas pag. - - 8,4   Ceļu būvei 

15. Jākubi, Salnavas pag. - - 4,77   Ceļu būvei 

16. 
Mazā Zeļčeva, Malnavas 

pag. 
- - 2,0 40,1 - 

Ceļu 

uzbērumiem 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 16.04.2012  

Kārsavas novadā ir konstatētas 14 dolomīta atradnes un viens prognozētais laukums. 

Dolomītu iegūst divās atradnēs – „Baravikas” un „Rītupes”. Dolomīta prognozēto resursu 

laukums “Degļeva”, kura daļa iesniedzas Mērdzenes pagasta teritorijā ir perspektīvs ģeoloģiskās 

izpētes veikšanai, lai apzinātu jaunas dolomīta atradnes.  

4.3.tabula 

Dolomīta atradnes 

Nr. 

Atradnes 

nosaukums, 

pagasts 

CaO 

MgO 

saturs, 

% 

Spiedes 

stiprība, 

MPa 

Vidējais blīvums, 

t/m
3
 Platība, 

ha 
Krājumi 

Izmantošanas 

iespējas 
No Līdz 

1. 

Salenieki – 

dolomīts, 

Malnavas pag. 

28,34-

29,79 

19,56-

29,96 

30 - 696 n.d. n.d. 99,3 

A – 10805,1 

tūkst. m3 

N – 13825,0 

tūkst.m3 

Šķembām, 

dolomīta miltiem 

2. 
Straujupe, 

Malnavas pag. 

29,50 

20,78 
68,40 n.d. n.d. 256,0 

N – 68736,0 

tūkst. m3 

Šķembām, 

dolomīta miltiem 

3. 
Grebņeva, 

Malnavas pag. 
n.d. n.d. n.d. n.d. 144,7 

P – 33292.5 

tūkst. m3 

Šķembām, 

dolomīta miltiem 

4. 
Rītupes, 

Malnavas pag. 

29,36 

17,48 
n.d. n.d. n.d. 8,07* 

A – 1554.11 

tūkst. m3 
Šķembām 

5. 

Ruskulova, 

Mežvidu, 

Salnavas pag. 

30,26 

18,89 
n.d. 2,38 2,62 2500,0 

P – 715000 

tūkst. m3 

Šķembām, 

dolomīta miltiem, 

kaļķu ražošanai 

6. 

Degļeva, 

Mērdzenes 

pag. 

29,62 

20,28 
89,0 2,55 2,69 315,3 

A – 9344.8 

tūkst. m3 

N – 69293.0 

tūkst. m3 

Šķembām, 

dolomīta miltiem, 

kaļķu ražošanai 

7. 

Degļeva 

(progn.), 

Mežvidu pag. 

31,1 

19,4 
60 – 100 8,0 21,3 7520,0 

P – 1690 

milj.m3 

Šķembām, 

būvkaļķiem, 

dolomītmiltiem, 

apdarei 

8. 
Baravikas, 

Mērdzenes 

28,4-

30,67 

9,20-

161,8 
2,10 2,80 7,46 

A – 995.51 

tūkst.m3 
Šķembām 
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pag. 20,2-

21,5 

9. 

Vasariņas – 1, 

Mērdzenes 

pag. 

n.d. 63,9 n.d. n.d. 9,9 
A – 1025,0 

tūkst. m3 
Šķembām 

 

10. 

Ločukrosti, 

Mērdzenes 

pag. 

n.d. 
28,0-

62,2 
2,63 2,78 66,85 

A – 1196.7 

tūkst.m3 

N – 22530. 7 

tūkst.m3 

Šķembām 

11. 

Lielmārkalne, 

Mērdzenes 

pag. 

n.d. 
22,2-

85,3 
n.d. n.d. 9,87 

A – 2038.0 

tūkst.m3 
Šķembām 

12. 

Vasariņas, 

Mērdzenes 

pag. 

29,18-

30,76 

17,92-

18,81 

59,5 n.d. n.d. 9,68 
A – 1744.9 

tūkst.m3 
Šķembām 

13. 
Blaši, Salnavas 

pag. 

29,1 

20,5 
25-63 n.d. n.d. 4,9 

A- 180 

tūkst.m3 
Būvkaļķiem 

14. 
Elstes, 

Salnavas pag. 
n.d. 31-98 n.d. n.d. 10,0 

A – 250 

tūkst.m3 

N – 420 

tūkst.m3 

Dolomītmiltiem 

15. 
Jākubi, 

Salnavas pag. 
n.d. n.d. n.d. n.d. 4,77  Šķembām  

*-sastāv no diviem iecirkņiem – Rītupes-3,18 ha, Salenieki – 4,89 ha. 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 16.04.2012. 

Novada teritorijā ir konstatētas 2 māla un viena mālsmilts atradne. Neviena no atradnēm 

netiek izmantota.  

4.4.tabula 

Māla atradnes 

Nr. 

Atradnes 

nosaukums, 

pagasts 

Māla 

frakcijas, 

%<0,005 

mm 

CO2 

saturs, 

% 

Biezums, m 

Platība, 

ha 

Krājumi, 

milj.m
3
 

Izmantošanas 

iespējas Segkārtas 
Derīgā 

slāņa 

1. Ivanova, Mežvidu 

pag. 

28,3-64,2 0,0-8,7 0,15-0,6 0,5-1,7 4,0 A  - 42 Ķieģeļiem, 

drenu 

caurulēm 

2. Kārsava, Salnavas 

pag. 

31,2-51,2 5,7-8,7 0,15-1,3 0,65-

4,7 

106 A - 2936 Ķieģeļiem, 

drenu 

caurulēm, 

kārniņiem 

Avots: Valsts ģeoloģijas dienests „Pārskats par Ludzas rajona zemes dzīļu resursiem un mūsdienu ģeoloģiskiem 

procesiem”, Rīga, 2003 

Kārsavas novadā atrodas 1 saldūdens kaļķa atradne - Numernes ezers, 5.4 hektāru 

lielumā. Tā kā Numernes ezers ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā -  dabas parkā 

„Numernes valnis”, tad saldūdens kaļķa ieguve šeit ir aizliegta. 

Novada teritorijā apzinātas 87 kūdras atradnes vai to daļas. Pirmie kūdras atradņu 

pētījumi uzsākti jau 20.gadsimta 20-jos gados. Sistemātiskie pētījumi bijušajā Ludzas rajonā 
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notika 1989.gadā. Uz šo brīdi nenotiek rūpnieciskā ieguve nevienā no Kārsavas novada kūdras 

atradnēm
2
.  

Vienīgās ziņas par novadā sastopamo sapropeli ir atrodamas par Numernes ezeru, kurā 

konstatētas sapropeļa iegulas. Šis ezers ietilpst dabas parkā – Numernes valnis. Pārējā novada 

teritorijā ir salīdzinoši maz ezeru, līdz ar to arī nav sapropeļa iegulu.  

Uz 01.03.2012. Kārsavas novadā ir izdotas 3 licences derīgo izrakteņu ieguvei. SIA 

„Dolomīts Latvija” 18.01.2012. ir saņēmusi licenci dolomīta ieguvei atradnē „Ločukrosti” 

Mērdzenes pagastā. SIA „Saulkalne S” 15.02.2011. ir saņēmusi licenci dolomīta ieguvei atradnē 

„Rītupes” Malnavas pagastā un SIA „Hetera” 18.12.2009. ir saņēmusi licenci smilts - grants 

ieguvei atradnē „Jaunjākubi” Salnavas pagastā. 

 

4.4. Ūdens resursi 

Pazemes ūdeņi 

Kārsavas novads ir labi nodrošināts ar pazemes saldūdeņu resursiem. Jebkurā tā vietā, 

izmantojot artēzisko ūdens horizontus, var ierīkot ūdensgūtni ar jaudu līdz 500 – 4000 m
3
/dnn, 

urbumu maksimālais debits – 20 – 40 l/s. Kvartāra ūdens horizonts ir ar caurplūdi 1 – 20 m
3
/dnn, 

pazemes ūdeņu līmenis ir 0–10m (atsevišķās teritorijās – virs zemes līmeņa – urbumi fontanē); 

dolomītu virsmas iegulumu dziļums – 10-20 m. Pirmie no zemes virsmas ūdens horizonti, kas 

satur ievērojamu saldūdeņu daudzumu, ir augšdevona Daugavas ( D3 dg) un apvienotais 

augšdevona Pļaviņu – Daugavas ( D3 pl+dg). 

Pirmo, augšējo, pastāvīgo ūdens horizontu, kas izveidojies virs ūdensnecaurlaidīgā slāņa, 

sauc par gruntsūdeņiem. Zemes virskārtu novada teritorijā veido atšķirīgi pleistocēna un 

holocēna vecuma ieži. Gruntsūdens horizonts atšķirīgos nogulumos atrodas dažādā dziļumā un ir 

atšķirīgs. Tā kā virs gruntsūdeņiem nav ūdensnecaurlaidīga slāņa, to režīms atkarīgs no 

klimatiskajiem apstākļiem. Ūdens pieplūdi nosaka atmosfēras nokrišņi un virszemes ūdeņu 

infiltrācija. Gruntsūdeņus papildina arī citu horizontu ūdeņi, ja apakšējais ūdensnecaurlaidīgais 

slānis nav viendabīgs. 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 

koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permanganāta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 

neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais sastāvs 

ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un infiltrācijas ūdeņu 

ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 357,0mg/l, Ca
2+

-

64,1mg/l, K
+ 

+Na
+
-14,6mg/l). Ūdens ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 

prasībām, izņemot krāsainības, duļķainības, dzelzs satura rādītājus; ūdeni drīkst lietot bez 

papildus sagatavošanas. Dezinfekcija nepieciešama profilaksei un epidēmiju laikā. 

Kā paaugstinātas bīstamības objekti un potenciālie gruntsūdens piesārņojuma avoti ir 

neapsaimniekotie urbumi pie fermām un citiem ražošanas objektiem un bezsaimnieku grodu akas 

                                                           
2
 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datu bāze – Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs 
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pamestajās lauku viensētās. Apzinoties gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanas 

iespējamību, zemes īpašniekam jāizvērtē urbumu un aku saglabāšanas lietderība un neizmantotos 

ūdens urbumus un akas vai nu jākonservē vai jālikvidē (tamponē).  

Virszemes ūdeņi 

1,5 % Kārsavas novada teritorijas aizņem virszemes ūdeņi. Tos veido upes, strauti, ezeri, 

dīķi. Kārsavas novadā ir salīdzinoši maz ezeru. Novada ezeri ir apkopti 4.5.tabulā. 

4.5.tabulā 

Kārsavas novada ezeri 

Nosaukums Atrašanas vieta Platība, ha 

Kāršu (Karšusalas) ezers Salnavas pagasts 0,5 

Kugreņu (Mazais Kugrenes) 

ezers 

Salnavas pagasts 
2,4 

Vidējais (Lielais Kugrenes) 

ezers 

Salnavas pagasts 
4,7 

Nūmiernes (Numernes) ezers Salnavas pagasts 73,8 

Ļipovkas ezeri Goliševas pagasts 1,7; 0,7; 1,2 

Zaborovjes ezers   Goliševas pagasts 9,0 
Avots: Ezeru datu bāze www.ezeri.lv; Pašvaldības dati 

Ezeru izvietojums galvenokārt koncentrējās Salnavas pagastā. Kā redzams lielākais ezers 

ir Numernes ezers, kas atrodas Salnavas pagasta ziemeļu daļā 0.6 km no robežas ar Baltinavas 

novadu.. Ezers atrodas 104,2 m virs jūras līmeņa., ir austrumu – rietumu virzienā 1,5 km garš un 

ziemeļu - dienvidu virzienā – 0,6 km plats, vidējais dziļums – 1,5 m, lielākais dziļums – 4 m, 

aizaugums – 75%; to ieskauj Peikstuļneicas – Salas un Kugrenes purvi, no kuriem iztek Kūkovas 

upe. Numernes ezerā ir saldūdens kaļķiežu un augstas kvalitātes kaļķainā sapropeļa iegulas. 

Numernes ezeram ir publiskā ezera statuss.  

Trīs ezeri ir iekļauti dabas parka „Numernes valnis” teritorijā - Numernes ezers, Mazais 

Kugrenes ezers, Lielais Kugrenes ezers. Līdz ar to šo ezeru izmantošanas iespējas ir ierobežotas, 

piemēram, ir aizliegta visa veida motorizētā ūdens transporta līdzekļu izmantošana, sapropeļa 

iegūšana. Salnavas pagasta teritorijā atrodas arī vairāki mazi, purvu ieskauti ezeriņi. Pie tiem ir 

apgrūtināta piekļūšana. Novadā ir pagasti, kur nav neviena ezera, piemēram, Mežvidu, 

Malnavas, Mērdzenes pagasti. 

Novada teritorijā izveidojušās dažas nelielas mākslīgas ūdenskrātuves, izmantotos grants 

karjeros sakrājoties lietus un grunts ūdeņiem, kuras iedzīvotāji iecienījuši kā peldvietas, to 

stingrā pamata un ērtās piekļūšanas dēļ: Zatišķu karjers, Novoselku karjers. Pie virszemes 

ūdeņiem jāpieskaita arī mākslīgā ūdenstilpne – Pudinavas dzirnavezers Mērdzenes pagastā, kas 

ir izveidos uz Rītupes.   

Kārsavas novada teritorija atrodas Veļikajas – Aiviekstes ūdensšķirtnes rajonā. Lai 

nodrošinātu vienotu apsaimniekošanas un aizsardzības režīmu visiem ūdeņiem Latvijas teritorijā, 

atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam Veļikajas upes sateces baseina Latvijas daļa, ko 

veido tās lielāko pieteku – Vedas, Kūkovas, Rītupes, Ludzas, Zilupes un Kūdupes – sateces 

baseini arī ir iekļauta Daugavas upju baseinu apgabalā (turpmāk – Daugavas apgabalā). 

Daugavas apgabals aizņem 27 062 km
2
 jeb 42% no Latvijas teritorijas.   

http://www.ezeri.lv/
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4.6.tabula 

Kārsavas novada upes un strauti 

Nosaukums 
Teritorijas, kuras 

šķērso 

Kopējais 

garums, 

km 

Garums 

novadā, 

km 

Aukupeite Salnavas pagasts  Nav datu 0,6 

Baranovkas strauts Goliševas pagasts 5,9 5,0 

Boltānu strauts Mērdzenes pagasts 5 3,5 

Červonkas strauts Mežvidu pagasts   5,5 5,5 

Čodorānu upe Mērdzenes pagasts 25 1,6 

Dasas strauts Mežvidu pagasts   7,3 7,3 

Diukšupe (Dūkšupe) Salnavas pagasts 16,0 1,8 

Iča 
Salnavas pagasts, 

Mežvidu pagasts 

71,0 29,9 

Ījovkas upīte (Ījevkas 

strauts) 

Malnavas, Mērdzenes 

pagasts  

12 12 

Janiku strauts Mežvidu pagasts 6,6 5,7 

Kreiču upīte (Kreiču 

strauts) 

Mērdzenes pagasts, 

Goliševas pagasts 

6,7 3,8 

Kūkova Salnavas pagasts 104,0 8,3 

Lakšinīku strauts Mežvidu pagasts 7,0 7,0 

Lendzeišu strauts Mežvidu pagasts 4,9 4,9 

Ločupeite Mērdzenes pagasts 12 7,5 

Ludza (Ilža) Goliševas pagasts 156 25,5 

Moseju upīte Malnavas pagasts 1,8 1,8 

Nūvozine Salnavas pagasts 7,9 6,0 

Rītupe (Iudrupe) 

Salnavas, Mežvidu, 

Mērdzenes, Malnavas, 

Mežvidu pagasts 

176,0 59,0  

Solas-Ruskulovas strauts 
Salnavas pagasts, 

Mežvidu pagasts 

10,8 

 

10,8 

Strauja 
Malnavas, Goliševas, 

Mērdzenes pagasti 

24,0 18,7 

Šņitka 

Malnavas pagasts, 

Kārsavas pilsēta , 

Mežvidu pagasts 

17,1 17,1 

Zelčovas strauts 
Malnavas, Goliševas 

pagasts 

5,0 5,0 

Ziblas strauts 
Salnavas, Goliševas 

pagasts 

18,1  18,1 

Avots: Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

 Ludza tek pa Goliševas pagasta austrumu robežu un ir Kārsavas novada un valsts 

robežupe. Atbilstoši likumam "Grozījumi Civillikumā” no 14.05.1998. Ludza ir publiska upe.  

 Atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (Nr. 

118 no 12.03.2002. ar sekojošiem grozījumiem) Rītupe un Ludza noteikta kā prioritārie 

karpveidīgo zivju ūdeņi (Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens 

aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai 
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labvēlīgus dzīves apstākļus); atbilstoši MK noteikumiem Nr.27 no 15.01.2002. uz Rītupes un 

Ludzas upēm zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 

aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

 

4.3.att. Rītupe plūdu laikā pie tilta uz autoceļa V503 

Foto: Kārsavas novada pašvaldība 

 Rītupe, Ludzas un Straujas upes sniega kušanas periodā un ilgstošu lietavu laikā 

atsevišķos posmos pārplūst, veidojot plašas palienes, kas gan nerada plūdu draudus apdzīvotām 

vietām. 

4.5. Augsnes īpatnības un ainavas 

Kārsavas novads ietilpst vienā augšņu ģeogrāfiskajā rajonā – Ziemeļaustrumu rajonā. 

Ziemeļaustrumu augšņu ģeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir tipiski podzelētas, velēnu stipri 

podzelētas, podzelētas gleja, apgūtas velēnu stipri podzelētas un apgūtas velēnu vājinu vidēji 

podzelētas augsnes
3
.  

Velēnu podzolētās glejotās augsnes (Pg) – sastopamas mikroreljefa paaugstinājumos un 

veidojušās, pasliktinoties augsnes ūdens režīmam. Augsnes ir mazauglīgas, stipri izskalotas, 

trūdvielām nabadzīgas, ar skābu reakciju. Velēnu gleja un glejotās augsnes (Vg) – sastopamas 

vietās, kur tikai periodiski ir liels mitrums. Virskārtā tām ir labi izveidots trūda horizonts, zem 

kura ir glejots ieskalošanās horizonts vai glejots cilmiezis. Glejošanās process norit virsūdeņu vai 

gruntsūdeņu ietekmē reljefa pazeminājumos  un citās vāji drenētās vietās. Velēnu podzolētās 

(Pvg)- morēnu līdzenuma velēnu podzolētās virspusēji īslaicīgi pārmitrās augsnes. 

Latvijā pēc veģetācijas veidiem tiek izdalīti 8 ģeobotāniskie rajoni. Kārsavas novads 

ietilpst Ziemeļaustrumu rajonā, kur ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, platlapju – egļu, 

egļu un priežu meži, pārsvarā pārmitri meži un purvi. Raksturīgi ir arī sīklapju meži mistrojumā 

ar platlapju koku sugām
4
. 

                                                           
3
 Latvijas atlants, Augšņu karte 

4
 Latvijas atlants, Veģetācijas karte 
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Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 

un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainavu veidošanās faktori dalāmi divās lielās 

grupās – dabas un antropogēnie jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori. 

No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas raksturu, 

piemēram, pauguraiņu un līdzenumu neapstrīdamo atšķirību, dabas procesu dinamiku, mitruma 

apstākļu krasās atšķirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas un īpatnības, 

dabasskatu dažādību. 

Antropogēnie, jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori: mērķtiecīgi nodalīt vēsturiskos 

faktorus, kas darbojušies gadsimtiem ilgi, nosakot pašreiz vērojamo ainavu raksturīgās vizuālās 

iezīmes un telpisko struktūru, kā arī jaunākos faktorus, kuru ietekmē būtiski tiek pārveidota 

sākotnējā jeb primārā ainavas struktūra. Pats būtiskākais faktors ir zemes izmantošana 

lauksaimniecībā, kas cieši saistās ar apdzīvojuma un ceļu tīkla attīstību. 

Viens no nozīmīgākajiem un teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem Latvijā ir lauku 

ainavas. Tās veidojušās apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība, tās raksturo 

mežu, lauku, viensētu un lauku ciemu mija. Lielākoties tās ir mozaīkveida ainavas ar potenciāli 

lielu dabas un bioloģisko daudzveidību. 

Otrs izplatītākais ainavu tips ir meža ainavas. Atšķirībā no lauku ainavām, meža ainavas 

ir vizuāli noslēgtas, to veidošanās, apsaimniekošana un funkcijas ir izteikti specifiskas. Kārsavas 

novadā gandrīz trešdaļu aizņem mežu teritorijas, kas izkaisītas pa visu novada teritoriju.  

Mūsdienu ainava nav iedomājama bez apdzīvotām vietām – tās ir lauku sētas, ciemi vai 

pilsētas. Kārsavas pilsēta ir nozīmīgs objekts novada ainavā. Raksturīgie apbūves elementi – 

mazstāvu dzīvojamās ēkas un savrupmājas ar piemājas dārzu veidoto zaļu struktūru, kā arī upīte, 

parki, baznīcas. Ražošanas un tehnisko objektu teritorijas pārsvara ir nožogotas un atrodas 

pilsētas nomalēs. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve koncentrējas vienā pilsētas daļā - tās estētiskās 

kvalitātes uzlabošana iespējama veicot ēku fasāžu arhitektonisko pārbūvi (krāsa, faktūra). 

Kultūrvēsturiskie objekti pārsvarā izvietojušies apstādījumu teritorijās. Apstādījumu teritorijas 

izvietotas haotiski, tām trūkst vienojošās sistēmas. Bet tās ir iespējams daudzpusīgi attīstīt, 

izmantojot tās kā sasaistes elementus (ielu apstādījumi, dzīvžogi un citi veidi) dažādu zonu 

funkcionālai un vizuāli telpiskai savienošanai. Izveidojot zaļo struktūru pilsētā, kas savienotu 

lielākās apstādījumu plātības – parkus un skvērus-, pārkārtojot jauno apstādījumu teritorijas 

upītes tecējumam, iespējams akcentēt pilsētas vērtības, kā arī radīt jaunas publiskās ārtelpas. Tas 

ne tikai uzlabotu Kārsavas pilsētas ainavas estētisko kvalitāti, vides veselīgumu un ilgtspējas 

iespējas, bet arī veidotu skaidrāku ainavas struktūru pilsētas vienotas ainaviskās telpas kontekstā. 

Kārsavas novadā ir izteikti blīvi apdzīvoti ciemi – Malnava, Mežvidi, Mežvidi II, Salnava, 

Mērdzene, Goliševa, Bozova, Pudinava, Ciemiem arī raksturīga „zaļa” vide – daudz koku, 

košumkrūmu saglabāšana starp dzīvojamām mājām, kas vidi dara pievilcīgu un draudzīgu 

iedzīvotājiem. Kārsavas novada ainavu degradē pamesti ražošanas objekti, bijušo lielfermu un 

mehānisko darbnīcu ēku paliekas, padomju laikā uzsāktā, bet nepabeigtā celtniecība, kā arī 

neapsaimniekotas un neapdzīvotās ēkas. 

4.6. Purvu un mežu teritorijas 

Kārsavas novadā ir vairāki purvi, to izvietojums novada pagastos ir nevienmērīgs. 

Lielākās purvainās platības ir Salnavas, Goliševas un Malnavas pagastos. 
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Goliševas pagastā mitrās, pārpurvotās teritorijas  - Zaborovjes, Beržovkas, Ņivju purvi un 

daļa Kreiču purva - aizņem 1190,8 ha
5
 jeb 15 % no kopējās pagasta platības; pārsavarā tie ir 

zemie (zāļu) purvi.  

Malnavas pagastā purvi aizņem 499,2 ha jeb 3,1 % pagasta teritorijas. Lielākie purvi 

pagastā ir Mihaļčenku un Salinīku purvi. Mihaļčenku purva platība pārsniedz 100 ha, Salinīku 

purva platība pārsniedz 300 ha.  

Mērdzenes pagastā mitrās, pārpurvotās teritorijas aizņem 79,5 ha jeb 0,89 % no kopējās 

platības; tie ir zemie (zāļu) purvi.  

Mežvidu pagastā purvi izvietojošies galvenokārt pagasta Z daļā, kā arī nelielās platībās 

izklaidus pagasta teritorijā – Griudinīšu, Otro Liuzinīku, Dunduru u.c. sādžās un, izņemot 

nelielas teritorijas, ir apauguši ar mežu; purvi aizņem 166,3 ha jeb 1,3 % pagasta teritorijas.  

Salnavas pagastā purvi izvietojošies galvenokārt pagasta Z daļā ap ezeriem un Kūkovas 

upes sākumu, kur pārsvarā ir zāļu purvi, un R daļas mežos, kur purvi, apauguši ar mežu, aizņem 

~ 435 ha. Pagasta centrālajā daļā bijušais 470 ha lielais Salas purvs nosusināts (1880. – 1931.), 

izveidojot meliorācijas grāvju tīklu ~130 km kopgarumā. Pagasta purvos atrodas ievērojamas 

kūdras iegulas. Kugriņu purvs iekļauts dabas parkā “Numernes valnis”. Kugru purvs atrodas dabas 

parka “Numernes valnis” regulējamā režīma zonā. (ar 2014.gada grozījumiem) 

Lielākais novada mežu un purvu teritoriju apsaimniekotājs ir VAS Latvijas valsts meži 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība (15265 ha), kuras darbības pamatnostādne ir nenoplicinoša 

apsaimniekošana.  

4.7.tabula 

Mežu sadalījums zemes kategorijās Kārsavas novadā 

Meža zemes 

kategorija 

Meža zemes veids 

meža 

apsaimniekošanā 

Valsts 

meži 

Privātie 

meži 

Pašvaldību 

meži 
Kopā meži 

Mežs 

Mežaudze 12203,1 11364,82 50,5 23618,42 

Degums - 0,6 - 0,6 

Iznīkums 1,1 2,7 - 3,8 

Izcirtums 506,4 534,21 0,7 1041,31 

Kopā 12710,6 11902,33 51,2 24664,13 

Purvs 

Sūnu purvs 1694,5 36,4 - 1730,9 

Zāļu purvs 41,4 51,1 - 92,5 

Pārejas purvs 356,7 5,3 - 362,0 

Kopā 2092,6 92,8 - 2185,4 

Lauce 

Lauce 8,8 86,7 - 95,5 

Meža dzīvnieku 

barošanas lauce 
144,5 5,4 - 149,9 

Kopā 153,3 92,1 - 245,4 

Pārplūstošs 

klājums 
Pārplūstošs klājums 40,2 5 - 45,2 

Meža zeme ar 

infrastruktūras 

objektiem 

Uzņēmumu ceļš, 

dab.brauktuve 
59,5 5,9 - 65,4 

Kvartālstiga 84,2 8,2 - 92,4 

                                                           
5
 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. (avots izmantots visā nodaļā) 
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Novadgrāvis 119,1 10,7 - 129,8 

Sēklu plantācijas 5,0 - - 5,0 

Atpūtas vieta 0,5 - - 0,5 

Kopā 268,3 24,8 - 293,1 

Kopā  15265 12117,0 51,2 27433,23 
Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 11.03.2011. 

Kārsavas novadā tāpat kā vairumā Latgales reģiona pašvaldību izplatītākās koku sugas 

mežos ir priede, egle, bērzs, melnalksnis un apse.  

4.8.tabula 

Mežaudžu sadalījums vecuma grupās 

Valdošā koku 

suga 

Jaunaudze 
Vidēja vecuma 

audze 
Briestaudze Pieaugusi audze 

Pāraugusi 

audze 
Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Priede  742,2 37170 2484,67 630343 1578,25 45659 922,4 272334 57,7 12205 

Egle  1763,54 107557 553,1 151500 335,09 112801 453,2 151676 18,1 4954 

Bērzs  1868,71 70728 4427,35 814845 1695,88 387593 1636,49 352424 305,8 55071 

Melnalksnis  249,2 12509 1056,23 197763 383,3 90167 602,77 148364 96,6 26524 

Apse  586,2 27486 45,3 5436 34,2 9606 242,5 843,5 265,3 101804 

Baltalksnis  99,2 3169 224,33 22528 148 26561 167,3 30507 469,91 89345 

Ozols  12 401 6,9 1628 0,2 69 - - - - 

Osis  3,5 391 7,5 1951 1 222 2 456 - - 

Liepa  - - 1,1 133 1,1 268 0,3 51 6,4 1602 

Lapegle  - - 6,3 2209 0,4 92 1,2 321 - - 

Goba, vīksna - - 0,2 42 - - 2,1 319 - - 

Papele  0,2 24 - - - - - - - - 

Vītols  - - 0,1 7 - - 0,7 40 7,4 726 

Blīgzna  4,2 88 11,1 725 3,2 320 0,5 30 17,5 1816 

Ciedru priede 0,6 82 - - - - - - - - 

Kļava  5,2 404 0,3 45 - - - - 1,4 258 

Kopā  5334,75 260009 8824,48 1829155 4180,62 673358 4031,46 957365,5 1246,11 294305 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 11.03.2011. 

Lielākās krājas ir vidēja vecuma grupā, tas nozīmē, ka meži tiek cirsti atbilstoši to 

vecumam – sasniedzot noteiktu vecumu.  

4.9.tabula 

Izplatītāko koku sugu sadalījums pa mežiem 

Valdošā koku 

suga 

Valsts meži Privātie meži 
Pašvaldību 

meži 
Pārējie meži Visi meži 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Platība, 

ha 

Krāja, 

m
3
 

Priede  4574,4 
110869

7 
1207,82 211917 4 889 1211,82 299714 5786,22 

140841

1 

Egle  1941,1 356038 1180,83 129022 1,1 253 1811,93 172450 3123,03 528488 

Bērzs  4303,8 725660 5617,63 671243 12,8 2810 5630,43 955001 9934,23 
168066

1 

Melnalksnis  890,8 178930 1494 192100 3,3 604 1497,3 296397 2388,1 475327 

Apse  445,7 110978 713,5 82056 14,3 5165 727,8 117704 1173,5 228682 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 11.03.2011. 
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 Valsts mežos vislielākās koksnes krājas ir priedes kokam, privātajos mežos dominē bērzs.  

 

4.1.att. A/s „Latvijas valsts meži” platības Kārsavas novadā 

Sagatavoja: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 17.06.2012. pēc LVM Ziemeļlatgales mežniecības sniegtiem 

datiem 

4.7. Lauksaimniecības teritorijas 

Lauksaimniecības zemes novadā kopumā aizņem 29536,1 ha
6
, no kuriem lielākās 

platības ir Malnavas pagastā – 9149,3 ha, bet vismazākās – Goliševas pagastā tikai 2462,9 ha. 

Pārējos pagastos lauksaimniecības zemes aizņem no 5 līdz 6,5 tūkst.ha.  

No lauksaimniecības zemēm vislielākās platības kopumā aizņem aramzeme, vairāk kā 68 

%. Ganības aizņem apmēram 19 %, pļava apmēram 11% un pavisam nedaudz, tikai nepilni 2 % - 

augļu dārzi.  

Visvērtīgākās zemes ir Malnavas pagastā, kur vidējais zemju novērtējums ballēs ir 36 

balles, Salnavas pagastā – 30 balles, Mežvidu pagastā – 29 balles, Mērdzenes pagastā – 27 balles 

un Goliševas pagastā tikai 22 balles. Savukārt visvairāk meliorēto zemju procentuāli ir Malnavas 

pagastā – 80,6 %, Goliševas pagastā – 78,4 % un Salnavas pagastā- 61,4 %. 

Pēc VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informācijas Kārsavas novada 

teritorijā 2011.gadā meliorēto platību daudzums Kārsavas novada teritorijā ir 18756 ha. 

 

                                                           
6
 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. 
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4.10.tabula 

Meliorētās platības Kārsavas novada pagastos 

Pagasts Meliorētās 

platības, ha 

Īpatsvars no pagasta 

kopējās platības, % 

Goliševas pagasts 1865 23,5 

Malnavas 7481 45,7 

Mežvidu 2750 22,0 

Mērdzenes 2741 30,7 

Salnavas 3919 23,7 

Kopā novadā  18756 29,9 

Avots: VSAI „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nosacījumi, 25.07.2011. 

Lauksaimniecības teritorijas ir svarīgs resurss novada attīstībā. Kārsavas novada attīstības 

programmā 2012.-2018.gadam kā pirmā no pašvaldībā dominējošām nozarēm minēta 

lauksaimniecība. Ir likts liels uzsvars uz lauksaimniecības attīstību un pastāvēšanu. Lai varētu 

notikt lauksaimnieciskā ražošana, svarīgi ir saglabāt labas, auglīgas un meliorētas 

lauksaimniecības teritorijas.  

Tādēļ Teritorijas plānojumā ir noteiktas novada nozīmes lauku zemes, kuras drīkst 

izmantot tikai lauksaimniecības nozares vajadzībām. Novada nozīmes lauku zemes ir meliorētās 

lauksaimniecības platības ar vienlaidus vismaz 10 ha lielu platību, kuru vidējais novērtējums 

ballēs ir augstāks par 25 ballēm. Šīs zemes ir aizliegts apmežot.  
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5. Novada apdzīvojums 

5.1. Novada vēsturiskā attīstība 

Kārsavas novads atrodas teritorijā, kurā cilvēki bija apmetušies vairāk nekā pirms 7000 

gadu. Apdzīvojums tagadējā Kārsavas novada teritorijā vēsturiski veidojies veco tirdzniecības 

ceļu krustojumā:  no  Krievijas vidienes uz Rīgu, Lietuvu, Poliju un tālāk pa Baltijas jūru; 

Pēterpils –Varšava; Ostrova-Ludza; Viļaka-Ludza. 1860.gadā atklāja pirmo dzelzceļa līniju 

Varšava-Sanktpēterburga , kas gāja gar Kārsavas pilsētu, kur vēlāk bija arī stacija. 

  Novada pastāvošā apdzīvojuma telpiskā struktūra izveidojusies 20.gs.otrajā pusē. Tās 

veidošanas priekšnosacījumus radīja administratīvas vienības – Kārsavas rajona ar centru 

Kārsavā  izveidošana 1950.gados un padomju varas īstenota apdzīvojuma veidošanas politika, 

kas paredzēja lauku iedzīvotāju koncentrāciju hierarhiski savstarpēji pakārtotos ciemos un 

pilsētās, t.i., centriskas apdzīvojuma struktūras izveidi. 

Mērķtiecīga apdzīvojuma pārveides politikas īstenošanas procesa Kārsavas novada 

kardināli palielināta jau pirms padomju laika pastāvējušu lauku apdzīvoto vietu kapacitāte, 

piem., tagadējie pagastu centri. Līdz 90-ajiem gadiem izveidojusies apdzīvojuma telpiska 

struktūra nav izteikti mainījusies, neturpinās lauku ciemu būvniecības forsēšana, nav arī plaši 

izvērsusies viensētu atjaunināšana vai jaunbūve. 

Kārsavas pilsēta veidojusies Malnavas muižas Korsowkas sādžas teritorijā, kur baznīcas 

celtniecībai 18. gs. tiek izdalīti 18 ha zemes, katoļu baznīcu uzceļ 1741. g. (iesvētīta 1763.g.) uz 

neliela pacēluma ceļa Ludza – (Stiglava) – Viļaka, vecā Rēzeknes – Pskovas ceļa un vietējā ceļa 

Malnava – Salnava krustojumā. Pie baznīcas tiek ierīkots tirgus laukums. 19. gs. sākumā 

Korsovka tiek minēta kā sloboda (brīvciems); 1809. g. sāk darbu baznīcas skola (krievu mācību 

valoda). 1825. g. Korsovkai piešķirtas miesta tiesības ar atļauju gadā noturēt 4 gadatirgus. 1836. 

g. tiek uzbūvēts jaunais Pēterburgas – Varšavas pasta ceļš; 1860.g. tiek uzbūvēta Pēterburgas – 

Varšavas dzelzceļa līnijas daļa un Kārsavas dzelzceļa stacija 3 km attālajā Bozovā.1852.g. 

minēts, ka šeit ir 18 sētas, 3 krogi un 5 bodes. 

19. gs. beigās Kārsavā darbojas Tautskola ar krievu mācību valodu, doktorāts un 

aptieka.1906.g. Korsovkas patība ir 21 ha un tajā atradās 186 sētas ar 1057 iedzīvotājiem, bet pēc 

tā laika statusa tā ir tikai sādža. Par galveno tirgus preci kļūst lini un pārtikas produkti, kas, 

pateicoties transporta attīstībai, tiek vesti uz attālākiem lielpilsētu tirgiem, attīstījās preču 

apmaiņa. 19.gs. beigās un 20. gs. sākumā Kārsavā sāk apmesties uz dzīvi ebreju kopiena, kas 

attīsta tirdzniecību un amatniecību, kā arī ierīko ebreju pamatskolu. 1911.g. tika izveidota 

Kārsavas pareizticīgo draudze un 1912.g. tika iepirkta zeme un uzcelta koka mācītājmāja (kas 

šobrīd ir novada nozīmes kultūrvēsturiskais objekts), tomēr 1.Pasaules karš izjauca plānus celt 

lielu pareizticīgo baznīcu un mācītājmāja 1917.g. tika pārveidota par baznīcu.  

1924. g. Korsovkai tiek atjaunots miesta statuss un latviskots nosaukums – Kārsava. 

1928.g. 11.februārī Kārsavai tiek piešķirtas pilsētas tiesības un ģerbonis – 4 vertikāli izkārtotas 

zaļas āboliņa lapas uz sudraba pamata. 20.gs. trīsdesmitajos gados Kārsava attīstās kā tipiska 

tirdzniecības mazpilsēta. Pilsētā darbojās 3 6-gadīgās pamatskolas ar latviešu, krievu un ebreju 

mācību valodu, no 1922. g. darbojas ģimnāzija (sākotnēji ar krievu, līdz 1932. g. - ar ebreju, 

vēlāk – latviešu mācību valodu). 1935. g. pilsētā bija 327 mājas: 320 – koka, 6 – mūra, 1 – jaukta 
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materiāla; 325 – vienstāva mājas, 2 – divstāvu; ar elektrību tika apgaismoti 305 dzīvokļi; 1870 

iedzīvotāji, no kuriem 42 % - ebreju, 37 % - latviešu, 15 % - krievu, 5 % - poļu tautības; pilsētā 

darbojās 110 tirdzniecības iestādes un 6 rūpniecības iestādes; darbojās katoļu, pareizticīgo, 

luterāņu un jūdu draudzes;  gadā notika 6 gadatirgi un iknedēļas tirgus ceturtdienās. 1939. g. tiek 

uzbūvēta luterāņu draudzes mūra baznīca Antona dārzā. Uzsāk celt arī jaunu mūra katoļu 

baznīcu vecās baznīcas žoga R kapellas vietā. 

II Pasaules kara laikā tiek nopostīti aptuveni 80 % no pilsētas apbūves. 

Pēc kara, pateicoties kolhozu laikiem lauksaimniecībā un padomju varas organizētajiem 

ražošanas uzņēmumiem, Kārsavā samērā ātri atjaunojas iedzīvotāju un māju skaits; daži 

iedzīvotāji no tuvējām sādžām pārbrauc uz pilsētu ar visām koka mājām, tās gan pārbūvējot, gan 

vienkārši ziemā atvelkot ar traktora ragavām. 1950. – 1962.g. Kārsava ir rajona centrs. 

Iedzīvotāji – skaits pieaug no 1680 līdz 3100. Attīstās rūpniecība: Latvijas lauku tehnikas Ludzas 

nodaļas dīzeļmotoru remontdarbnīca, Rēzeknes metālapstrādes kombināta cehs, Rēzeknes 

specializētā meliorācijas celtniecības pārvaldes iecirknis, patērētāju biedrībai Kārsavā ir maizes 

ceptuve, konditorijas cehs, 12 veikali, ēdnīca; paplašinās sadzīves pakalpojumi: dzirnavas, 

mehāniskās, galdnieku, apavu, šūšanas u.c. darbnīcas; attīstās veselības aprūpe: 1959.g.uzcelta 

slimnīca ar 135 vietām, ierīkota poliklīnika, atvērts prettuberkulozes dispansers ar 25 vietām, 

sanitāri epidemioloģiskā stacija, sociālās nodrošināšanas pansionāts ar 55 vietām; pilsētā ceļ 

daudzdzīvokļu mājas – sākotnēji centrālajā daļā 2 stāvu, vēlāk  skolas mikrorajonā 3 stāvu; 

attīstās izglītības un kultūras infrastruktūra: darbojas divas vidusskolas celtas 1952.g. un 1961.g., 

mūzikas skola, 1959.g.uzcelts Kārsavas kultūras nams ar zāli 400 vietām.  

Goliševas pagasts 1. reizi pieminēts 1646.gada 18.decembra Ludzas (Ļucinas) stārastes 

inventārā (Wlosc Hoļuszowska). Pēc Livonijas kara brīvajās pierobežas teritorijās tiek izmitināti 

pareizticīgie krievu zemnieki. 1784.gadā ģenerālmērišanas laikā Goliševa uzrādīta kā Mihalovas 

muižas sastāvdaļa, vēlāk teritorija iekļauta Mihalovas (no 1937.g. – Mērdzenes) pagastā. 1834. 

gadā daļa Mihalovas draudzes atdalījās un tika dibināta Goliševas pareizticīgo draudze, kura līdz 

Latvijas Republikas neatkarības iegūšanai sastāvēja no 3124 locekļiem - vietējiem iedzīvotājiem 

un ieceļotājiem no Baltkrievijas un Krievijas guberņām. Sākumā dievkalpojumi noritēja 

Goliševas kapu kapličā (nav saglabājusies), 1841.gadā uzcēla Goliševas Svētās Trijādības 

baznīcu (paplašināta 1902.g.). 1889.gadā tiek atvērta baznīcas skola Goliševā (vēlākā Aizgāršas 

6-gad. pamatskola).1945.g. 10.IX pagasts tika sadalīts 8 ciemu administratīvajās teritorijās un 

tiek izveidots Goliševas ciems. 1949.g. 31.XII Goliševas ciemu iekļāva Kārsavas rajonā, no 

1962.gada 17.aprīļa ciems tika iekļauts Ludzas rajonā. 1979. 25. X tiek pievienota daļa Blontu 

ciema teritorijas. 1949. g. izveidojās daudzi nelieli lauksaimniecības arteļi. 1950. gadā notika 

lauksaimniecības arteļu apvienošana un tika izveidota Goliševas ciema padome. Apvienotajam 

kolhozam ar centru Goliševā deva nosaukumu “Pobeda”. Tika attīstīta cūkkopība, gaļas un piena 

lopkopība. 50. – 70. gados notika vairākkārtēja kolhozu apvienošanās, līdz 1974.gadā izveidojās 

kolhozs “Progress”, kurš pastāvēja līdz 1993. gadam.60.–70.gados Goliševā uzcēla veikalu ēkas, 

daudzdzīvokļu mājas, mehāniskās darbnīcas, jauno Aizgāršas pamatskolas ēku, sadzīves 

pakalpojumu punktu. 80.- 90.gados tika uzcelts bērnudārzs, daudzdzīvokļu māja, 15 vienģimenes 

mājas, jauna graudu kalte, kolhoza jaunās garāžas, ūdenstornis , kolhoza valdes ēka. 

Malnavas pagasta vēsturiskais centrs bija Viļakas – Stiglovas – Ludzas, Balvu - 

Ruskulovas – Malnavas un vecā Daugavpils – Rēzeknes –Pleskavas ceļu krustpunkts Kārsavas 
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miestā (uz Malnavas muižas zemes), kurā kopš 17.gs. beigām atradās Malnavas katoļu baznīca 

un tirgus laukums. No Malnavas muižas ar aleju no muižas parka sākās “jaunais” Ludzas ceļš, 

kas gāja caur Mihalovu un Pušmucovu. Pirmās Latvijas laikā zemes reformas ietvaros tiek 

sadalītas muižu zemes un bijušajos muižu centros izveidojas ciemi, uz bijušā Malnavas muižas 

centra bāzes tiek izveidota Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskola (1921.g.). 1945.g. 

pagasts tiek likvidēts, izveidojot Bozaukas, Kārsavas, Oponosu, Nesteru, Ranču, Salnavas, 

Vītolu ciemus. Laika gaitā mainās administratīvā piederība  - 1949.–1962.g. pastāv  Kārsavas 

rajons, vēlāk teritorija iekļauta Ludzas rajonā; ciemi tiek vairākkārt apvienoti: Kārsavas ciemam 

pievieno Vītolu ciemu, Bozaukas ciemam – Malnavas un Nesteru ciemus, savukārt Kārsavas 

ciemu likvidē un sadala Salnavas un Malnavas ciemos, kuru teritorijas 1977.g. atkal pārdala 

atbilstoši padomju saimniecības “Sala” un Malnavas sovhoztehnikuma teritorijām, kas pārtapa 

par plašāko mācību iestādi Latvijā ar kopējo zemes platību 11 926 ha, tai skaitā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 9 285 ha (1992.g. Malnavas sovhoztehnikums sadalījās: izveidojās Valsts 

Malnavas lauksaimniecības tehnikums un paju sabiedrība “Vītoli”, kura 1994.gadā uzsāka savu 

likvidāciju). 

Mērdzenes (līdz 1937.g. – Mihalovas) pagasts izveidots 19. gs 2. pusē, pēc Baltijas 

guberņu pašvaldības likuma pieņemšanas (1866.) pagasti atbrīvojās no muižnieku uzraudzības 

un tika izveidota pagasta pašvaldība. Pagasta teritorijā 321,1 km
2
 platībā ietilpa Mērdzenes, 

Goliševas, Pušmucovas, Blontu pagastu teritorijas un Mežvidu pagasta Z daļa. 1935. gadā 

Mērdzenes pagastā bija 11 287 iedzīvotāji un 2278 lauku saimniecības; pagastā darbojās 2 

krejotavas, zāģētava, 17 pārtikas preču tirgotavas, 3 ūdensdzirnavas, 16 pamatskolas. 1945.g. 

10.IX pagasts tika sadalīts 8 ciemu administratīvajās teritorijās (Mērdzenes, Stiglovas, 

Lapatinsku, Blontu, Goliševas, Degļevas, Pušmucovas, Mežernieku). 1949.g. 31.XII Mērdzenes, 

Stiglovas, Lapatinsku, Goliševas, Pušmucovas, Mežernieku c. tika iekļauti Kārsavas rajonā, bet 

Blontu un Degļevas ciemus iekļāva Ludzas rajonā. 1954.gada 14.jūnijā tika likvidēti Stiglovas 

un Lapatinsku ciemi, bet to teritorijas pievienotas Mērdzenes ciemam. No 1962.gada 17.aprīļa 

Mērdzenes ciems tika iekļauts Ludzas rajonā. 1990.g. atjaunots Mērdzenes pagasts Mērdzenes 

ciema teritorijā. No 1949. g. marta līdz augustam Mērdzenes novadā izveidojās 14 

lauksaimniecības arteļi. 1950. gadā notika lauksaimniecības arteļu apvienošana. Apvienotajam 

kolhozam ar centru Pudinovā deva nosaukumu “Rassvet”. No 50. –70.gadiem notika 

vairākkārtēja kolhozu apvienošanās, līdz 1974.gadā izveidojās kolhozs “Vienība”, kurš pastāvēja 

līdz 1994.gadam. No 1964.gada, pēc visu pagastā esošo skolu apvienošanas, izveidojās 

Pudinavas pamatskola.60.–70.gados Pudinavā un Mērdzenē uzcēla veikalu ēkas, daudzdzīvokļu 

mājas, kultūras namu, atvēra sadzīves pakalpojumu punktu. 80.gados tika uzcelts bērnudārzs. 

Mežvidu pagasta administratīvā teritorija veidota 1990. g. uz bijušās padomju 

saimniecības “Mežvidi” teritorijas bāzes. Līdz 1946. g., teritorijas lielākā – centrālā un austrumu 

- daļa ietilpa Rēzeknes apriņķa Bērzgales (Kuļņevas) pagastā, pārējā teritorija sadalījās starp 3 

Ludzas apriņķa pagastiem - Z daļa ietilpa Nautrēnu (Rogovkas) pagastā, ZR  - Kārsavas un DR 

un D daļa – Mērdzenes pagasta teritorijā. 19. gs. 2. pusē teritorijas zemes piederēja 3 – Annas, 

Mežvidu, Padoles  muižām un 3 pusmuižām (foļvarkām)- Ivanovas, Ecežovas, Kozuļu. 19.gs. 

beigās tika uzbūvēta dzelzceļa līnija Sanktpēterburga-Varšava un pie Kuļņevkas stacijas (no 

1921.g. – Mežvidu stacija) sāka veidoties Mežvidu ciems ar veikaliem un iknedēļas tirgu. 

Latvijas brīvvalsts laikā tika veikta zemes reforma, muižu un sādžu zemi sadalot viensētās. 1935. 

gadā, dzelzceļa tuvumā, Mežvidu draudze uzcēla baznīcu, kas tika nosaukta Karmeļa kalna 
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Vissvētākās Jaunavas Marijas vārdā. Padomju periodā likvidēja veco Latvijas apgabalu, apriņķu 

un pagastu sistēmu un to pārvaldi, aizstājot to ar rajona centriem un ciemiem. 1946. gadā 

tagadējā Mežvidu pagasta teritorijā izveidojās 3 ciema padomes: Mežvidu, Padoles un Ranču. 

1950. g. tās pievienoja Kārsavas rajonam. Pēc rajona skaitu samazināšanas 1963. gadā šī 

teritorija nonāca Ludzas rajona valdījumā. Latvijā sākoties masveida kolektivizācijai, 1949. g. 

tagadējā pagasta teritorijā izveidojās 3 kolhozi: “Ļeņina”, “Kutuzova” un “Suvorova” (pirmais 

kolhozs, viens no pirmajiem Latvijā, tika izveidots jau pirms kara 1941.g.). 1959. gadā , secinot, 

ka kolhozu darbība nekādus augstus rezultātus neuzrāda, tika nolemts apvienot “Kutuzova“ un 

“Suvorova“ kolhozus un uz to bāzes izveidot saimniecību “Mežvidi”. 1977. gadā saimniecībai 

pievienoja kaimiņu kolhozu “Druva”. Zemes platība sasniedza 12 493 ha. 80. gados saimniecībā 

plaši izvērsās celtniecības darbi gan lauksaimnieciskās ražošanas objektu, gan sabiedrisko un 

dzīvojamo ēku būvē. Mežvidu centrā tika uzcelts Tautas nams, 3 daudzdzīvokļu mājas, 

izveidojās 30 Līvānu saliekamo māju kvartāls; Jaunivanovā - divstāvu kotedžu kvartāls, Otrajos 

Mežvidos tika uzbūvēta jauna skola, divstāvu dzīvojamā ēka un 10 Līvānu saliekamās mājas. 

1986.g. 

Salnavas pagasts kā administratīvi teritoriāla vienība radīts 1990.g.. Pašreizējā pagasta 

teritorijā sākotnēji dalījās Ļucinas (Ludzas) starostinas Cecinas (vēlāk sadalās Malņevas un 

Saļņevas muižās) un Marienhauzenas (Viļakas) starostinas Ruskulovas muižu zemēs. Latvijas 1. 

brīvvalsts laikā teritorija ietilpa: ~1/2 teritorijas (A daļa) – Ludzas apriņķa Kārsavas pagastā un 

(neliela D daļa) Nautrēnu pagastā, otra puse - Jaunlatgales apriņķa Baltinavas (Z daļa) un Tilžas 

(R daļa) pagastos. Agrārās reformas laikā tiek sadalītas muižu zemes un bijušajos muižu centos 

izveidojas ciemi. 1935.g. notiek vietvārdu latviskošana, kuras rezultātā ieviesti Salnavas (bij. – 

Saļņeva), Rītupes (bij. – Ūdraja), Ragu (bij. – Rogu – no vārda “rõgas” – kvēlošas ogles, 

krāsmatas) un citi vietvārdi un nosaukumi. 1945.g. padomju vara likvidē pagastus, izveido 

Salnavas, Ruskulovas un Kūkovas ciema padomes; 1950.g. – 1962.g. Kārsavas rajons, kurā 

ietilpst Salnavas ciema padome. 1949.g. sākās kolektivizācijas process, veidojās 

lauksaimniecības arteļi, Salnavas ciema padomes teritorijā uz v/s “Sala” bāzes izveidojās l/a 

“Cīņa”, Ruskulovas ciema padomes teritorijā – l/a “Iča”, Kūkovas ciema padomes teritorijā – l/a 

“Pret kalnu”, kas vēlāk tika apvienoti, izveidojot padomju saimniecību “Sala”, vienlaicīgi 

paplašinot Salnavas c/p teritoriju, iekļaujot tajā daļu Balvu rajona teritorijas, vēlāk arī Malnavas 

pagasta daļu, kas atradās uz Z no dz.ceļa. LPSR laikā Salnavas c/p teritorijas lielākie lietotāji bija 

p/s “Sala” (6230 ha) un valsts mežu fonda apsaimniekotāji – Rēzeknes MRS, vēlāk – Ruskulovas 

mežniecība; līdz 60. –to sākumam darbojās ķieģeļu, dolomīta miltu, kūdras fabrikas un kaļķu 

ceplis; p/s“Sala” būvēja fermas, kaltes, darbnīcas, ceļus, dzīvojamās un saimnieciskās ēkas, tika 

veikta teritorijas elektrifikācija un daļēja zemju meliorācija; par saimniecības centru tika 

izraudzīts un attīstīts Salnavas ciems, tika uzcelta jauna pamatskolas ēka (likvidējot mazās ciemu 

skolas), kultūras nams, veikals, ēdnīca, bērnudārzs, un daudzdzīvokļu un individuālās mājas, 

izbūvētas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas sistēma. 

2009.gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojas Kārsavas novads, 

apvienojot Kārsavas pilsētu, Malnavas, Mērdzenes, Goliševas, Salnavas un Mežvidu pagastus. 

5.2. Apdzīvoto vietu raksturojums 

Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma, telpiski vienotas blīvas iedzīvotāju koncentrācijas 

vietas, kurās ir materiālie priekšnoteikumi to attīstībai un ilglaicīgi lietojamas dzīvojamās ēkas. 
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Novada apdzīvotās vietās iedalās: pilsēta, ciemi (Teritorijas plānojumā noteikti ciemi ar blīvu 

apbūvi un inženierkomunikācijām, kam Teritorijas plānojumā noteiktas ciemu robežas) un lauku 

apdzīvotas vietas – viensētas.  

2012. gada sākumā ap 35 % no novada iedzīvotājiem dzīvo pilsētā, pārējie 65% ir lauku 

iedzīvotāji, kas dzīvo lauku ciemos un viensētās. Iedzīvotāju izvietojums Kārsavas novadā ir  ļoti 

nevienmērīgs, ko noteikuši dabas apstākļi un transporta un satiksmes iespējas. Visretāk apdzīvoti 

ir pierobežas pagasti tālu no transporta maģistrālēm, kur lielu teritorijas daļu klāj mežu un purvu 

masīvi, piemēram, Goliševas, Salnavas  pagasts. Ievērojami lielāks iedzīvotāju skaits ir tajos 

pagastos, kas atrodas izdevīgākā transportģeogrāfiskajā situācijā un pilsētas tuvumā, piemēram, 

Malnavas, Mērdzenes pagasti. Vidējais apdzīvojuma blīvums bija 10.9 cilvēki uz km
2
, taču tas 

ievērojami atšķiras, salīdzinot informāciju par Kārsavas pilsētu un pagastiem. 

5.1.tabula 

Iedzīvotāju blīvums Kārsavas novadā, 2012.g 

Teritoriālā vienība Iedzīvotāju blīvums (Iedz./1 km
2
) 

Kārsavas pilsēta 598 

Goliševas pagasts 5.9 

Malnavas pagasts 8.6 

Mežvidu pagasts 8.1 

Mērdzenes pagasts 8.7 

Salnavas pagasts 5.1 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība 

 

Kārsavas pilsēta ir izvietojusies starp šoseju A13 (Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–

Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi), kas ir starptautiskā ceļa E262 posms, un dzelzceļa līniju 

ar vienu sliežu ceļu Rēzekne – Pitalova, kas ir dzelzceļa Varšava – St. Pēterburga daļa. Ielu tīkls 

pilsētā ir izteikti lineārs. Galvenā iela ar nosaukumu Vienības iela vienlaicīgi ir autoceļa P45 

sastāvdaļa. Pilsētas apbūves attīstība un svarīgākās sabiedriskās ēkas izvietojas tieši Vienības 

ielas tuvumā, t.i. Katoļu baznīca ar nelielu parku priekšlaukumā, kas agrāk kalpoja arī kā tirgus 

placis, autoosta, kultūras nams, novada dome, skolas ēkas un arī Luterāņu baznīca. 

Lielākā daļa sabiedriskās ēkas ir divus stāvus augstas mūra ēkas, kas būvētas pēckara 

gados ar neoklasicisma iezīmēm. 

  

Kultūras nams Domes ēka 

5.1.att. Publiskās ēkas Vienības ielā 
Foto: Z.Koroļa, SIA „Sustainable Avanced Solutions” 
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Savukārt dzīvojamā apbūve ir veidojusies kā sādžu apbūve ar vienu pilnu virszemes 

stāvu un ar jumta stāvu, koka kontrukcijas ēkas ar koka apšuvuma fasādi, kas rotātas ar dažādiem 

orģināliem koka dekoratīviem elementiem, piem. aplodām, sandrikiem un greznām ieejas 

nojumēm. 

 

5.2.att. Nams Kalēju ielā 21, ar vienkāršu fasādes apdari, bet greznu ieejas nojumi 
Foto: Z.Koroļa, SIA „Sustainable Avanced Solutions” 

Kārsavas pilsētā ir saglabājušies vairāki nami ar greznu logu apdari vai ieejas nojumi. 

 

5.3.att. Nams Vienības ielā 1, Kārsavā ar grezniem koka fasādes apdares elementiem un 

sandrikiem 
Foto: Z.Koroļa, SIA „Sustainable Avanced Solutions” 

Vēsturiskā dzīvojamā savrupmāju apbūve visā pilsētas teritorijā ir izvietota respektējot 

katrai ielai noteikto būvlaidi, un gandrīz visu galveno ēku (t.i. dzīvojamo namu) garenfasādes ir 

izvietotas paralēli ielai. Tādējādi tiek radīta sakārtota pilsētvides telpa ar tai atbilstīgu un 

patīkamu mērogu. Trūkst sakārtotas infrastuktūras, taču ielu sarkanās līnijas un to būvlaides ir 

nodrošinājušas pietiekamu teritoriju to ierīkošanai. Kā labākie piemēri minami Saules iela, 

Lauku iela, Avotu iela u.c. dzīvojamās ielas. Plānojot pilsētas perspektīvo attīstību ir svarīgi 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 

Paskaidrojuma raksts, ar grozījumiem 

44 

Kārsavas novada pašvaldība  

saglabāt pilsētai tik raksturīgo apbūves mērogu, esošās ielu apbūves līnijas un pielietotos apdares 

materiālus. 

 

 

5.4.att. Dažādu namu sandriki 
Foto: Z.Koroļa, SIA „Sustainable Avanced Solutions” 

Esošā daudzstāvu dzīvojamā apbūve arī nav veidota augstāka par trim stāviem, tādējādi 

tā minimāli kontrastē ar esošo savrupmāju un sabiedrisko ēku apbūvi. Tās ir būvētas padomju 

gados, un dažviet to iekšpagalmos atrodas esošas vēsturiskas savrupmājas. Nākotnē būtu jārisina 

jautājums par šo ēku atpirkšanu un publiskās telpas izveidošanu ar bērnu rotaļu laukumu vai 

sporta laukumu un atpūtas vietām pieaugušajiem. 

 

5.5.att. Dzīvojamās apbūves rajons 
Foto: Z.Koroļa, SIA „Sustainable Avanced Solutions” 

Pilsētā ir salīdzinoši plašas esošas zaļās teritorijas, piemēram, ap Šņitkas upīti, parks pie 

Luterāņu baznīcas, parks starp Baznīcas, Sporta un Vienības ielām. Pilsētas teritorijā nav 

nepieciešamība pēc jaunām plašām zaļajām teritorijām, daudz būtiskāk ir sakārtot un labiekārtot 

esošās, lai tās pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu izmantot atpūtai un rekreācijai. 
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5.6.att. Šņitkas upe 
Foto: Kārsavas novada pašvaldība 

Pilsētā ir pieejami šādi pakalpojumi un iestādes: vidusskola, bērnudārzs, mākslas un 

mūzikas skola, bibliotēka, SIA „Kārsavas slimnīca”, divas aptiekas, veterinārā aptieka, autoosta, 

Latvijas pasta nodaļa, autoserviss, divas DUS, apbedīšanas pakalpojumu birojs; vairāki 

būvmateriālu, saimniecības, rūpniecības, ziedu, apģērbu un pārtikas veikali (lielākie: SIA 

„Mego”, SIA „Cento” ), kafejnīcas „Mabis” un „Niktransports”; skolas internātā ir dienesta 

viesnīca (30 gultas vietas) 

 

Lauku apdzīvotām vietām saskaņā ar 18.12.2008. likumu „Apdzīvoto teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” pastāv šāds iedalījums: 

1) Ciemi –Lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski radušos vai plānotu koncentrētu apbūvi, kur 

dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī šai vietai ir vietēji unikāls nosaukums un kompakta 

apbūve tā centrālajā daļā, tajā ir nodrošināta infrastruktūra. Ciema statusu saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nosaka vietējās pašvaldības dome. Ciema robežas 

tiek noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā; 

2) Viensētas – Savrupas lauku sētas, kas ir mazākās lauku apdzīvotās vietas. Lauku sēta 

(viensēta) ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemesgabala vispiemērotākajā vietā, ko 

veido ilglaicīgi dzīvojama (dzīvojamas) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), 

koku stādījumiem un košumdārziem šīs apbūves vienības robežās. Lauku sētai ir vietējās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā unikāls nosaukums. Lauku sētas var veidot lauku 

sētu (viensētu) grupas, kurām ir kopējs (apvienojošs), vietējās pašvaldības teritorijā 

unikāls nosaukums. 

Kārsavas novadā ir astoņi ciemi, kam Teritorijas plānojumā ir noteikta ciema robeža – 

Malnava, Mežvidi, Otrie Mežvidi, Salnava, Mērdzene, Pudinava, Goliševa un Bozova. Tajos 

koncentrētas blīva apbūve un izveidota inženiertehniskā un sociālā infrastruktūra. Ciemu 

teritorijā tiek piemērotas samazinātas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Pārējie 
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novada ciemi, kas ir reģistrēti VZD Adrešu reģistrā, Teritorijas plānojumā tiek uzskatīti par 

lauku apdzīvotām vietām. Tās veido skraja lauku tipa apbūve vai atsevišķi izvietotas lauku 

dzīvojamās mājas un   tām ir vienojošs  vēsturiski izveidojies  nosaukums. 

 

5.2.tabula 

Kārsavas novada ciemu raksturojums 

Ciems 

Statuss/ 

Galvenā 

funkcija 

Pakalpojumi un 

iestādes 

Apbūves 

struktūra 
Labiekārtojums 

Specifiskās 

īpašības 

Goliševa 

(Goliševas 

pagasts) 

Pakalpojum

u centrs/ 

Pārvalde 

Pagasta pārvalde, 

pirmsskolas izglītības 

grupa, feldšeru 

punkts, pasta nodaļa, 

bibliotēka, kultūras 

nams, pareizticīgo 

baznīca, Ludzas 

pārvaldes Aizgāršas 

robežapsardzības 

nodaļa, trīs veikali. 

 

Dominē vienstāva 

privātmājas, divas 3-

stāvu dzīvojamās 

mājas, viena 2-stāvu 

dzīvojamā māja, 

dzīvojamā apbūve 

un publiskā apbūve 

koncentrējās gar 

valsts autoceļiem 

P50 un V505. 

Divstāvu Aizgāršas 

pamatskolas ēka 

(pašlaik nestrādā) 

Daļā ciema ir 

centralizēta 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēma, ir ielu 

apgaismojums ir 

gar valsts 

autoceļiem P50, 

V505 un Bērnu ielu 

Nav publiskās 

labiekārtotās dabas 

teritorijas 

Aptuveni viena 

trešdaļa ciema 

robežas ir 

vienlaicīgi 

Latvijas arējā 

robeža ar 

Krievijas 

Federāciju, kas 

uzliek 

ievērojamus 

saimnieciskus 

ierobežojumus. 

Malnava 

(Malnavas 

pagasts) 

Pakalpojum

u centrs/ 

Pārvalde 

Pagasta pārvalde, 

Malnavas koledža, 

dienesta viesnīca, 

koledžā ir ēdnīca, 

bibliotēka, muzejs, 

kas pieejami arī 

novada 

iedzīvotājiem,  pasta 

nodaļa, veikals, bērnu 

dārzs, jauniešu 

centrs, feldšeru 

punkts, pansionāts 

„Mūsmājas” 

Ciems atrodas 

vistuvāk Kārsavas 

pilsētai. Ciemu 

sadala divās daļās 

valsts autoceļš P 50. 

Vienā pusē ir 

Malnavas koledža; 

viens no mācību 

korpusiem 

izvietojies bijušās 

Malnavas muižas 

ēkā, otrs - ir 

četrstāvu ķieģeļu 

ēka. Koledžas 

teritorijā ietilpst arī 

muižas parks ar 

raksturīgo apbūvi, 

4stāvu 

dienesta viesnīca, 

garāžas un cita veida 

tehniskā apbūve. Pie 

parka atrodas arī 

dažas 

daudzdzīvokļu 

3stāvu mājas un 

viena 5stāvu. Ceļa 

otrā pusē samērā 

lielu teritoriju 

aizņem „līvānu” tipa 

dzīvojamās mājas 

apbūve, turpat 

atrodas arī pagasta 

Centralizētas 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmas, 

siltumapgādes tīkli. 

Ielu apgaismojums: 

Zaļā iela, Saules, 

Kļavu, Sporta, 

Liepu, Muižas 

ielās. 

Vairāki novada 

nozīmes 

kultūrvēsturiskie 

objekti . Lielāku 

un nozīmīgāku 

ciema apbūves 

daļu veido 

Malnavas 

koledžas 

infrastruktūras 

objekti.  
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pārvalde un bērnu 

dārzs, kas izvietojas 

tipveida ēkā, kas 

būvēta 

1990.gadā. Ciema 

teritorijā ietilpst 

lielas dārzu platības, 

jo dzīvojamā apbūve 

ir ļoti blīva un 

iedzīvotājiem 

padomju laikos bija 

iedalīta zeme 

piemāju 

saimniecībām. 

Bozova 

(Malnavas 

pagasts) 

 Bibliotēka, Kārsavas 

II kategorijas 

dzelzceļa 

robežkontroles 

punkts, dzelzceļa 

stacija, kas apkalpo 

starptautiskus 

pasažieru vilcienu 

maršrutus un kravas 

vilcienus. 

Ciems izvietojās pie 

Kārsavas dzelzceļa 

stacijas, tam ir 

lineāra struktūra un 

galvenokārt visa 

dzīvojamā apbūve ir 

izveidojusies gar 

galveno ielu – valsts 

autoceļu V 503. Tā 

pārsvarā ir vienstāva 

koku māju apbūve. 

Dzelzceļa stacijas 

infrastruktūras 

apbūve ir ķieģeļu 

vai mūra.  

Nav centralizētas 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmas.  

Apgaismojums ir 

tikai dzelzceļa 

stacijas teritorija 

Dzelzceļa ēka ir 

kultūrvēsturisks 

objekts. Ciemam 

pieguļ Bozovas 

kapi, kur 

apglabāti 

karavīri, kas 

cīnījās par 

Latvijas 

neatkarību  

 

Pierobežas josla 

– uzturēšanās ar 

caurlaidēm 

Mežvidi 

(Mežvidu 

pagasts) 

Pakalpojum

u centrs/ 

Pārvalde 

Pagasta pārvalde, 

bērnudārzs, 

pamatskola, feldšeru 

punkts, dienas 

sociālās aprūpes 

centrs, pasta nodaļa, 

kultūras nams, 

bibliotēka, veikals, 

viesu nams 

„Akmensligzda”. 

Visa ciema apbūve 

koncentrējās gar 

valsts autoceļiem 

V502 un V499. 

Ciema centrā 

„līvānu” tipa 

privātmāju apbūve, 

1-2 stāvu 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, 

ciema nomalē – 

lauku viensētas. 

Centrā atrodas 

divstāvu ēkā, kur 

izvietojas pagasta 

pārvalde, kultūras 

nams, pamatskolas 

internāts, pasta 

nodaļa, bibliotēka.  

Pamatskolas ēka ir 

bij. muižas divstāvu 

mūra ēka, blakus 

dīķis 0 ha plātībā, 

plašas dabas 

teritorijas.  

Centralizēta ūdens 

apgāde un 

kanalizācijas 

sistēma, ielu 

apgaismojums: 

Zaļā iela, Ziedu 

iela, Dārzu iela, 

Meža iela daļēji, 

Valsts ceļš V499 

posmā no Meža 

ielas līdz Zaļā ielai. 

V502 posmā no 

Dārzu ielas līdz 

Saules ielai. 

 

Otrie 

Mežvidi  

(Mežvidu 

pagasts) 

 Bibliotēka Ciems ar vienstāvu 

un divstāvu 

dzīvojamo apbūvi, 

plašām dabas un 

apstādījumu 

teritorijām. Bij. 

skolas ēka. 

Centralizēta ūdens 

apgāde un 

kanalizācijas 

sistēma, ielu 

apgaismojums  
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Mērdzene 

(Mērdzene

s pagasts) 

Pakalpojum

u centrs/ 

Pārvalde 

Pagasta pārvalde, 

pirmsskolas izglītības 

grupa, pamatskola, 

moderna sporta zāle, 

neliels stadions, 

pieejama arī novada 

iedzīvotājiem, 

ambulance: feldšeru 

punkts un aptieka, 

pasta nodaļa, kultūras 

nams, bibliotēka, 

veikals, gateris,  

brīvdabas estrāde ar 

sporta laukumu. 

Ciems izvietojās 

valsts autoceļu P49 

un V534 

krustojumā. Ciemā 

dominē 1-2 stāvu 

„līvānu” tipa 

privātmāju apbūve, 

centrā trīs 3- stāvu 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas un 

divas 2-stāvu, lauku 

viensētas ir gan 

centrā, gan nomalēs. 

 

Daļā ciemata 

centralizēta 

ūdensapgāde, 

kanalizācijas 

sistēma. 

Labiekārtota dabas 

teritorija ap 

brīvdabas estrādi. 

Ciemā 

apgaismojums ir 

tikai gar valsts 

autoceļu P49.  

Valsts kultūras 

arheoloģijas 

piemineklis- 

Mērdzenes 

Karātavu kalns - 

soda vieta 

Pudinova 

(Mērdzene

s pagasts) 

 Pareizticīgo baznīca, 

veikals  

Ciems izvietojas gar 

valsts autoceļu P49. 

dzīvojamā apbūve 

koncentrējās ciema 

ziemeļu un dienvidu 

daļā. Centrā 

publiskās teritorijas; 

bij. skolas ēka, 

stadions, 

pareizticīgo baznīca 

(koka ēka ar akmens 

mūra sētu un 

kapliču, 1962.), 

kapsēta, viena 2-

stāvu 

 daudzdzīvokļu  

māja. 

Daļā ciemata 

centralizēta 

ūdensapgāde, 

kanalizācijas 

sistēma. 

 

Salnava 

(Salnavas 

pagasts)  

Pakalpojum

u centrs/ 

Pārvalde 

Pagasta pārvalde, 

pamatskola, pasta 

nodaļa, kultūras 

nams, baznīca, 

feldšeru punkts, divi 

veikali, gateris. 

 

Ciemā dominē 1-2 

stāvu privātmāju 

apbūve, centrā – 

vairākas 

daudzdzīvokļu 

mājas, t.sk. viena 3 

stāvu māja un trīs 2 

stāvu dzīvojamās 

ēkas. Ciema 

nomalēs – lauku 

viensētas. Rietumu 

daļā plašas 

ražošanas teritorijas. 

 

Daļā ciema ir 

centralizēta 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēma. Ielu 

apgaismojums 

Salnavas ciemā nav 

uzstādīts.Ir bij. 

muižas parks, kas 

pakāpeniski tiek 

labiekārtots un 

veidojās par ciema 

iedzīvotāju atpūtas 

vietu. 

Vairāki novada 

nozīmes 

kultūrvēstures 

objekti, valsts 

kultūras 

piemineklis- 

Salnavas katoļu 

kapela. Vienīgais 

ciems novadā ar 

lielu ražošanas 

teritoriju.  

Avots: Kārsavas novada pašvaldības dati, 01.2012. 
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6. Tehniskā un satiksmes infrastruktūra 

6.1. Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana 

Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks”, pagastu komunālās 

saimniecības. Stratēģiski un finansiāli optimālākais risinājums būtu novadā izveidot vienu 

ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojumu sniedzēju. 

Kārsavas novadā iedzīvotāju ūdensapgādi nodrošina no pazemes saldūdens avotiem. 

Lielākais dzeramā ūdens patērētājs ir Kārsavas pilsēta, kas izlieto apmēram 65 % no 

kopējā patērētā ūdens daudzuma novadā. Saskaņā ar SIA „Kārsavas namsaimnieks” datiem 

apmēram 48% pilsētas iedzīvotāju izmanto galvenās ūdensapgādes sistēmas piegādāto ūdeni, 

Pilsētā ir arī 5 nelielas autonomas ūdensapgādes sistēmas: SIA “Svaigums” pirts, daudzdzīvokļu 

māja Kļavu 7, AS “Latvenergo” Kārsavas iecirknis, AS “Rebir”, uzņēmuma “Stars“ teritorijā. 

Pārējie iedzīvotāji ūdeni iegūst no dažāda dziļuma privātām grodu vai dziļurbumu akām. Pēc 

neoficiālās informācijas, novadā teritorijā daudz nelegāli izurbto aku.  

 Kārsavas pilsētā ūdensapgādes vajadzībām  viens no urbumiem ekspluatē  Daugavas un 

Pļaviņu horizontus, kas veido vienotu pjezometrisko virsmu un tā statiskais līmenis atrodas 1,9- 

6,5 m no zemes virsmas  jeb 97- 105 metri virs jūras līmeņa.  Gaujas –Amatas  ūdens horizonta 

(D3gj+am) virsma atradnes teritorijā atrodas  85 m dziļumā no zemes virsmas  ūdens horizonta 

pamatne atrodas 190-210 metrus no zemes virsmas.  

 Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Kārsavā” īstenošanas rezultātā tika veikta pilsētas ūdensvada  tīklu rekonstrukcija un 

paplašināšana, kā arī artēzisko urbumu, ūdens sagatavošanas un ūdens uzglabāšanas iekārtu 

būvniecība. Projekta ietvaros uzbūvēti un  nodoti ekspluatācijā līgumā paredzētie objekti, t.i., 

izbūvēta un aprīkota  jauna dziļurbuma aka Sporta ielā 4a, Kārsavā, kā arī atjaunota Sporta ielā 

iepriekš esošā dziļurbuma aka. Veikta divu : Vienības ielā un Malnavas ielā esošo dziļurbumu 

tamponēšana. Uzbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 17,3 m/h un 2 dzeramā ūdens 

rezervuāri  ar kopējo ietilpību 400 m
3
, kā arī  ūdensvada tīklu paplašināšana (1,842 km)  un 

rekonstrukcija (1,634 km) . Tā rezultātā Kārsavas pilsētas ūdensvada tīklu kopējais garums ir6,8 

km garš, tas sastāv no ķeta, tērauda un plastmasas cauruļvadiem. 

Pagastu teritorijās padomju gados izbūvēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas lielākajās 

apdzīvotajās vietās, pastāv arī vairākas lokālas ūdenssaimniecības sistēmas, taču par tām nav 

pieejama informācija. Malnavas pagastā ir trīs centralizētas ūdensapgādes sistēmas - divas 

Malnavas ciemā un viena Lemešovas ciemā. Atsevišķas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

ir pie daudzdzīvokļu mājām Soldanu, Lielās Zeļčovas un Nesteru ciemos, kā arī RKP 

“Grebņeva” (SIA “Namu apsaimniekošana”) un RKP “Kārsava” (Valsts robežsardzes Ludzas 

pārvalde) teritorijās; centralizēta ūdensapgādes sistēma ir Bozovas ciemā (apsaimniekotājs – SIA 

“Ūdensnesējs), atsevišķa ūdensapgādes sistēma ir Malnavas piena savākšanas punktam (AS 

“Ludzas piensaimnieks). Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pastāv arī Goliševas, Mežvidu, 

Mērdzenes un Salnavas pagastos.  
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6.1.tabula 

Kārsavas novada centralizētās ūdensapgādes sistēmas raksturojums 

Teritoriālā 

vienība 

Teritorijas 

nosaukums 

Ūdens tīklu 

kopgarums 

(ar pievadu)/ 

pieslēgumu 

skaits 

Urbumi 

Dzeramā 

ūdens 

kvalitāte 

Piezīmes 

Mežvidu pagasts Mežvidi  3904 m /50 DB 10851 

DB 13129-

rezervē 

atbilst 

kvalitātes 

prasībām  

Ir ūdens attīrīšanas iekārtas 

(2008.); nomainīts ūdenstornis  

44m3 (2008.);  nomainīts 

ūdensvads-70m 

Otrie Mežvidi 1500m /16 DB 24976 

DB 10622- 

slēgts 

atbilst 

kvalitātes 

prasībām 

Jauns ūdensapgādes urbums 

(2009,); ir ūdens attīrīšanas 

iekārtas; nomainīts ūdensvads-

100m 

Otrie Mežvidi 

(skola) 

450m DB 10798 atbilst 

kvalitātes 

prasībām 

Ir ūdens attīrīšanas iekārtas, 

urbums 1962.g.; 

Malnavas pagasts Malnava 

(Malnavas 

pārvalde) 

3181 m / 66 DB 7667 neatbilst 

kvalitātes 

prasībām 

Ūdenstornis uzcelts 1990.g.; 

nav ūdens attīrīšanas un 

dezinfekcijas iekārtas 

Malnava 

(Malnavas 

koledža) 

6015 m  DB 13374 

DB 13375 

atbilst 

kvalitātes 

prasībām 

Ūdenstornis uzcelts 1967.g.; 

nav ūdens attīrīšanas un 

dezinfekcijas iekārtas; 

jānomaina ūdensvadu 350-

400m garumā. 
Lemešova  222m/2 

daudzdzīvokļu 

Mājas 

DB 10858    

Goliševas pagasts Goliševa 1793m/42 vai 

132 

DB 14478 

DB 10797-

slēgts 

neatbilst 

kvalitātes 

prasībām 

2009.g. uzbūvētas 

atdzelžošanas iekārtas; jauns 

centralizētas ūdensapgādes 

urbums; tornis ļoti sliktā 

tehniskā stāvoklī 

Mērdzenes pagasts Mērdzene 6632 m/70 DB 21567 

 

 Viens ūdensapgādes urbums 

apgādā ar ūdeni Mērdzenes un 

Pudinovas ciemus; ir ūdens 

atdzelžošanas iekārtas. 

Pudinavas un Mērdzenes ciemā 

individuālām mājām 

nepieciešams nomainīt vecos 

ūdensvadus un pieslēgt pie 

jaunā ūdensvada. 

Pudinova 1136 m/17   

Salnavas pagasts Salnava 3400 m / DB 6936  Ir atdzelzošanas iekārtas. 

Nepieciešams ūdenstorņa 

remonts un ūdensvada 

nomaiņa.  

Kārsavas pilsēta Kārsavas pilsēta Veikta 3,5 km 

ūdensvada tīklu 

izbūve un 

rekonstrukcija; 

Saskaņā ar TEP 

akutualizāciju 

paredzēts veikt 

2.419 km 

ūdensvada izbūvi 

DB 10842; 

DB 14545 

Tamponēti: 

DB10812;  

P 700173. 

atbilst 

kvalitātes 

prasībām 

Uzbūvēta jauna atdzelzošanas 

stacija ar ražību 17,3 m3 /h; 

uzbūvēta  un aprīkota sūkņu 

stacija  ar ražību  85 m3 /h  - 

ūdens sagatavošanas un 

uzglabāšanas iekārta, t.i., 

izbūvēta jauna atdzelžošanas 

stacijas ēka un uzstādīts 

atdzelžošanas stacijas 

aprīkojums un 2.pacēluma 

sūkņu stacijas aprīkojums; 

jauns ūdens rezervuārs ar 

ietilpību 2*200 m3. 
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Dzeramā ūdens kvalitāte ūdensapgādes tīklos, kurus apkalpo pašvaldības uzņēmumi, 

atbilst normatīvo aktu prasībām, izņemot paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību. Latvijā 

dzeramajam ūdenim ir raksturīga paaugstināta dzelzs koncentrācija 2008. gadā tikai aptuveni 50 

% no Sabiedrības veselības aģentūras pārbaudītajos ūdens paraugos dzelzs saturs bija mazāks par 

0,2  mg/l, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktai kvalitātes normai.  

Dzeramo ūdeni iegūst arī no pazemes ūdeņiem, kuros var būt dabīgi paaugstināts dzelzs, 

amonija, sulfātu, hlorīdu un mangāna saturs, dzeramajā ūdenī šo savienojumu koncentrācija 

nereti pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimāli pieļaujamo normu.  

Centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma darbojas Kārsavas pilsētā un 

deviņos ciemos. Savrupmājās, kuras nav iekļautas centralizētā sadzīves notekūdeņu 

apsaimniekošanas tīklā, sadzīves notekūdeņu uzkrāšanu un attīrīšanu veic lokālajās attīrīšanas 

ietaisēs vai uzkrāj izvedamās krājakās. Privātmāju kanalizācijas krājaku tīrīšanu un izvešanu 

nodrošina specializētie pakalpojumu veicēji.   

Kārsavas pilsētas  kanalizācijas  tīklu kopgarums sastāda 7,107 km. Cauruļvadu būvniecībā 

ir izmantotas keramikas, betona, dzelzsbetona tērauda un ķeta caurules., cauruļu diametrs- 150, 

200, 250, 300 un 100 mm.  

    Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Kārsavā” īstenošanas rezultātā tika veikta pilsētas kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

paplašināšana. Kopējais rekonstruēto kanalizācijas tīklu garums sastāda  0,543 km, papildus 

uzbūvēto kanalizācijas tīklu garums- 1,321 km un 0,282 km kanalizācijas spiedvada. Projekta 

īstenošanas rezultātā tika rekonstruētas 2 ( divas ) esošās kanalizācijas sūkņu stacijas   ( KSS) un 

uzbūvēta 1( viena)  KSS. Tā rezultātā tika likvidētas kanalizācijas ūdeņu izplūdes vietas 

ūdensobjektos, t.i.,  notekūdeņu izplūdes vietas Vienības ielā, Kārsavā un Avotu ielā , Kārsavā. 

Līdz projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” īstenošanai Kārsavas 

pilsētas notekūdeņu savākšanas tīkls apkalpoja  829  iedzīvotājus jeb apmēram 31 % no 

Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas rezultātā  kopējais iedzīvotāju skaits, kas ir 

pieslēgti kanalizācijas sistēmai  jeb notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības 

nodrošinājums palielinājās līdz 1189 iedzīvotājiem   jeb 47 % no kopējā pilsētas iedzīvotāju 

skaita. 
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6.2.tabula 

Kārsavas novada NAI raksturojums 

NAI 

nosauku

ms 

Atrašanas 

vieta, teritorija 

NAI izb. 

gads 

NAI 

jauda, 

m3/dnn 

NAI tips 

 Kārsavas pilsēta, 

Alejas ielā 24, 

6809 002 0411 

2011 

rekonstruētas 

400 bioloģiskās 

priekšattīrīšanas bloks,  dienesta ēka, 

fekāliju pieņemšanas kamera, smilšu 

kamera, aerotenku, otrreizējo 

nostādinātāju, dūņu sūkņu stacija, pūtēju 

telpa un dūņu atūdeņošanas telpa, kā arī 

dūņu glabātuve; 

BIO 100 Goliševas ciems, 

6854 004 0336 

1989 (1975?-

AP) 

100 mehāniskās 

kompleksā ietilpst aerācijas tvertne, 

pēcattīrīšanas dīķi (2 biodīķi). Pašreiz 

NAI darbojas mehāniskā režīmā. 

BIO 50 

 

Malnavas ciems, 

 6868 009 0321 

1984  

50 

 

bioloģiskās 

BIO 200 Malnavas ciems, 

6868 009 0260 

6868 009 0259 

1984 200 bioloģiskās 

BIO 100 Mērdzenes ciems 

(ārpus ciema 

robežas), 

6872 005 0168 

6872 005 0169 

1970 100 bioloģiskās 

EKO BIO 

 

Pudinavas ciems 

6872 0020119 

2006 

 

28 

 

bioloģiskās 

 

BIO 100 Mežvidu ciems, 

(ārpus ciema 

robežas) 

68700 006 0233 

1992 

(rekonstruēta

s 2009.g) 

100 bioloģiskās 

ASD 75 

 

Otro Mežvidu 

ciems,  

6870 004 0162 

2011 

 

12-17 

 

bioloģiskās 

 

BIO 200 Salnavas ciems, 

(ārpus ciema 

robežas) 

6894 006 0317 

1980 47 bioloģiskās 

 

Visā novada teritorijā ir aktuālā notekūdeņu savākšana un attīrīšana individuālo 

dzīvojamo māju sektorā. 

 Paskaidrojuma raksta pielikumos ir pievienotas pilsētas un ciemu ūdensvada un 

kanalizācijas shēmas.  

6.2. Elektroapgāde 

Elektroenerģijas sadales pakalpojumus un elektroenerģijas piegādi Kārsavas novadā 

nodrošina AS „Latvenergo” meitassabiedrība AS „Sadales tīkls”, kuru pārziņā ir 20 kV un 

zemākā sprieguma elektropārvades līnijas, kā arī 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijas.  
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Elektrolīnijas un transformatoru stacijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Ludzas 

nodaļa, kas veic ikdienas uzturēšanas darbus, novērš tehniskās avārijas un modernizē esošās 

elektrolīnijas piešķirtā finansējuma ietvaros. AS „Latvijas elektriskie tīkli” pārziņā ir 330 kV un 

110 kV elektropārvades līnijas, kas šķērso Kārsavas pilsētu, Malnavas, Mežvidu un Salnavas 

pagasta teritoriju, kā arī transformatoru apakšstacija „Kārsava”. 

 Kārsavas novadā ir salīdzinoši laba situācija ar elektroapgādi – ir labs tīkla pārklājums, 

visām apdzīvotām vietām ir nodrošināta elektrības padeve. Bet sadales tīkla elektropārvades 

līnijas novada teritorijā ir daļēji novecojušas, tādēļ nepieciešams veikt esošo tīklu rekonstrukciju 

un samazināt gaisa elektropārvades tīklu īpatsvaru apdzīvotās vietās. Tādējādi samazinātos 

drošības riski avāriju un dabas stihiju rezultātā. Problēmas sagādā pagājušā gadsimta 60.-

80.gados celtajās daudzdzīvokļu mājās esošie kabeļi, kas neatbilst mūsdienās nepieciešamajai 

slodzei.  

 Kārsavas pilsētā un apdzīvotās vietās ar lielāko iedzīvotāju skaitu ir  nodrošināts ielu 

apgaismojums ar gāzizlādes lampām, bet to pieslēdz tikai uz dažām stundām, atkarībā no 

diennakts tumšās daļas ilguma, kas sagādā neērtības un nedrošības sajūtu iedzīvotājiem. Tāpēc 

būtu nepieciešams uzlabot ielu apgaismojuma tīklu kvalitāti un samazināt patērēto enerģiju.  

 Pašvaldībā lielākais elektroenerģijas patērētājs ir komunālā saimniecība. 

6.3. Telekomunikācijas 

Telekomunikācijas sakarus Kārsavas novadā nodrošina fiksēto un mobilo tīklu 

infrastruktūra. Kārsavas novadā fiksēto telefonsakaru nodrošinātājs ir SIA „Lattelekom”. Pēdējo 

gadu laikā fiksēto telefonu abonementu skaits ir samazinājies, jo arvien vairāk cilvēku izvēlas 

mobilo sakaru operatoru pakalpojumus.  

Kārsavas novada teritorijā darbojas četri mobilo telekomunikāciju tīklu operatori AS 

„Telekom Baltija”, SIA „Tele  2”,  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Bite  Latvija”. 

Mobilo sakaru tīklu pārklājums nosedz apmēram 95% novada teritorijas. Mobilo sakaru 

pakalpojumi ir nodrošināti pašvaldības administratīvajā centrā, visos pagastu centros, gar valsts 

autoceļu Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne, kā arī Valsts robežsardzes kontroles punktu 

teritorijās (Grebņeva un Aizgārša). Mobilo sakaru tīklu infrastruktūras uzlabojumi plānoti vietās, 

kur tīklu pārklājums nav pietiekams. 

6.4. Siltumapgāde 

Kārsavas novadā siltumapgādei patērē dažāda veida kurināmo, bet visvairāk lieto koksni, 

pamatā apaļkoku vai šķeldas, ka arī granulas. Akmeņogles lieto daļa privātmāju iedzīvotāju un 

citi patērētāji, kam ir kurtuves cietajam kurināmajam. Kārsavas pilsētā izmanto koka skaidu 

granulas. Pašvaldības iestādes arī galvenokārt apkurei izmanto malku. 

Centralizēta siltumapgāde ir Kārsavas pilsētā un Malnavas ciemā. Dažām pašvaldības 

iestādēm novada pilsētā un lauku teritorijā ir lokālā apkure.  

Kārsavas pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu, ko apsaimnieko SIA „Kārsavas 

namsaimnieks”, veido 4 katlu mājas Kārsavā: Skolas ielā 3d, Vienības ielā 49c, Vienības ielā 49, 

un Vienības ielā 53, no kurām viena, t.i., Vienības ielā 53, ir rezervē. Kopējais siltumtrašu 

garums pilsētā ir 1.8km. Katlumāju raksturojums ir parādīts 6.3.tabulā. 
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6.3.tabula 

SIA „Kārsavas namsaimnieks” katlumājas 

Katlumājas adrese Skolas ielā 3d Vienības ielā 49c Vienības ielā 49 

Kurināmā veids Malka, šķelda Malka Malka 

Jauda 2,5MWh 0,5MWh 1,0MWh 

Saražotās 

siltumenerģijas 

daudzums 

2010./2011.g apkures 

sezonā 

3863,9 MWh 646,5 MWh 690,9 MWh 

Siltumenerģijas 

zudumi 
459,5 MWh 49,6 MWh 65,9 MWh 

Pieslēgumu skaits 12 daudzdzīvokļu mājas 
2 ēkas (domes ēka un 

kultūras nama ēka) 

6 daudzdzīvokļu 

mājas 

Visiem patērētājiem (juridiskām personām) ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, visām 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - siltummezgli. 

Malnavas pagastā siltumapgādes tīkli ir Malnavas ciemā, kur Malnavas Koledžas 

katlumāja ar jaudu 3,6 MW nodrošina apkuri mācību un kopmītņu korpusiem, kā arī 

daudzdzīvokļu mājām. Atsevišķas katlumājas, ir Malnavas pagasta padomes un bērnudārza ēkai, 

RKP “Grebņeva”, RKP “Kārsava”. 

6.5. Gāzes apgāde 

Kārsavas pilsētā pašreiz gāzes apgāde nodrošināta pa gāzes vadiem no sašķidrinātās gāzes 

rezervuāriem skolas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām (gāzes krātuves Vienības 72 B un 74 

māju pagalmos) un daudzdzīvokļu mājām Šosejas 1 un 1 A.  Individuālajās un un 60-tajos gados 

celtajās daudzdzīvokļu mājas lieto gāzes balonus. 

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus. 

Tuvākajos gados gāzes padeve neprasīs lielus kapitālos ieguldījumus, jo Kārsavā un pārējā 

novada teritorijā AS „Latvijas Gāze” neplāno gāzes vada izbūvi. 

Kārsavas novadu nešķērso maģistrālie un sadales dabasgāzes vadi. Kārsavas novads nav 

savienots ar Latvijas centralizētajiem dabasgāzes tīkliem, tādēļ novada iedzīvotājiem nav 

pieejama dabasgāze. Novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze, ko patērētājiem 

piegādā SIA “Latvijas propāna gāze”. Sašķidrinātās gāzes patērētāji ir novada iedzīvotāji, kuri to 

izmanto sadzīves un apkures vajadzībām. Pakalpojums ir pieejams divos veidos: no gāzes 

rezervuāriem un no individuālajiem gāzes baloniem un rezervuāriem. Sašķidrināto gāzi no 

rezervuāriem izmanto daudzdzīvokļu māju iemītnieki skolas mikrorajona(gāzes krātuves atrodas 

Vienības 72 B un 74 māju pagalmos), gāzes balonus – privātmāju iedzīvotāji, kā arī to 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem nav pieejama gāzes padeve no rezervuāriem. Balonu 

realizācijas punkts atrodas Kārsavas pilsētā un pagastu centros. Gāzes apgādei no pazemes 

rezervuāriem ir pieslēgti 192 dzīvokļi Kārsavas pilsētā. Pilsētā visās daudzdzīvokļu mājās ir 

uzstādīti gāzes skaitītāji. 

Novada pagastos nav centralizētās gāzes apgādes. Iedzīvotāji izmanto gāzes balonus. 

Tuvākajos gados gāzes padeve neprasīs lielus kapitālos ieguldījumus, jo Kārsavā un pārējā 

novada teritorijā AS „Latvijas Gāze” neplāno gāzes vada izbūvi. 
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6.6. Autoceļi un dzelzceļš 

Kārsavas novadam ir raksturīga radiāla autoceļu struktūra, kuras centrs ir Kārsavas 

pilsēta. Kārsavas pilsētu ar novada teritorijā esošajiem ciemiem un lauku teritorijām saista valsts 

galvenais autoceļš, reģionālie un vietējās nozīmes valsts autoceļi. Autoceļu tīkla konfigurācija 

nodrošina pietiekamu centra sasniedzamību.  

Kārsavas novada autoceļu tīklu veido valsts galvenais autoceļš, valsts reģionālie autoceļi, 

valsts vietējie autoceļi un pašvaldības autoceļi. Valsts autoceļi, kas šķērso Kārsavas novada 

teritoriju ir apkopoti 6.4.tabulā. 

6.4.tabula 

Valsts autoceļi Kārsavas novadā 

Autoceļa 

indekss 
Autoceļa nosaukums 

Autoceļa garums Kārsavas 

novadā, km 

A13 Krievijas robeža-Rēzekne-Daugavpils-

Lietuvas robeža 

30,710 

P45 Viļaka-Kārsava 4,146 

P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns 18,900 

P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki 11,400 

P50 Kārsava-Krievijas robeža (Aizgārša) 15,200 

V493 Ruskulova - Bērzpils  12,790 

V499 Rogovka - Mežvidi - Pušmucova  14,950 

V500 Rogovka - Dekteri - Zobļeva  1,70 

V501 Ludza – Stiglova – Kārsava 13,660 

V502 Pievedceļš Mežvidu stacijai 1,580 

V503 Kārsava - Kārsavas stacija 2.420 

V504 Bozova – Kaskāni 2,50 

V505 Mērdzene-Goliševa 12,590 

V507 Seļekova - Degļeva - Goliševa  6,890 

V530 Livzinieki - Krievu Stiglova 10,270 

V531 Salnava-Motriņa   7,790 

V532 Nesteri – Briževka 8,200 

V533 Mērdzene - Stiglova  5,460 

V534 Mērdzene - Čeri  5,960 

V549 Bērzgale - Rogovka  3,480 

V600 Zvirgzdene - Bērzgale - Brinģi  1,988 

 Kopā: 192,684 

Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi” (ar 2020.gada grozījumiem) 

 Kārsavas novada teritorijā uz valsts autoceļiem atrodas 7 tilti: t.sk. 4 tilti pāri Rītupei, 2 

tilti pāri Ičas upei un 1 tilts pāri Ludzas upei. Valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē 

Latvijas Valsts ceļu Ludzas nodaļa. (ar 2020.gada grozījumiem) 

 Pašvaldības autoceļu un ielu kopējais garums novada teritorijā ir 428,397 km (6.5.tabula). 

Šāds autoceļu daudzums ir reģistrēts VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Ludzas nodaļa. 

Taču šobrīd aktīvi notiek autoceļu pārreģistrācijas process, kā rezultātā var nedaudz mainīties 

kilometru daudzums, jo daži no ceļiem reāli nepastāv vai tie nav izbraucami un pašvaldība, 

izvērtējot katru ceļa posmu, pieņem lēmumu par to saglabāšanu vai izslēgšanu no sarakstiem. 
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Kārsavas pašvaldības ceļu un ielu saraksts, kas tiek iesniegts VAS Latvijas valsts ceļi Latgales 

reģiona Ludzas nodaļai pārreģistrācijai, pievienots 1. un 2.pielikumos.   

 

6.5.tabula 

Kārsavas novada 

pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums pēc to grupas, km 

Administratīvā 

teritorija 
A grupa, km B grupa, km C grupa, km 

Ielas, 

km 

Goliševas pagasts 10,25 6,21 17,95 3,77 

Malnavas pagasts 68,92 30,52 23,78 4,54 

Mežvidu pagasts  30,32 20,62 10,61 3,12 

Mērdzenes pagasts 25,08 16,5 29,32 6,4 

Salnavas pagasts 48,2 24,24 17,37 4,45 

Kārsavas pilsēta - - - 26,227 

Kopā  182,77 98,09 99,03 48,507 
Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2011 

Uz pašvaldību autoceļiem atrodas 3 tilti: 2 tilti pāri Rītupei Malnavas un Salnavas    

pagastā, 1 tilts pāri Šnitkas upei Kārsavā.  

Pašvaldības ceļu uzturēšanu veic Kārsavas pašvaldības autoceļu Dienests. 

Kārsavas pilsētā un pagastu centros trūkst autostāvvietu, kas ir sevišķi jūtams dažādu 

masu pasākumu norises laikā. Viena no problēmām ir ietvju trūkums gar  ielām un ceļiem 

novada apdzīvotajās vietās. Pilsētas teritorijā ietvju nav galvenokārt privātmāju apbūves 

teritorijās. 

Kārsavas novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Daugavpils-Rēzekne-Kārsava-Krievijas 

robeža, tāpēc novada teritorijā ir 6 dzelzceļa pārbrauktuves, kurās visi autoceļi ir vienā līmenī ar 

sliežu ceļu. Dzelzceļa šķērsošanas vietu skaits Kārsavas novadā ir pietiekams un neapgrūtina 

autotransporta kustību. 

6.7. Kapsētas 

Kārsavas novada teritorijā kopā atrodas 41 kapsētu teritorijas, no kurām 5 (Veckārsavas 

kapos, Dzenežnovas kapos Goliševas pagastā, kā arī Brāļu kapos Kārsavas pilsētas, Goliševas un 

Salnavas  pagasta teritorijā) apbedīšana pēdējos 25 gados vairs nenotiek. Kārsavas novada 

kapsētu teritorija kopēja platība ir 35 hektāri. Kapsētu saraksts ir 6.6.tabulā.. 

6.6.tabula 

Kārsavas novada kapsētas 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Kadastra 

apzīmējums 
Platība Statuss 

Goliševas pagasts 

 1. Brāļu kapi 6854 004 0545 0.05 Nenotiek apglabāšana 

2. Čenčevas kapi 6854 005 0066 0.3 Notiek apglabāšana 

3. Goliševas  kapi 6854 004 0343 0.8 Notiek apglabāšana 

4. Dzenežnovas kapi 6854 004 0342 0.2 Nenotiek apglabāšana 

5. Goliševas Baznīcas kapi 6854 004 0162 (daļa)  Notiek apglabāšana 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 

Paskaidrojuma raksts, ar grozījumiem 

57 

Kārsavas novada pašvaldība  

6. Porožeka kapi 6854 001 0056 0.3 Notiek apglabāšana 

7. Strauju kapi 6854 003 0138 1.0 Notiek apglabāšana 

8. Trūpu kapi 6854 001 0139 0.6 Notiek apglabāšana 

9. Rjabinovkas kapi 6854 002 0021 0,16 Notiek apglabāšana 

Malnavas pagasts 

10. Barkānu kapi 6868 003 0181 0.3 Notiek apglabāšana 

11. Bozovas kapi 6868 003 0180 0.35 Notiek apglabāšana 

12. Dagušovas kapi 6868 006 0091 0.9 Notiek apglabāšana 

13. Grebņovas kapi 6868 002 0088 1.0 Notiek apglabāšana 

14. Kabulovas kapi 6868 013 0108 0.4 Notiek apglabāšana 

15. Kārsavas kapi 6868 009 0526 4.8 Notiek apglabāšana 

16. Krīveņu kapi 6868 006 0092 0.3 Notiek apglabāšana 

17. Salinīku kapi 6868 005 0126 0.7 Notiek apglabāšana 

18. Novoselku kapi 6868 010 0164 0.4 Notiek apglabāšana 

19. Skobulīnes kapi 6868 001 0058 0.3 Notiek apglabāšana 

20. Zeļčovas kapi 6868 011 0157 1.1 Notiek apglabāšana 

Mērdzenes pagasts 

21. Mihalovas kapi 6872 002 0004 (daļa) 0.5 Notiek apglabāšana 

22. 

Pudinavas kapi (Katoļu 

kapi un Pareizticīgo 

baznīcas kapi) 

6872 002 0166 

0.2 

Notiek apglabāšana 

23. Šalaju kapi 6872 005 0284 0.7 Notiek apglabāšana 

24. Vacpiragovas kapi 
6872 001 0260 

6872 001 0350 

1.6 

0.4 
Notiek apglabāšana 

Mežvidu pagasts 

25. Dzērvju kapi 6870 011 0071 0.4 Notiek apglabāšana 

26. Lakšinīku kapi 6870 003 0164 1.1 Notiek apglabāšana 

27. Pliešu kapi 6870 002  0084  1.2 Notiek apglabāšana 

28. Sila kapi 6870 009 0157 0.5 Notiek apglabāšana 

29. Viecinānu kapi 6870 011 0072 0.9 Notiek apglabāšana 

Salnavas pagasts 

30. Kaļviņas kapi 6894 001 0051 0.4 Notiek apglabāšana 

31. Keiseļovas kapi 6894 004 0022 0.3 Notiek apglabāšana 

32. Naudaskalna kapi 6894 007 0062 5.0 Notiek apglabāšana 

33. Rogu kapi 6894 008 0106 0.9 Notiek apglabāšana 

34. Uguļovas kapi 6894 006 0482 0.4 Notiek apglabāšana 

35. Zacešķu kapi 6894 006 0265 1.6 Notiek apglabāšana 

36. Zobļovas kapi 6894 005 0081 2.0 Notiek apglabāšana 

37. Kārsavas ebreju kapi 6894 011 0154 1.3 Notiek apglabāšana 

38. 
Holokausta upuru brāļu 

kapi 
6894 007 0170 0.4 Nenotiek apglabāšana 

39. Purviņu kapi 
atrodas uz z.g. 

6894 002 0006 
 Notiek apglabāšana 

Kārsavas pilsēta 

40. Brāļu kapi 6809 002 0275 0.16 Nenotiek apglabāšana 

41. Veckārsavas kapi 6809 001 0246 0.3 Nenotiek apglabāšana 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 19.04.2012. 
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Pašvaldība veic regulāru kapsētu teritoriju apsaimniekošanu, nodrošinot atkritumu 

konteineru izvešanu, žogu un vārtu labošanu, teritoriju labiekārtošanu. Vidējā termiņā ir 

nepieciešams turpināt atsevišķu kapu saimniecības uzlabojumu veikšanu, it īpaši apzaļumošanas 

un labiekārtošanas (kapu celiņu, nožogojumu, ieejas vārtu rekonstrukcija un piebraucamo ceļu 

renovācija) jomā, kur kā viens no steidzamākajiem uzlabojumiem būtu Kārsavas kapsētas 

teritorijas labiekārtošana (jauno kapu vietu ierīkošanai nepieciešamās teritorijas labiekārtošana: 

koku ciršana, celiņu tīkla izveide, ūdens ņemšanas vietas ierīkošana, stāvvietas organizēšana, kā 

arī kapličas izbūve). Ilgtermiņā vajadzētu paplašināt esošo vai izveidot jaunu kapsētas teritoriju 

pie Kārsavas pilsētas.  

Kārsavas novadā nav dzīvnieku kapsētas. Kārsavas novada teritorijā ir aizliegts apglabāt 

dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus. SIA ”Reneta” ir tiesīga tos savākt, transportēt un 

iznīcināt un SIA ”Ekovide” ir tiesīga tos savākt un pārstrādāt. 

 Kārsavas novada Mežvidu pagasta teritorijā iestiepjas Ciblas novada Pušmucovas pagasta 

Mežernieku kapsētas aizsargjosla un Mērdzenes pagasta teritorijā iestiepjas Ciblas novada 

Pušmucovas pagasta Mišku kapsētas aizsargjosla. 
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7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums 

7.1. Dabas teritorijas un objekti 

Latvijā ir noteiktas Īpaši aizsargājamās dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, 

nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas liegumi, dabas pieminekļi, aizsargājamo 

ainavu apvidi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek izveidotas un apsaimniekotas saskaņā ar 

likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 16.03.2010. 

noteikumiem Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”. 

Kārsavas novadā ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Kreiču purvs” 

un dabas parks „Numernes valnis”, dendroloģiskie stādījumi – „Ruskulovas lapegļu aleja” un 

„Mežvidu parks”. (ar 2014.gada grozījumiem) 

Dabas parks „Numernes valnis” izveidots, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un 

aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu un 

dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar 

augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkā 

veicama, nodrošinot tajā esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Dabas parkā 

iekļauta dabas lieguma kopš 15.06.1999. “Kugriņu purva un mežu” teritorija un Numermes vaļņa 

teritorija. Numernes valnis ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, unikāls ģeoloģisks un 

botānisks objekts. Parkā ir vērojama liela floras daudzveidība – uz Numernes vaļņa sastopamas 

Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas 

dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Parka teritorijā un tā 

apkārtnē pārstāvēti astoņi Eiropā aizsargājami biotopi: skujkoku meži uz ošiem un atšķelšanās 

vaļņiem, boreālie meži, purvaini meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, kaļķaini 

zāļu purvi ar dižo aslapi, neskarti augstie purvi, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un 

peldaugu augāju. Parkā atrodami divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi – priežu meži ar 

asinssārto gandreni un priežu meži ar meža silpureni. Dabas parkā ietverta Latvijā lielākā un 

vitālākā dzeltenās dzegužkurpītes atradne, plašas audzes parkā veido meža silpurene, abas šīs 

sugas ietvertas ES Biotopu direktīvas 2. pielikumā. Dabas parka veģetācija saistīta ar reljefu un 

augsnes sastāvu. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu, pārejas purvi un ar kaļķi bagāti purvi. Dabas 

parkam „Numernes valnis” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi.  

Dabas liegums „Kreiču purvs” ir nozīmīga augstā purva, pārejas purva, distrofa ezera un 

purvainu mežu aizsardzības teritorija. Dabas liegums dibināts 1999. gadā, tā kopējā platība ir 

2273 hektāri. Dabas liegums iestiepjas Ciblas novada Blontu pagastā un Kārsavas novada 

Goliševas pagastā. Šis dabas liegums ir plašs austrumu tipa augstais purvs ar ciņu - lāmu 

kompleksiem, distrofu ezeru un minerālsalām. Nozīmīga augstā purva, pārejas purva, distrofa 

ezera un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Teritorijas rietumu daļa piemērota dzeņiem. 

Lielākā teritorijas vērtība ir lielā ligzdojošo un caurceļojošo putnu sugu daudzveidība, ko 

lielākoties piesaista teritorijā esošie zivju dīķi (atrodas pagastā). Migrāciju laikā dīķos pulcējas 

ziemeļu gulbji, pīles, ķīvītes, mērkaziņas, tārtiņi, zosis, dzērves u.c. Lieguma teritorijā ligzdo 

vairākas Sarkanajā grāmatā ierakstītas putnu sugas, piemēram, dzeltenais tārtiņš. 
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Abas šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo 

dabas teritoriju saraksta (Natura-2000).  Tām ir gan zinātniska, gan ekoloģiska vērtība. 

 

Saskaņā ar MK 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām un Latvijas vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas datu bāzes „Īpaši aizsargājamie un retie koki” datiem Kārsavas 

novada teritorijā viens aizsargājams koks – Āra bērzs, Mežvidu parkā, ar apkārtmēru – 3,02 

metri un augstumu – 25 metri.  

Ņemot vērā, ka novada teritorijā nav daudz dižkoku vai arī tie nav identificēti, ir jāveic 

pētnieciskais darbs pie dižkoku apzināšanas un saraksta veidošanas, vadoties pēc MK 

16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām. (ar 2014.gada grozījumiem) 

Saskaņā ar 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem" Kārsavas novadā ir aizsargājams dendroloģiskais stādījums – 

Mežvidu parks.   

Saskaņā ar 22.11.2005. MK noteikumi Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām" 

Kārsavas novadā ir aizsargājama aleja – Ruskulovas lapegļu aleja.   

„Kārsavas novadā atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumiem Nr. 940 „Noteikumi par 

mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un 

to buferzonu noteikšanu” ir izveidoti  16 mikroliegumi. (ar 2014.gada grozījumiem) 

  

7.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 

 Spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR 

Kultūras ministrija, iekļauti 23 novadā esoši pieminekļi – 20 valsts nozīmes un 3 vietējas 

nozīmes. Starp tiem: 8 arheoloģijas pieminekļi, 3 arhitektūras pieminekļi, 12 mākslas pieminekļi, 

kuri, galvenokārt, atrodas nekustamajos objektos. Iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā akcentē to vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citādu kultūras vērtību 

un palīdz nodrošināt to saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kas atbilst ne vien Latvijas valsts un 

tautas, bet arī starptautiskajām interesēm. 

                 7.1.tabula 

Valsts aizsargājamie pieminekļi Kārsavas novadā 

Aizsardzības 

numurs 
Vērtības grupa 

Pieminekļa 

veids 

Pieminekļa 

nosaukums 
Atrašanas vieta 

1516 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Strauju (Strāvu) 

senkapi 

Goliševas pagasts, pie 

Straujas, Pļesu mežā 

1547 Valsts nozīmes Arheoloģija 

Silenieku pilskalns 

(Nogrimusi 

baznīca) 

Mērdzenes pagasts, 

Silenīki; 

1548 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Stiglovas senkapi 

(Kara kalns) 

Mērdzenes pagasts, 

Stiglova; 

1549 Vietējās nozīmes Arheoloģija Mērdzenes Mērdzenes pagasts, uz Z 
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Karātavu kalns - 

soda vieta 

no Mērdzenes centrā 

Ludzas-Kārsavas šosejas 

kreisajā pusē; 

1550 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Dunduru senkapi 

(Kara kapi) 

Mežvidu pagasts, 

Dunduri, pie Kapenīšu 

ezera 

1551 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Dzērvju senkapi 

(Kara kapi) 

Mežvidu pagasts, 

Dzērves; 

1599 Valsts nozīmes Arheoloģija Ruskulovas senkapi 

Salnavas pagasts, pie bij. 

Ruskulovas muižas 

vējdzirnavām; 

1600 Valsts nozīmes Arheoloģija 
Rogu Kara kapi – 

pilskalns 
Salnavas pagasts, Rogi; 

8763 Vietējās nozīmes Arhitektūra 
Salnavas katoļu 

kapela 

Salnavas pagasts, 

Salnava 

6460 Valsts nozīmes Arhitektūra 
Malnavas katoļu 

baznīca 
Kārsava, Baznīcas 1 

6464 Vietējās nozīmes Arhitektūra 
Stiglovas katoļu 

baznīca 

Mērdzenes pagasts, 

Stiglova; 
Avots: LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

 

Tabulā netiek iekļauti 12 kustamie mākslas pieminekļi, kuru atrašanas vietu drošības 

apsvērumu dēļ, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ieteikuma, nedrīkst 

uzrādīt. 

  

Stiglovas katoļu baznīca Mērdzenes Karātavu kalns – soda vieta 

7.1.att. Kārsavas novadā esošo valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

Foto: Kārsavas novada pašvaldība 

 Arheoloģijas pieminekļi atrodas gan uz fiziskām personām, gan juridiskām personām 

piederošām zemēm, gan ir pašvaldības lietošanā. Arheoloģijas pieminekļiem, pamatojoties uz 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas informāciju, tiek noteikta pieminekļa 

teritorija, no kuras robežas tiek atlikta kultūras pieminekļa aizsargjosla. Arhitektūras pieminekļi 

pieder dažādām Romas katoļu draudzēm. 

Teritorijas plānojums novada teritorijā nosaka novada nozīmes kultūrvēsturiskos 

pieminekļus. Tie ir dažādi obeliski, krucifiksi, piemiņas vietas, kultūrvēsturiska apbūve u.tml. Šo 

objektu saraksts ir 4.pielikumā. pielikumā nav uzskaitīti novadā esošie krucifiksi. Pašlaik notiek 

to apzināšanas process. Krucifiksu skaits novadā ir liels un patstāvīgi notiek darbs pie to 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1599&prod_sect=9
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atjaunošanas, daudzi no krucifiksiem atrodas privātīpašumu teritorijā un vairāki īpašnieki cenšas 

tos restaurēt un atjaunot. 

Teritorijas plānojums nosaka, ka novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas 

vietas ir saglabājami, tos nedrīkst iznīcināt vai pārvietot. Tiem ir noteikti papildus izmantošanas 

nosacījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2.2.sadaļā.   

 

 

 

  

  

7.2.att. Kārsavas novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas vietas 

Foto: M.Labanovska 

Pašvaldības darbinieki un citi interesenti turpina apkopot kultūrvēsturiskās liecības un 

saglabā visus materiālus saistībā ar novada nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem.  
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8. Novada zemju raksturojums 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un 

kadastrālās vērtēšanas vajadzībām pašvaldības izpildinstitūcijas vai valsts institūcijas noteikts un 

apstiprināts nekustamā īpašuma atļautais izmantošanas veids atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai un apstiprinātajiem apbūves noteikumiem. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem un reģistrē nekustamo īpašumu valsts kadastrā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka 

Ministru kabinets. 

Zemes lietošanas veidi - zeme, kura atšķiras pēc savām dabiskajām īpašībām un vairākus 

gadus pēc kārtas tiek lietota noteiktām vajadzībām. 

Kārsavas novada kopējā teritorijas platība ir 62666,7 ha
7
, no tiem lielāko daļu pēc zemes 

lietojuma veida sastāda lauksaimniecības teritorijas – 29536,1 ha, meža teritorijas aizņem – 

24952,1 ha.  

8.1.tabula 

Kārsavas novada zemes sadalījums pēc īpašuma veidiem 

Zemes sadalījums pēc 

īpašuma veidiem 

Kopplatība, 

ha 

Īpatsvars, 

% 

Fizisko personu īpašumā 32149,9 51,29 

Juridisko personu īpašumā 9478,9 15,12 

Pašvaldību īpašumā 233,2 0,37 

Valsts un valsts institūciju 

īpašumā 
5705,3 9,10 

Jaukta statusa kopīpašumā 19,1 0,03 

Pašvaldībai piekritīgā zeme 1638,8 2,61 

Valstij piekritīgā zeme 10721,7 17,10 

Zeme zemes reformas 

pabeigšanai 
325,2 0,52 

Rezerves zemes fonda zeme 158,7 0,25 

Zeme zem publiskajiem 

ūdeņiem 
71 0,11 

Fizisko personu lietošana 2162,2 3,45 

Juridisko personu lietošana 19,4 0,03 

Kopā 62683,4 100 

Avots: Valsts zemes dienests 

Kopā novadā ir 9432 zemes vienības, no kurām pilsētā – 976, Salnavas pagastā – 1723, 

Mērdzenes pagastā – 1497, Mežvidu pagastā – 1923, Malnavas pagastā – 2520 un Goliševas 

pagastā – 793. 

                                                           
7
 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. 
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Lauku teritorijās un novadā kopumā visvairāk zemes vienībām galvenais nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis ir Lauksaimniecības zeme – kopā 6789 zemes īpašumi ar platību 

40969,5 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - Mežsaimniecības zeme un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu – ir 

piešķirts 861 zemes vienībām ar kopējo platību 19807,1 ha. 

8.2.tabula 

Novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopplatība, 

ha 

Lauksaimniecības zeme 6789 40969,5 

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar 

normatīvo aktu 

861 19807,1 

Ūdens objektu zeme 17 78,8 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 16 88,0 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 45 44,3 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 719 175,3 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 152 39,8 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 49 12,8 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 118 202,7 

Ražošanas objektu apbūves zeme 83 124,7 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 520 1093,6 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 

zeme 
59 26,0 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 4 4,1 

Kopā  9432 62666,7 

Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2012. 

 

Ik gadu nedaudz palielinās meža zemju daudzums. Tas notiek gan dabiskā veidā – 

aizaugot nekoptajām lauksaimniecības zemēm, gan arī lauksaimniecības zemes tiek 

transformētas mežu zemēs.  
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8.1.att. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju izmaiņas pa gadiem, hektāros 

Avots: VZD, 01.01.2012. 

Trijos pagastos lauksaimniecības zemju īpatsvars ir lielāks nekā mežu teritoriju īpatsvars 

– Malnavas, Mežvidu un Mērdzenes pagasti, bet Goliševas un Salnavas pagastos mežu teritoriju 

ir vairāk nekā lauksaimniecības zemju.  

Kārsavas pilsētas kopējā platība ir 406,8 ha. Kārsavas pilsētā visvairāk lietotais 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kas piešķirts 

628 zemes vienībām ar kopējo platību 143,4 ha. Lielu īpatsvaru ieņem zemes vienības ar 

lietošanas mērķi satiksmes infrastruktūra. Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme ir 24 

zemes vienības ar kopējo platību – 30,5 ha.  
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8.3.tabula 

Kārsavas pilsētas zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

grupām 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopplatība, 

ha 

Lauksaimniecības zeme 24 34,4 

Ūdens objektu zeme 12 6,2 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 35 28,4 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 628 143,4 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 105 22,5 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 29 4,8 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 24 30,5 

Ražošanas objektu apbūves zeme 43 82,4 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 69 48,5 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 

zeme 
6 5,7 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 1 0,0 

Kopā pilsētā 976 406,8 

Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2012. 

Apbūves teritorijas iedalās dzīvojamā apbūve, komercdarbības apbūve, sabiedrisko 

iestāžu apbūve, ražošanas objektu apbūve, kā arī satiksmes infrastruktūras objektu apbūve un 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūve.  

Kopā novadā apbūvētas ir teritorijas 1679 ha
8
 platībā, no kurām lielāko daļu  - 65% 

aizņem satiksmes infrastruktūras objektu apbūve – ceļi, autoosta, dzelzceļa stacijas.  

                                                           
8
 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2012. 
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8.2.att. Novada apbūves zemju sadalījums 

Avots: VZD, 01.01.2012. 

Dzīvojamās apbūves teritorijā novadā aizņem 215,1 ha, no kuriem individuālā dzīvojamā 

apbūve – 175,3 ha un daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – 39,8 ha. Lielākās dzīvojamās apbūves 

teritorijas ir Kārsavas pilsētā, apmēram 77 % no novada dzīvojamās apbūves.  

Svarīga apdzīvotu vietu funkcija ir iedzīvotāju nodrošināšana ar sabiedriskajiem 

pakalpojumiem. Sabiedriskais sektors ietver iedzīvotāju iespējas saņemt izglītības, kultūras, 

veselības un sociālās aizsardzības, kā arī informācijas pakalpojumus. Sabiedrisko objektu 

apbūves teritorijas Kārsavas novadā aizņem 202,7 ha, no kuriem tikai 15 % atrodas Kārsavas 

pilsētā. Liels sabiedriskais sektors ir Malnavas pagasta Malnavas ciemā, jo tur atrodas Malnavas 

koledža ar savu apbūvi.  

Komerciestāžu objektu apbūves daudzums raksturo nodrošinājumu ar mazumtirdzniecību 

un pakalpojumiem. Novadā kopā komerciestādes aizņem tikai 12,8 ha, no kuriem 38 % atrodas 

Kārsavas pilsētā.  

Ražošanas objektu apbūves zemes kopā novadā aizņem 124,7 ha, no kuriem 66 % atrodas 

Kārsavas pilsētā. Liela daļa no šīm teritorijām šobrīd nedarbojas.  
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8.3.att. Kārsavas pilsētas apbūves zemju sadalījums 

Avots: VZD, 01.01.2012 

Kārsavas pilsētā lielāko daļu no apbūvētajām zemēm aizņem individuālo dzīvojamo māju 

zeme – ap 43 % no visām apbūvētajām zemēm. Tikai vienu procentu aizņem komercdarbības 

objektu apbūves zeme, kas ir ļoti mazs rādītājs novada pilsētai.  

8.2. Būvniecība un darījumi ar zemi  

Ik gadu Kārsavas novadā tiek izsniegtas būvatļaujas un pieņemtas ēkas ekspluatācijā
9
.  

2009.gadā ekspluatācijā nodots šķūnis, skenēšanas laukums, dzīvojamā māja, 

lauksaimniecības tehnikas nojume, mobila telefona bāzes stacija un sakaru masts, GSM bāzes 

stacija,  lifts kopmītnes ēka. 

2010.gadā izsniegtas 9 būvatļaujas rekonstrukcijai, 3 būvatļaujas jaunbūvei un  1 

būvatļauja renovācijai. Ekspluatācijā nodotas 3 jaunbūves un 3 rekonstruēti objekti. ekspluatācijā 

nodots: Mobila telefona bāzes stacija un antenas; Dzīvojamā māja, garāža, pirts; Tautas nama 

ēkas rekonstrukcija; Novērošanas torņa rekonstrukcija; Artēzisko urbumu, ūdens sagatavošanas 

un ūdens uzglabāšanas iekārtu būvniecība; Kārsavas slimnīcas renovācija un infrastruktūras 

rekonstrukcija.  

2011.gadā izsniegtas 11 būvatļaujas rekonstrukcijai, 7 būvatļaujas jaunbūvei. 

Ekspluatācijā nodota 1 jaunbūve un 7 rekonstruēti objekti. ekspluatācijā nodots: Sakaru 

konteinera uzstādīšana; Robežkontroles punkts ; Garāžas rekonstrukcija un koksnes brikešu 

ražotnes izveidošana;  ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstrukcija; Liellopu 

novietnes un ar liellopu audzēšanu saistītas infrastruktūras rekonstrukcija; Notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises rekonstrukcija; Ugunsnovērošanas torņa rekonstrukcija. 

2012.gada pirmajos piecos gados izsniegtas 5 būvatļaujas rekonstrukcijai, 6 būvatļaujas 

jaunbūvei. 

                                                           
9
 Ludzas novada Būvvaldes dati, 16.04.2012. 
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Visvairāk darījumu – pirkšana, pārdošana – notiek ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

un meža zemi.  

 

8.4.att. Darījumu skaits ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

Avots: VZD mājas lapa, www.vzd.gov.lv, 20.05.2012. 

 

8.5.att. Darījumu skaits ar meža zemi 

Avots: VZD mājas lapa, www.vzd.gov.lv, 20.05.2012. 

Darījumu skaits dažādos pagastos ir ļoti atšķirīgs. Visvairāk darījumu ar meža zemi 

notiek Mērdzenes pagastā, bet ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi – Mežvidu un Malnavas 

pagastā.  

http://www.vzd.gov.lv/
http://www.vzd.gov.lv/
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9. Vides stāvoklis novadā 

9.1. Atmosfēras kvalitāte 

No piesārņojošām vielām procentuāli vislielāko piesārņojumu rada oglekļa oksīds, 

putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīgā sadegšanas procesā 

katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi – katlumājas pelnos.  

Novadā ikgadēju pārskatu  (pēdējo 3 gadu periodā) par emisijām un izlietoto kurināmā 

daudzumu sniedz Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Salnavas pagasta pārvaldes
10

 un SIA 

„Kārsavas namsaimnieks”. 

Kā kurināmo Kārsavas novadā izmanto malku, šķeldu un ogles.  

Centralizēta siltumapgāde ir Kārsavas pilsētā un Malnavas ciemā. Dažām pašvaldības 

iestādēm novada pilsētā un lauku teritorijā ir lokālā apkure.  

Kārsavas pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu, ko apsaimnieko SIA „Kārsavas 

namsaimnieks”, veido 4 katlu mājas, no kurām viena ir rezervē. Kopējais siltumtrašu garums 

pilsētā ir 1,8 km. Katlu māju jauda ir no 0,5 – 2,5 MWh, siltumenerģijas zudumi tīklos ir 

apmēram 10 %. Kā kurināmo izmanto malku un šķeldu.  

Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams no valsts autoceļa A13 Krievijas 

robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), kas šķērso novada 

teritoriju. Satiksmes intensitāte ir pāri pār 3200 automašīnas diennaktī, no kurām apmēram 18% 

ir kravas automašīnas. Diemžēl piesārņojuma apjoms šajā apvidū netiek pētīts, tādēļ 

informācijas, cik liels piesārņojums rodas, nav.  

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga - Sanktpēterburga, pa kuru notiek pasažieru 

un kravas satiksme. Vilcienu darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras sadegšanas 

procesā radītās vielas izdalās gaisā. Piesārņojuma apjoms novadā netiek mērīts, nevar spriest par 

tā lielumu. 

9.2. Ūdeņu kvalitāte 

Kārsavas novada teritorija atrodas Veļikajas – Aiviekstes ūdensšķirtnes rajonā. Lai 

nodrošinātu vienotu apsaimniekošanas un aizsardzības režīmu visiem ūdeņiem Latvijas teritorijā, 

atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam Veļikajas upes sateces baseina Latvijas daļa, ko 

veido tās lielāko pieteku – Vedas, Kukovas, Rītupes, Ludzas, Zilupes un Kūdupes – sateces 

baseini arī ir iekļauta Daugavas upju baseinu apgabalā. Daugavas apgabals aizņem 27 062 km
2
 

jeb 42% no Latvijas teritorijas.   

Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 

ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 

fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 

savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 

lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 

                                                           
10

 LVĢMC datu bāze Nr.2 „Ūdens”, 17.07.2011. 
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Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” Rītupe un Ludza atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju ķīmiskajai un 

bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem. 

2006. gadā Daugavas upju baseinu apgabalā monitorings veikts 22 upju un 26 ezeru 

ūdensobjektos, kopā 49 monitoringa stacijās, tai skaitā Ludzas upē (augšpus Čodarānu upei) un 

Zilupē (pie Latvijas – Krievijas robežas). Ludzas upē kvalitāte pēc sliktākā rādītāja novērtēta kā 

vidēja, Zilupes – kā laba. 

2011.gada 3.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumi Nr. 418 

„Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, kas nosaka virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks 

nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā 

likumā paredzētajā termiņā un izvirza prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai. Kārsavas  

novada esošie virszemes ūdensobjekti nav kvalificēti kā riska ūdensobjekti.  

Lauku teritorijā pie Rītupes ir dažas iedzīvotāju iecienītas peldvietas (divas Malnavas 

pagastā un viena Mērdzenes pagastā pie Pudinovas dambja). Peldvietas Malnavas pagastā nav 

labiekārtotas. Tām būtu nepieciešama dūņu izsmelšana, krastu sakopšana, jaunu smilšu 

pievešana un pieguļošas teritorijas labiekārtošana. Peldvieta Mērdzenes pagastā ir daļēji 

labiekārtota, tās uzturēšanu veic pašvaldība, bet visas peldvietas atrodas uz privātām personām 

piederošās zemes. Arī citos pagastos ir vairākas nelielas peldvietas bez atbilstošas 

infrastruktūras. Peldvietu izveidi apgrūtina tas, ka potenciālajām atpūtas vietām nav piebraucamo 

ceļu un lielākā daļa piegulošo zemju ir privātīpašumā.  

Kārsavas novadā nav nevienas oficiāli reģistrētas peldvietas. 

 

Kārsavas novads ir labi nodrošināts ar pazemes saldūdeņu resursiem. Jebkurā tā vietā, 

izmantojot artēzisko ūdens horizontus, var ierīkot ūdensgūtni ar jaudu līdz 500 – 4000 m
3
/dnn, 

urbumu maksimālais debits – 20 – 40 l/s. Kvartāra ūdens horizonts ir ar caurplūdi 1 – 20 m
3
/dnn, 

pazemes ūdeņu līmenis ir 0–10m (atsevišķās teritorijās – virs zemes līmeņa – urbumi fontanē); 

dolomītu virsmas iegulumu dziļums – 10-20 m. Pirmie no zemes virsmas ūdens horizonti, kas 

satur ievērojamu saldūdeņu daudzumu, ir augšdevona Daugavas ( D3 dg) un apvienotais 

augšdevona Pļaviņu – Daugavas ( D3 pl+dg). 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 

koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permanganāta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 

neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais sastāvs 

ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un infiltrācijas ūdeņu 

ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3 – 357,0mg/l, Ca
2+

-

64,1mg/l, K
+ 

+Na
+
-14,6mg/l). Ūdens ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 

prasībām, izņemot krāsainības, duļķainības, dzelzs satura rādītājus; ūdeni drīkst lietot bez 

papildus sagatavošanas. Dezinfekcija nepieciešama profilaksei un epidēmiju laikā. 

Individuālajai ūdensapgādei viensētās izmanto grodu akas, retāk atsevišķus urbumus. 

Ūdens kvalitāte grodu akās tiek kontrolēta maz, taču kā liecina pētījumi, dzeramais ūdens bieži 
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neatbilst prasībām, galvenokārt, paaugstinātā dzelzs satura dēļ un pēc organoleptiskajiem 

rādītājiem (krāsainība, duļķainība, garša, smarža). 

 

Kārsavas novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Kārsavas namsaimnieks”, pagastu komunālās 

saimniecības. Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un notekūdeņu daudzumu sniedz 

Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas, Goliševas un Salnavas pagasta pārvaldes un SIA „Kārsavas 

namsaimnieks”, kas sniedz komunālos pakalpojumus Kārsavas pilsētā. 

Centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma darbojas Kārsavas pilsētā un 

astoņos ciemos. Savrupmājās, kuras nav iekļautas centralizētā sadzīves notekūdeņu 

apsaimniekošanas tīklā, sadzīves notekūdeņu uzkrāšanu un attīrīšanu veic lokālajās attīrīšanas 

ietaisēs vai uzkrāj izvedamās krājakās. Privātmāju kanalizācijas krājaku tīrīšanu un izvešanu 

nodrošina specializētie pakalpojumu veicēji.  

Pārējā novada teritorijā atsevišķām dzīvojamām mājām un saimniecībām uzbūvētas 

notekūdeņu krājbedres, bet lielākoties skrajciemu un viensētu dzīvojamām mājām nav nekādu 

kanalizācijas sistēmu. 

9.3. Atkritumu apsaimniekošana 

Pašreiz ar atkritumu apsaimniekošanu Kārsavas novadā darbojas SIA “Marss” Ludzas 

filiāle un AS “L&T Hoetika” Latgales filiāle. Uzņēmumi atkritumus izved gan no daudzdzīvokļu 

mājām, gan no privātmājām. Atkritumus Kārsavas novadā savāc ar konteinermetodi. Pie 

daudzdzīvokļu mājām izveidoti konteinerlaukumi; atsevišķās sabiedriskās vietās izvietoti 

konteineri. Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, uzņēmumiem un iestādēm ir jāslēdz līgums 

ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu.  

Nesankcionētu atkritumu izgāztuvju novadā nav, tomēr atsevišķās vietās mežos un 

ceļmalās tiek izmesti  sadzīves atkritumi.  

Novadā radīto atkritumu daudzumam ir tendence pieaugt. Tas saistīts ar to, ka iedzīvotāji 

sākuši slēgt līgumus par atkritumu izvešanu, gan ar pieaugušo atkritumu apjomu. Gandrīz 40 % 

no visiem atkritumiem ir iepakojuma materiāli. Palielinoties sadzīves atkritumu daudzumam, 

aktuāla kļūst nepieciešamība attīstīt atkritumu šķirošanu un dalītās atkritumu vākšanas sistēmas, 

kā arī ir jāizveido atkritumu savācējtransporta maršruti, kas apkalpotu viensētas. 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu valstī reglamentē „Atkritumu apsaimniekošanas 

likums”, un no tā izrietošie normatīvie dokumenti. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma 

ietver sevī darbības ar bīstamajiem atkritumiem no to radīšanas līdz utilizācijai. Bīstamie 

atkritumi rodas autoservisu, medicīnas iestāžu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā. 

Raksturīgākie atkritumi ir no remontdarbnīcām: izstrādātās eļļas, filtru materiāli, riepas, 

absorbenti, šķīdinātāji. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās rodas dūņas. Celtniecības procesā rodas 

būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs rodas tādi atkritumi kā šļirces, 

pārsienamais materiāls, medikamenti. Mājsaimniecībās laika gaitā rodas bīstamie atkritumi: 

svina akumulatori, luminiscentās lampas, baterijas. Bīstamos atkritumus nodot organizācijām, 

kas saņēmušas atļauju šāda veida atkritumu apsaimniekošanai. Tuvākais bīstamo atkritumu 

apsaimniekotājs ir SIA ”Ludzas apsaimniekotājs”, ar ko novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu.  
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Kārsavas novada teritorijā ir aizliegts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus. 

SIA ”Reneta” ir tiesīga tos savākt, transportēt un iznīcināt un SIA ”Ekovide” ir tiesīga tos savākt 

un pārstrādāt. 

9.4. Potenciāli piesārņotas vietas 

Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs apkopo ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Kārsavas novada teritorijā reģistrētas 52 

potenciāli piesārņotās vietas, visām ir piešķirta 2. kategorija – potenciāli piesārņota vieta.   

Potenciāli piesārņotās vietas uzskaitītas 3. pielikumā.  

Pie potenciāli piesārņotām teritorijām jāmin arī slēgtās un rekultivētās atkritumu 

izgāztuves, kas savu darbību jau beigušas, tomēr potenciāli piesārņotās vieta statuss tiek 

saglabāts 25 gadi pēc rekultivācijas. 

9.1.tabula 

Slēgtās un rekultivētās atkritumu izgāztuves Kārsavas novadā 

Nr. 
Administratīvā 

teritorija 
Nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Platība, 

ha 

Rekultivēšanas 

gads 

1. Malnavas pagasts Zeļčova 6868 011 0155 2,3 2007. 

2. Goliševas pagasts Poboikova 6854 005 0071 0,2 2007. 

3. Salnavas pagasts Blaši 
6894 011 0150 

6894 011 0151 
2,0 2006. 

4. Salnavas pagasts Sviļova 6894 002 0011 1,4 2003. 

5. Mērdzenes pagasts Silinieki 68720010241 0.5 2007. 

6. Mežvidu pagasts - 6870 006 0243 0.9 2006. 

Avots: Kārsavas novada pašvaldība, 2012. 

 Plānojot saimniecisko darbību piesārņoto vietu teritorijās, jāveic augsnes un gruntsūdeņu 

analīzi un jānovērš piesārņojums pirms darbības uzsākšanas. 

9.5. Riska teritorijas 

Kārsavas novadā kā riska teritorijas tiek noteiktas: 

1) autoceļu un dzelzceļa aizsargjoslu teritorijas – bīstamo kravu avāriju risks un satiksmes 

avāriju risks; ierobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

2) 110, 20 KV elektropārvades gaisvadu līniju aizsargjoslu teritorijas – avāriju riska teritorijas; 

ierobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

3) applūstošās teritorijas upju palienēs – plūdu riska teritorijas, teritorijā nosakāmi būvniecības 

ierobežojumi 

4) Ludzas upes aizsargjoslas un dolomīta iegulu teritorijas – karsta parādību riska teritorijas; 

būvniecība, kur tas atļauts, veicama pēc vietas ģeoloģiskās izpētes; 

5) DUS teritorijas – avārijas gadījumā sprādzienbīstamas teritorijas; 

6) Mežu masīvu teritorijas un kūdras iegulu teritorijas – ugunsgrēku riska teritorijas. 
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10. Valsts aizsardzības objekti un teritorijas 

Kārsavas novadam ir 55,98 km gara robeža ar Krievijas Federāciju.  

Visa novada teritorija atrodas pierobežā, kā arī teritoriju pārklāj 2 km plata pierobežas 

joslas zona. Kārsavas novadā atrodas vairāki ar robežsardzi saistīti infrastruktūras objekti: 

Ludzas pārvaldes Aizgāršas robežapsardzības nodaļa, Grebņevas robežapsardzības nodaļa; 

Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkts, Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robežkontroles 

punkts un divi novērošanas torņi.  

Robežkontroles punktā „Grebņeva” Latvijas – Krievijas robežu šķērsošana notiek gan ar 

vieglu autotransportu, gan kravas autotransportu. 

Uz teritoriju pierobežas joslā attiecas pierobežas joslas nosacījumi (12.11.2009. likums 

"Latvijas Republikas valsts robežas likums"; 27.07.2010. MK noteikumi Nr.674 "Noteikumi par 

Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 

pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un 

to uzstādīšanas kārtību"). 

 Būtiskākie ierobežojumi no teritorijas plānojuma viedokļa ir saistīti ar 12 m platu zonu 

no valsts robežas līnijas, kas ir noteikta kā valsts robežas josla, kura izmantojamā tikai 

robežsardzes vajadzībām. Josla atrodas 12 m no valsts robežas līnijas uz sauszemes un 12 metru 

plata robežas josla no ūdensteču vai ūdenstilpju krotes vai krasta līnijas, ja robežlīnija noteikta pa 

novadgrāvju, strautu un upju vidu. Zemes platība starp Krotes un vai krasta līniju un robežlīniju 

papildus iekļaujama valsts robežas joslā. Tās skar Ludzas upes izmantošanu, ierobežojot iespēju 

tās saimnieciskai izmantošanai šajā posmā (peldēšanai, makšķerēšanai u.c.), it īpaši lielu ietekmi 

tas atstāj Goliševas ciemā, jo ciems atrodas pie pašas robežas. 
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III KĀRSAVAS NOVADA PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA 

11. Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam risinājumi 

Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam tika izstrādāta 2011.gadā, 

apstiprināta ar Kārsavas novada domes 21.12.2011. lēmumu Nr. 17, §11 „Par Kārsavas novada 

attīstības programmas 2012. – 2018. gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”. 

Attīstības programmā ir noteikta pašvaldības vīzija 2018.gadam:  

Kārsavas novads ir ekonomiski aktīvs centrs Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar 

attīstītu uzņēmējdarbību, ar modernu, videi draudzīgu un zaļu dzīves vidi, kuru par savu dzīves 

vietu izvēlas dažāda vecuma un sociālo grupu pārstāvoši iedzīvotāji. 

Attīstības programmā ir noteikti arī stratēģiskie mērķi un prioritātes: 

Stratēģiskais mērķis Ilgtermiņa prioritāte 

SM1 Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā 

aktivitāte 

IP1 Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot 

konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību 

SM2 Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar 

pievilcīgu dzīves vidi 

IP2 Cilvēkresursu attīstība un to dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

SM3 Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī 

atbildīgi apsaimniekota vide 

IP3 Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras un 

ilgtspējīgas vides attīstība 

 

Katrai ilgtermiņa prioritātei ir pakārtotas vidēja termiņa prioritātes:  

Ilgtermiņa prioritātes Vidēja termiņa prioritātes 

IP1/ Uzņēmējdarbības vides attīstība, 

sekmējot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības 

attīstību  

VP1/ Uzņēmējdarbības vides un 

infrastruktūras attīstība 

VP2/ Uzņēmējdarbību atbalstošas 

pašvaldības pārvaldības attīstība 

IP2/ Cilvēkresursu attīstība un to dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

VP3/ Iedzīvotāju izglītības līmeņa un 

sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī 

kultūras un sporta pieejamības veicināšana 

VP4/ Veselības un sociālās aprūpes 

pieejamības uzlabošana 

VP5/ Nodarbinātības stimulēšana 

IP3/ Pašvaldības pārvaldības, infrastruktūras 

un ilgtspējīgas vides attīstība  

VP6/ Pašvaldības pārvaldības attīstība 

VP7/ Infrastruktūras attīstība 

VP8/ Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana 

 

Attīstības programmā ir noteikti rīcības virzieni un uzdevumi rezultātu sasniegšanai. Kā 

arī Attīstības programmai ir pievienoti pielikumi – gan Rīcības plāns, gan Investīciju plāns, kas 

nosaka konkrētus uzdevumus mērķu sasniegšanai un attēlo iespējamos projektus.  
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Investīciju plānā iekļautie projekti telpiski sakrīt ar Kārsavas novada Teritorijas 

plānojuma 2012.-2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu, t.i., katra konkrēta projekta 

realizācija atbilst Teritorijas plānojuma risinājumam.  



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 

Paskaidrojuma raksts, ar grozījumiem 

77 

Kārsavas novada pašvaldība  

12. Teritorijas plānojuma 2012. -2024. gadam risinājumi 

Teritorijas plānojums ir izstrādāts laika periodam 12 gadiem, tajā definēta teritorijas 

izmantošana un izmantošanas ierobežojumi. Nosakot atļauto izmantošanu, tiek parādītas un reizē 

nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas. Viens no svarīgākajiem 

Teritorijas plānojuma uzdevumiem ir funkcionālā zonējuma izstrāde. Funkcionālais zonējums 

jeb teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas 

veidu galveno grupu noteikšanu. Teritorijas tiek grupētas pēc to pamatizmantošanas, līdzīgās 

apvienojot vienā, lai veidotu pēc iespējas kompaktāku un reizē arī fleksibilu funkcionālo 

dalījumu. Izmantošanas veida telpiskās struktūras veidojošās pazīmes it to funkcija, telpiskais 

risinājums un novietojums, pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā 

uzbūvē. 

Katras teritorijas atļauto izmantošanu – jaunveidojamo zemes vienības platību, apbūves 

parametrus, ierobežojumus nosaka Teritorijas plānojuma 2.sējuma Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 5.sadaļa.  

Klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc 

iespējas mazāku to skaitu; tas atvieglo plānojuma lietošanu. Plānošanā ir izplatīta prakse gandrīz 

jebkurā teritorijā atļaut dažādas funkcijas. Tas nozīmē, ka jebkura teritorija ir uzskatāma par 

jauktas izmantošanas teritoriju, lai gan attiecīgā izmantošanas veida nosaukums liecina tikai par 

vienu izmantošanu. Ņemot vērā, ka reālā situācijā nekad neeksistē viena izolēta funkcija, tad 

plānošanas uzdevums būtu spēt noteikt attiecīgās teritorijas labāko galveno izmantošanu 

(funkciju), tai pakārtojot nekonfliktējošas, citas atļautās funkcijas. 

Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam visas teritorijas tiek iedalītas 

divās lielās kategorijās - apbūves teritorijas un teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas 

veids. Teritorijas plānojumā ir noteiktas deviņas apbūves teritorijas un četras teritorijas, kur 

apbūve nav galvenais izmantošanas veids. 

Lauku zemēs galvenais izmantošanas veids ir lauksaimniecība, taču ir radīta iespēja 

daudzpusīgai lauku izmantošanai – gan bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguve, gan dažāda 

veida apbūves izvietošana.  

Lai saglabātu augstvērtīgās, meliorētās un auglīgākās lauksaimniecības zemes 

lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai, kas veicinātu teritorijai raksturīgo ainavu un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tiek noteiktas novada nozīmes lauku zemes. Teritorijas 

plānojums nosaka, ka meliorācijas sistēmas būves un ierīces saglabājamas un regulāri kopjamas. 

Novada vērtīgās lauku zemes ir zemes, ko veido lielas vienlaidus, meliorētas un auglīgākās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes.  

Mežu teritorijas ir teritorijas, kurās galvenais izmantošanas veids ir vides aizsardzība, 

mežsaimnieciskā darbība un teritoriju izmantošana rekreācijai. Meži pilda ekoloģiskās, 

saimnieciskās un sociālās funkcijas. Mazvērtīgās, nemeliorētās, akmeņainās vai nerentablās 

lauksaimniecības zemes (kuru auglība zemāka par 25 ballēm) un krūmājiem aizaugušās 

teritorijas ieteicams transformēt meža zemēs. A/s „Latvijas valsts meži” grafiskajā daļā attēloti ar 

atšķirīgu krāsu, jo tie ir publiski pieejami visiem iedzīvotājiem, gan atpūtai, gan ogošanai un 

sēņošanai.  
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Ūdeņu teritorija ir dabiskas vai mākslīgas ūdensteces un ūdenstilpes (upes, ezeri, dīķi).  

Dabas un apstādījumu teritorijas ir plašs jēdziens, kas attiecināms uz visām „zaļajām” 

teritorijām. Kārsavas novada Teritorijas plānojumā ir izdalītas 4 veidu dabas un apstādījumu 

teritorijas. Dabas un apstādījumu teritorija ir teritorija pilsētā un ciemos ar estētisku un 

rekreācijas nozīmi – meži, parki un apstādījumi.  

Dabas un apstādījumu teritorija - Labiekārtotas dabas teritorija ir labiekārtotas teritorijas 

ar estētisku vai rekreācijas nozīmi. 

Dabas un apstādījumu teritorija - Dārzi ir teritorijas, kurās galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes vajadzībām ar sezonas rakstura 

būvēm. 

Dabas un apstādījumu teritorija - Kapsētas ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir 

apbedījumu veikšana un ar to saistītas būves. Teritorijas plānojums neparedz jaunu kapsētu 

teritoriju izveidi, taču esošās kapsētu teritorijas ir jāizmanto racionāli.  

Nosakot dzīvojamās apbūves klasifikāciju un iedalot to savrupmāju, mazstāvu un 

daudzstāvu apbūves teritorijās, tiek ņemta vērā teritorijas izmantošana un apbūves un ar to 

saistītās teritorijas nozīme vietas telpiskajā struktūrā. Šī ir apbūve, kas raksturīga apdzīvotām 

vietām, koncentrējoties vienkopus mazās zemes īpašumu vienībās, veidojot lielāku apbūves 

blīvumu, un kurai nepieciešama centralizēta inženiertehniskā apgāde.  

Savrupmāju apbūves teritorija ir dzīvojamās apbūves zona pilsētā un ciemos ar 

savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru. Galvenā 

izmantošana - dzīvojamo māju apbūve, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība 

un teritorijas izmantošana. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir tālākas perspektīvas apbūves zemes, kuru 

galvenā izmantošana ir lauksaimnieciskā darbība un dzīvojamo māju apbūve. Malnavas ciema 

teritorijā noteiktas DzS1, lai plānotā dzīvojamā apbūve veidojas tikai kompleksi risinot 

inženiertehniskās apgādes tīklu  un transporta objektu izbūvi 

Mazstāvu dzīvojamā apbūve ir dzīvojamās apbūves zona pilsētā un ciemos, kur galvenā 

izmantošana ir dzīvojamo māju apbūve līdz 3 stāviem, bet papildus izmantošana – citu atļauto 

būvju būvniecība un teritorijas izmantošana. Nav noteiktas jaunas šāda veida dzīvojamās 

apbūves teritorijas, esošajās teritorijās jāsaglabā brīvās zaļās teritorijas īpatsvars un jāveic 

teritoriju labiekārtošana. 

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve ir teritorija, kurā galvenais izmantošanas veids ir 

daudzdzīvokļu māju un rindu māju dzīvojamā apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās 

izmantošanas. Teritorijas plānojums neparedz jaunas DzD, esošajās jāveic labiekārtošana, bērnu 

rotaļu laukumu izveidi un stāvlaukumu paplašināšana un izbūve. 

Publiskās apbūves teritorija
 
ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir sabiedrisku un 

komercdarbības būvju apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās izmantošanas. Publiskās 

apbūves teritorijas raksturo teritoriju un ēku pieejamību sabiedrībai. Teritoriju un apbūves 

pieejamības raksturs un to telpiskā loma ainavā ir publiskās apbūves teritorijas klasifikācijas 

galvenie kritēriji. Šajā grupā tiek ietvertas sabiedrisko un komerciestāžu apbūve, kas neatšķiras 

pēc to lomas telpiskajā struktūrā, taču tām ir dažādas funkcijas, kuras savukārt ir iespējams ātri 
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mainīt vietām. Kā Publiskās apbūves teritorijas noteiktas visas izglītības iestādes, bērnu dārzi, 

pagastu pārvaldes, pašvaldības iestādes, mazumtirdzniecības objekti un citas iestādes, kas sniedz 

pakalpojumus iedzīvotājiem. 

Rūpniecības apbūves teritorija ir teritorijas, kurās galvenā izmantošana ir ražošanas, 

transporta un noliktavu uzņēmumu apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās 

izmantošanas. Šādas teritorijas noteiktas vietās, kur notiek intensīva ražošana, kā arī stratēģiski 

svarīgās vietās, piemēram, gar valsts autoceļu A 13 pierobežā plānotas, lai izvietot ražošanas 

objektus tuvāk transporta teritorijām, atvieglojot produkcijas nogādāšanu potenciālajam 

lietotājam, ka arī lai  tranzīta satiksmes apkalpes dalībnieki varētu saņemt nepieciešamos 

pakalpojumus, nenovirzoties no maģistrālēm. 

Rūpniecības apbūves teritorija (R1) ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir derīgo 

izrakteņu ieguve. Tādas ir noteiktas esošajiem dolomīta karjeriem Malnavas un Mērdzenes 

pagastos, arī esošajiem smilts grants karjeriem Salnavas pagastā, kā arī plānotajiem dolomīta 

karjeriem un kūdras ieguves vietām, kuru platība pārsniedz 5 ha.  

Tehniskās apbūves teritorija  ir teritorija, kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas 

veids ir valsts, pašvaldības un komersantu inženierbūves un transporta infrastruktūras būves, bet 

papildus izmantošana- citas atļautās izmantošanas. 

Transporta infrastruktūras teritorija ir teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids ir 

valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas transports - ielu un ceļu tīkls, laukumi, dzelzceļš un 

citas inženierbūves. Teritorijas plānojums nosaka, ka jānodrošina ērta un videi draudzīga 

transporta sistēma, kas veicinātu teritorijas ekonomiskās aktivitātes un nodrošinātu labu sasaisti 

Kārsavas novada iekšējā struktūrā, saikni ar novadam piegulošām teritorijām. Ar veloceliņiem 

jāsavieno nozīmīgākās iedzīvotāju - strādājošo un skolēnu koncentrācijas vietas, kā arī jāveido 

veloceliņu tīkls tūrisma veicināšanai. Apdzīvotajās vietās gar maģistrālajām ielām izbūvējamas 

ietves.  

Turpmākās izpētes un plānošanas teritorija noteikta, lai rezervētu teritoriju Kārsavas 

pilsētas apvedceļa izveidei. 

Valsts aizsardzības objektu teritorijas nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir valsts aizsardzībai, robežsardzei un muitai nepieciešamo būvju, ēku un ar 

tām saistītās infrastruktūras izvietošana. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī īpašas teritorijas ar savām specifiskajām prasībām. 

Tādas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur izmantošanu reglamentē dabas aizsardzības 

normatīvie akti; aizsargājamie kultūras pieminekļi un to teritorijas, kur izmantošanu regulē 

kultūrvēsturisko objektu aizsardzības normatīvie akti; novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti 

un piemiņas vietas; piesārņotas un potenciāli piesārņotās vietas, kur pirms izmantošanas tiek 

pārbaudīts piesārņojuma līmenis; ainaviski nozīmīgie ceļa posmi, kuru pieguļošās teritorijas 

nedrīkst apmežot; applūstošās teritorijas, kurās ir aizliegta būvniecība.  

 

Teritorijas plānojumā liela vērība tiek pievērsta apdzīvoto vietu izmantošanai un ciemu 

robežām. Paskaidrojuma raksta 5.pielikumā atspoguļotas ciemu robežu izmaiņas, salīdzinot ar 

iepriekšējo plānojumu. 
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Kārsavas pilsētas robežas netiek mainītas, pilsētas izmantošana ir precizēta, nosakot 

dažādu veidu apbūves teritoriju izvietojumu, kā arī dabas un apstādījumu teritorijas. Pilsētas 

teritorijā netiek plānotas lauku zemes un meža teritorijas.  

Teritorijas plānojumā būtiski samazināta Bozovas ciema teritorija, atstājot tajā kompaktu 

dzīvojamās apbūves teritoriju. No ciema teritorijas tika izslēgta dzelzceļa nodalījuma josla, kas 

funkcionāli nav saistīta ar ciema apbūvi un ir iežogota teritorija, tādēļ tā nav publiski pieejama. 

No ciema teritorijas tika izslēgtas arī lielas lauku teritorijas, kas iepriekšējā plānojumā 

nepamatoti tika iekļautas ciema teritorijā.  

Samazinātas arī Goliševas ciema robežas, izslēdzot lielās lauksaimniecības platības 

ciema teritorijā.  

Malnavas ciema robežas izmainītas nedaudz, jo šis ciems atrodas pie Kārsavas pilsētas, 

tam ir liels attīstības potenciāls, tādēļ ilgtermiņā tiek plānota dzīvojamo apbūves teritoriju 

paplašināšanās. Plānojums paredz kompleksu risinājumu dzīvojamās apbūves izveidei šajā ciema 

teritorijā. 

Mērdzenes ciema robežas precizētas, izslēdzot lielās lauku zemju platības, kas 

funkcionāli nav saistītas ar ciema apbūvi.  

Mežvidu ciema robeža tika samazināta, izslēdzot dzelzceļa nodalījuma joslas teritoriju un 

nelielas lauku zemes platības no ciema teritorijas.  

Ciems Otrie Mežvidi ir kompakts ciems ar nelielu platību, tam tikai nedaudz precizēta 

ciema robeža, izslēdzot zemesgabalus ar izteiktu lauku tipa apbūvi.  

 Pudinavas ciema teritorija ir samazināta, izslēdzot lielās lauksaimniecības zemju platības, 

kas nav saistītas ar ciema apbūvi.  

 Salnavas ciema robežas mainītas minimāli. Ir izslēgti daži lieli zemesgabali ar 

lauksaimniecisko un mežsaimniecisko izmantošanu. Salnavas ciems ir salīdzinoši liels ciems, 

kurā ir visu veidu apbūves teritorijas, kā arī vairākas dabas un apstādījumu teritorijas.  

Apbūves teritorijas ir salīdzinoši maza daļa no kopējā novada platības. Pārējā novada 

teritorija sastāv no lauku zemēm un mežu teritorijām, kā arī salīdzinoši plašām rūpniecības 

apbūves teritorijas R1, kas paredzētas derīgā izrakteņa – dolomīta un kūdras (platībām virs 5 ha) 

– iegūšanai. Šādas teritorijas noteiktas galvenokārt Kārsavas novada Mērdzenes pagasta 

austrumu daļā – dolomīta ieguvei, Salnavas, Mežvidu un  Goliševas pagastos – kūdras ieguvei.  

 Viens no Teritorijas plānojuma uzdevumiem ir arī aizsargjoslu noteikšana. Atbilstoši 

grafiskās daļas mērogam ir atliktas visas aizsargjoslas, kuru platums ir vienāds vai lielāks par 10 

m, kā arī objektiem, par kuriem bija pieejama informācija teritorijas plānojuma izstrādes laikā, 

kā arī valsts institūciju pārziņā esošajiem objektiem, par kuriem tās  sniedza informāciju. 

Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums un no tā izrietošie normatīvie akti. 

Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam ir noteiktas četru veidu aizsargjoslas: 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo 

aizsargjoslu galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās 

iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. Kārsavas novada 

gadījumā par tādām var uzskatīt upju, dīķu, ezeru, purvu aizsargjoslas, kā arī valsts 
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aizsardzībā esošo Kārsavas novada kultūras pieminekļu aizsargjoslas un aizsargjoslas ap 

ūdens ņemšanas vietām. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais 

uzdevums ir nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu 

ekspluatāciju un attīstības iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai 

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, kanalizācijas tīkliem u.tml., bet arī 

ielu sarkano līniju koridori. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais 

uzdevums ir paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Kārsavas novadā šāda veida 

aizsargjoslas ir  noteiktas ap kapsētām, kā arī ap novada teritorijā esošajām notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēm. 

4) Drošības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais 

uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas 

laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu 

drošību. Kārsavas novadā drošības aizsargjoslas ir aktuālas ap aizsprostiem un gar 

dzelzceļiem. 

Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti Kārsavas novada teritorijas plānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos. Gadījumos, ja attiecīgā aizsargjosla precīzi atbilst 

Aizsargjoslu likuma un ar to saistītās metodikas prasībām, tad teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos ir ierakstīta attiecīga norāde, nepārrakstot likuma prasības. Konkrētāki 

parametri norādīti tikai tajos gadījumos, ja aizsargjosla skar konkrētu Kārsavas novada objektu 

vai teritoriju. 

Tauvas joslas Kārsavas novadā tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības likumu (1995), kas 

gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 metri, bet gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru platumā, izņemot 

gadījumus, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un 

tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslas platums 

tiek skaitīts: gar upju lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem 

krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no 

ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Ūdensobjektu piekrastes zemes īpašniekiem ir 

tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi normatīvie akti. 

Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku paredzēta 

kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides 

aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēļ tauvas 

joslas nav grafiski attēlotas Kārsavas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tās 

nosakāmas detālplānojumu izstrādes gadījumos. 

Norādes turpmākai novada attīstības plānošanai 

Kārsavas novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai 

nākotnē. Tas nodrošina bāzi lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme.  

Pašvaldībai lēmumi ir jāpieņem, paturot prātā, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks 

īstenota. Pie jebkuras iedzīvotāju vajadzības apmierināšanas, jāpatur prātā konfliktējošās 

intereses un jāmeklē kompromisa iespējas. 
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Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā konkrētu telpisku vīziju 12 gadiem, 

piedāvājot koncepcijas vēlamai telpiskai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības 

ikdienas darbībām. Plānošana ir nebeidzams process. Nepārtrauktības un pēctecības principi 

garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaģē uz mainīgo situāciju, tomēr grozot teritorijas 

plānojumu un mainot situāciju, jāsaglabā tās plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies. 
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13. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 

Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam ir tiesisks pamats novada 

teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atļauto (plānoto) 

izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats 

pieņemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu un arī pamatojums projektu 

realizācijai, investīciju piesaistīšanai. 

Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un uzņēmējiem ir garantija un 

iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo kā 

informācija par Kārsavas novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja: 

1) ir stājies spēkā augstākstāvošs plānošanas dokuments, kas tieši ietekmē Kārsavas novada 

telpisko attīstību; 

2) beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks; 

3) tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome. 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma izmaiņas veicamas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, 

detalizēt vai precizēt, veicot papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi 

par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu grozījumi. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās 

izmantošanas un apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan dabas, gan apbūves teritorijām – 

atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība 

telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un 

palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas 

atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. Tā kā novads, līdzīgi dzīvam organismam, atrodas 

nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja atsevišķa darbība, bet 

process, kurā teritorijas izmantošanas zonējums un noteikumi spēlē ikdienas darbarīku lomu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Kārsavas novada domes 

lēmuma pieņemšanas. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura 

fiziska vai juridiska persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saņemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas 

nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam 

noteikto, izmaiņām augstāk stāvošos plānošanas dokumentos (reģiona, nacionāla līmeņa 

plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
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14. Teritorijas plānojuma grozījumi 

14.1. Teritorijas plānojuma 2014.gada grozījumi 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi uzsākti, pamatojoties 

uz Kārsavas novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 6&) „Par 

Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu”. Ar minēto domes lēmumu tika apstiprināts Darba uzdevums.  

Ar Kārsavas novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 24&) 

tika grozīts Darba uzdevums. Tajā tika precizēti Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes 

uzdevumi un noteikts, ka galvenie uzdevumi ir: 

1) izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus Kārsavas novada Malnavas pagasta teritorijai 

un Salnavas pagasta teritorijai, kā arī pārskatīt un nepieciešamības gadījumā grozīt 

Kārsavas novada pašvaldības īpašumu plānoto izmantošanu; 

2) pārskatīt un papildināt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.21.sadaļu 

„Prasības derīgo izrakteņu ieguvei”, sadarbībā ar zemes īpašniekiem un veicot 

konsultācijas ar valsts iestādēm. 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu mērķis ir: 

1) Izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus Kārsavas novada Malnavas pagasta un 

Salnavas pagasta lauku teritorijām; 

2) Veicināt uzņēmējdarbības attīstību novada lauku teritorijā, paplašinot plānoto (atļauto) 

izmantošanu zemes īpašniekiem; 

3) Pārstrādāt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.21.sadaļu „Prasības derīgo 

izrakteņu ieguvei”. 

Izstrādājot grozījumus, tiek ievērots princips – fizisko un juridisko personu tiesības 

izmantot un attīstīt nekustamos īpašumus saskaņā ar teritorijas plānojumu un ievēroti šādi 

plānošanas pamatprincipi – ilgtspējīgas attīstības princips, pēctecības princips, līdzdalības 

princips, interešu saskaņotības princips, sadarbības princips un atklātības princips. Ar 

konkrētiem teritorijas plānojuma grozījumiem tiek veicināta labākas teritorijas racionālas 

izmantošanas iespējas.  

Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

līdz 2030.gadam.  

Teritorijas plānojuma grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa tiek apstiprināti ar saistošajiem noteikumi, izdodot atsevišķu domes lēmumu. 

14.2. Teritorijas plānojuma 2020.gada grozījumi 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumi uzsākti, pamatojoties 

uz Kārsavas novada domes 2018.gada 24.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 12&) „Par 
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Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2018.gada grozījumu uzsākšanu”. Ar 

minēto domes lēmumu tika apstiprināts Darba uzdevums.  

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzdevumi: 

1) Izvērtēt Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un veikt nepieciešamās 

korekcijas. 

2) Izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 

30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” un sakārtot tos ar šo noteikumu prasībām. 

3) Izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2014.gada 

8.jūlija noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

noteikumi” 19.punkta prasībām, nodrošinot tehnisko datu atbilstību TAPIS pieļaujamiem 

formātiem.  

4) Veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, 

saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju 

5) Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

6) Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 

7) Pārskatīt iepriekš noteiktās Novada nozīmes lauku zemes /L1/, samazinot tās vai 

palielinot vietās, kur lauksaimniecības zemju vērtība ir mainījusies. Pamatot šīs izmaiņas 

ar noteiktiem kritērijiem.  

8) Teritorijas plānojumu izstrādāt izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmu TAPIS. 

 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2020.gada grozījumu mērķis ir: 

1) Veikt teritorijas plānojuma grozījumu pielāgošanu spēkā esošajam teritorijas attīstības 

plānošanas normatīvajam regulējumam, kā arī saskaņot teritorijas atļauto izmantošanu ar 

faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Kārsavas novada attīstības 

stratēģijas 2030.gadam pamatnostādnēm un Kārsavas novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam vidēja termiņa mērķiem. 

Izstrādājot grozījumus, tiek ievērots princips – fizisko un juridisko personu tiesības 

izmantot un attīstīt nekustamos īpašumus saskaņā ar teritorijas plānojumu un ievēroti šādi 

plānošanas pamatprincipi – ilgtspējīgas attīstības princips, pēctecības princips, līdzdalības 

princips, interešu saskaņotības princips, sadarbības princips un atklātības princips. Ar 

konkrētiem teritorijas plānojuma grozījumiem tiek veicināta labākas teritorijas racionālas 

izmantošanas iespējas.  

Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst Kārsavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

līdz 2030.gadam.  
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Pielikumi 
 

1.pielikums   Kārsavas novada ielu klasifikācija un sarkanās līnijas, tabula 

2.pielikums   Kārsavas novada pašvaldības ceļi, tabula 

3.pielikums   Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, tabula 

4.pielikums   Novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas vietas, tabula 

5.pielikums   Ciemu robežu izmaiņas teritorijas plānojumos, shēmas 

6.pielikums  Valsts ģeodēzisko punktu saraksts (ar 2014.gada grozījumiem)  
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1.pielikums 

Kārsavas novada ielu klasifikācija un sarkanās līnijas 

Nr.  

kartē 

Ielas 

nosaukums 
Ielas klasifikācija 

Sarkanās līnijas 

platums, m 

1.  Alejas iela pilsētas nozīmes  30 

2.  Avotu iela vietējās nozīmes  15 

3.  Avženkas iela vietējās nozīmes  12 

4.  
Baznīcas iela maģistrālā 

vietējās nozīmes 

20 

5.  Dārzu iela vietējās nozīmes 12 

6.  Dzelzceļa iela vietējās nozīmes 30 

7.  
Dzirnavu iela pilsētas nozīmes 

vietējās nozīmes 

12 

8.  Kalēju iela vietējās nozīmes 15 

9.  Kļavu iela vietējās nozīmes 12 

10.  Krasta iela piebrauktuve 12 

11.  Latgales iela pilsētas nozīmes 15 

12.  Lauku iela vietējās nozīmes 15 

13.  Maija iela piebrauktuve 12 

14.  Malnavas iela maģistrālā 20 

15.  Mazā Dārzu iela vietējās nozīmes 12 

16.  Mazā Telegrāfa iela vietējās nozīmes 12 

17.  Meža iela vietējās nozīmes 12 

18.  Miera iela pilsētas nozīmes 12 

19.  Miera šķērsiela vietējās nozīmes 12 

20.  Nākotnes iela pilsētas nozīmes 15 

21.  Parka iela vietējās nozīmes 12 

22.  Pļavu iela vietējās nozīmes 12 

23.  Purva iela vietējās nozīmes 12 

24.  Puškina iela vietējās nozīmes 12 

25.  Raiņa iela pilsētas nozīmes 15 

26.  Rožu iela vietējās nozīmes 12 

27.  Saules iela vietējās nozīmes 15 

28.  Skolas Dārzu iela piebrauktuve 12 

29.  Skolas iela pilsētas nozīmes 15 

30.  Smilšu iela pilsētas nozīmes 15 

31.  
Sporta ielas pilsētas nozīmes 

vietējās nozīmes 

15 

32.  Stacijas iela maģistrālā 20 

33.  Stara iela vietējās nozīmes 12 

34.  Teātra iela pilsētas nozīmes 20 

35.  Telegrāfa iela pilsētas nozīmes 15 

36.  Upes iela vietējās nozīmes 12 

37.  Vienības iela maģistrālā 20 

38.  Vienības šķērsiela piebrauktuve 12 

39.  Zaļā iela vietējās nozīmes 15 
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Kārsavas novada ciemu ielas 

Nr. 

kart

ē 

Ielas nosaukums Ielas kategorija pēc 

nozīmes 

Bozovas ciems 

1 Meža iela vietējās nozīmes 

2 Kalna iela vietējās nozīmes 

 V 503 maģistrālā 

 90.ceļš vietējās nozīmes 

Goliševas ciems 

1 Smilšu  iela vietējās nozīmes 

2 Alejas iela vietējās nozīmes 

3 Bērnu iela vietējās nozīmes 

4 Upes iela - 

5 Ziemas iela vietējās nozīmes 

6 Bērzu iela piebrauktuve 

7 Ezera iela vietējās nozīmes 

8 Skolas iela vietējās nozīmes 

 P 50 maģistrālā 

 V 505 maģistrālā 

 V 507 maģistrālā 

 104.ceļš vietējās nozīmes 

 105.ceļš vietējās nozīmes 

Malnavas ciems 

1 Kļavu iela ciema nozīmes 

2 Liepu iela ciema nozīmes 

3 Muižas iela vietējās nozīmes 

4 Zaļā iela vietējās nozīmes 

5 Saules iela vietējās nozīmes 

6 Sporta iela vietējās nozīmes 

7 Ziedu iela vietējās nozīmes 

8 Dārzu iela vietējās nozīmes 

9 Jaunā iela piebrauktuve 

10 1. šķērsiela vietējās nozīmes 

 P 50 maģistrālā 

 74.ceļš vietējās nozīmes 

 58.ceļš vietējās nozīmes 

 75.ceļš ciema nozīmes 

 93.ceļš vietējās nozīmes 

 94.ceļš vietējās nozīmes 

Mežvidu ciems 

1 Saules iela ciema nozīmes 

2 Dārzu iela vietējās nozīmes 

3 Smilšu iela vietējās nozīmes 

4 Ziedu iela ciema nozīmes 

5 Sētas iela vietējās nozīmes 
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6 Zaļā iela ciema nozīmes 

7 Meža iela vietējās nozīmes 

8 Kļavu iela ciema nozīmes 

 V 499 maģistrālā 

 V 502 maģistrālā 

 160.ceļš ciema nozīmes 

 169.ceļš vietējās nozīmes 

Otro Mežvidu ciems 

1 Jāņa  iela vietējās nozīmes 

2 Parka iela vietējās nozīmes 

 V 530 maģistrālā 

 156.ceļš ciema  nozīmes 

Mērdzenes ciems 

1 Liepu vietējās nozīmes 

2 Skolas ciema  nozīmes 

3 Priežu vietējās nozīmes 

4 Centra vietējās nozīmes 

5 Kļavu vietējās nozīmes 

6 Meža vietējās nozīmes 

7 Straujas vietējās nozīmes 

8 Līvānu vietējās nozīmes 

9 Puķu vietējās nozīmes 

 P 49 maģistrālā 

 V 505 maģistrālā 

 V 534 maģistrālā 

 V 533 maģistrālā 

 147.ceļš vietējās nozīmes 

Pudinavas ciems 

10 Baznīcas vietējās nozīmes 

11 Dzirnavu ciema nozīmes 

12 Mērnieku vietējās nozīmes 

13 Rītupes vietējās nozīmes 

14 Pudinavas ciema nozīmes 

 P 49 maģistrālā 

 146 vietējās nozīmes 

Salnavas ciems 

1 Parka iela ciema nozīmes 

2 Kalna iela ciema nozīmes 

3 Skolas iela vietējā 

4  Liepu iela piebrauktuve 

5 Smilšu  iela vietējā 

6 Dārzu  iela vietējā 

7 Ozolu iela vietējā 

8. P 48 maģistrālā 

9. 45.ceļš piebrauktuve 
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2.pielikums 

Kārsavas novada pašvaldības ceļi 

N.p.k. Ceļa nosaukums 
Ceļa 

garums 
Seguma veids 

A grupa 

1 Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi 4.41 grants 

2 Bieleņi-Lūbenka 1.67 grants 

3 Aizsili-Lūbenka 2.52 grants 

4 Lūbenka-Krutova 3.49 grants 

5 Bļaši-Čāvi 6.67 grants 

6 

  

Vilgi-Kārsavas stacija 

  

  

1.46 grants 

0.69 grants 

0.16 meln seg. 

7 Aizeļkšņi-Dzierkaļova-Mičuri 7.21 grants 

8 Salnava-Sala-Sutri- Dzierkaļova 7.42 grants 

9 Kaupuži-Sala 2.01 grants 

11 Zaceški-Vareiki-Līpusola 5.35 grants 

12 Korecki-Uguļova 1.71 bez seg. 

13 Žurlovas ceļš 0.12 grants 

14 Elstes ciema ceļš 0.36 meln seg. 

16 Vareiki-Kaļviņa- Nūmierņa-Sviļova 7.59 grants 

47 Zibla-Čāvi-Tipani 6.06 grants 

48 Zibla-Livzinīki-Salinīki- Kaskāni 8.26 grants 

49 Drikašķi-Čāvi 2.67 grants 

50 Mihaļčenki-Barkāni 2.41 grants 

51 

  

Salinīki-Zeļčova 

  

2.99 grants 

0.96 meln seg. 

52 Lukstinīki-Malnava 0.87 grants 

  Malnava-Rudiņova 2.96 grants 

53 Zeļčova-Kabulova-Rudiņova 7.89 grants 

54 Zeļčovas ceļš 0.65 grants 

55 Novoselki-Moseji-Zeļčova 3.44 grants 

56 

  

  

Novoselki-Vītolu skola- 

Zeļčova 

0.8 grants 

0.11 grants 

3.15 grants 

57 Kārsava-Jēči- Otrie Mežvidi 8.96 grants 

58 

  

  

Ziedoņa ceļš 

  

0.22 grants 

0.07 grants 

0.58 grants 

59 Soldoni -šoseja 1.66 grants 

60 Ziedonis-Lemešova 1.77 grants 

61 Orlāni-Rudiņova 2.16 grants 

62 Lāpova-Naglāni 3.21 grants 

63 Grebņova-Morozovka 1.61 grants 

64 Meitri-Ījevka 3.20 grants 
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66 Šoseja-Lozdova 1.91 grants 

73 Ločukolni-šoseja 1.52 grants 

74 

  

Lidlauka pievedceļš 

  

0.64 meln.seg. 

0.28 grants 

86 Lāpova-Jēči 2.39 grants 

97 Antonovkas ceļš 0.96 grants 

98 Zahari-Doņikova 1.32 bez seg. 

99 Orehovkas ceļš 1.71 grants 

102 Svetlicu ceļš 1.98 bez seg. 

120 Pudinava-Latvīšu Stiglova 3.97 grants 

121 Mihalova-Lapatnīki 2.44 grants 

122 Lapatnīki-Tabulova 1.56 grants 

123 Rūzori-Tabulova-Dekterova- Rūzori 6.77 grants 

125 Mišķi-Škirmanti-Boltāni 4.22 grants 

126 Centra ceļš-Krīvu Stiglova 1.57 grants 

128 

  

  

Silinīki-Mihalova 

0.70 grants 

0.52 grants 

0.58 grants 

129 Pudinava-Kapačova- Kukari 2.04 grants 

133 Latvīšu Stiglova-Diervanīši 1.41 grants 

153 

  

  

  

Padole-Ezernieki-                      

Latvīšu Stiglova 

  

  

3.07 

  

grants 

  

0.24 grants 

0.67 grants 

154 Klonešnīki-Griudinīši-Strodi 3.76 grants 

155 

  

  

  

Bliseņi-Brīži-Otrie Mežvidi 

  

  

  

4.41 
grants 

  

0.4 grants 

1.1   

156 

  

Otrie Mežvidi-Kopči 

  

1.53 grants 

0.28 grants 

157 Mežvidi-Bokši-Kopči 3.57 grants 

158 Lakšinīku ferma- Lakšinīku kapi 2.11 grants 

159 

  

Mežvidi-Goreiši-Logini 

  

3.17 grants 

0.32 grants 

160 Mežvidi-Inčuki 1.10 grants 

161 Padole-Kaki 3.53 grants 

B grupa 

10 Salas ceļš 1.07 grants 

15 

  

  

Rogi-Kārsavas stacija 

  

0.95 bez seg. 

0.2 bez seg. 

1.7 bez seg. 

18 Uguļova-Ruskulova 2.69 bez seg. 

19 Zaceški-Žeikari 3.77 grants 

20 Žeikari-Zobļova 1.42 bez seg. 
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21 Ostrāni-Mežarejas 2.44 grants 

22 Sutri- Svikļi 1.37 grants 

23 Ruskulova-Kūdras fabrika 1.26 bez seg. 

24 Korecku ceļš 1.02 bez seg. 

25 Zaceški-Pliešova 1.30 bez seg. 

65 Ancāni-Morozovka-Lugi 6.22 grants 

67 Trauki-Kukari 2.64 grants 

68 Lemešova-"Brenči" 0.74 grants 

70 Orlāni-Lemešova 1.49 grants 

71 Zibla-Ancāni 2.77 grants 

72 Dagušova-Petinova 3.98 grants 

91 Bandarova-Trūpi 3.25 grants 

94 Malnavas ciema saimnieciskie ceļi 2.53 bez seg. 

100 Pustoška-Plotnickie 1.70 grants 

101 Pokuļi-Jaunozoli 1.66 bez seg. 

103 Antonovka-Baranovka 2.02 grants 

104 Ļamonu ceļš 0.35 bez seg. 

105 Ļamoni-Ņivji 1.89 bez seg. 

106 Ļamoni-Svetļici 2.92 grants 

107 Svetļici-Mišenskie 1.08 bez seg. 

115 Rudiņova-Ījevka 1.66 grants 

127 Apvedceļš Pudinavā 1.07 grants 

130 Mihailovas brasla(dzirnavu) ceļš 0.49 grants 

131 Baranovas ceļš 2.62 grants 

132 Pudinava-Krievu Stiglova 1.21 grants 

  Krīvu Stiglova-Pudinava 0.58 grants 

135 Krīvu Stiglova-Latvīšu Stiglova 0.16 bez seg. 

138 

  

Silkānu ceļš 

  

0.55 bez seg. 

0.19 grants 

139 Lapatnīku ceļš 0.59 bez seg. 

140 Šalaji-Tabulova 2.16 grants 

141 

  

  

Šalaji-Grabežova 

  

  

0.56 grants 

0.19 bez seg. 

0.31 bez seg. 

142 Čieri-Lielie Kreiči 2.24 grants 

143 Rūzori-Kausinīki 0.84 grants 

162 

  

  

Dzērves-Vecināni 

  

  

0.84 grants 

0.06 grants 

0.62 grants 

163 Lāčukalni-Kokori 1.25 grants 

164 Ķeiseļi-Kaprani-Ranči- Gadžiuņi 4.55 bez seg. 

165 Strodi-Pliešu kapi 1.45 grants 

167 Annasmuižas ceļš 1.08 grants 

168 Goreiši-Annasmuiža  1.76 grants 

169 Mežvidi-Mežainčuki 2.58 grants 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 

Paskaidrojuma raksts, ar grozījumiem 

93 

Kārsavas novada pašvaldība  

171 Liuzinīki-Ūzulnīki-Ašisola 2.30 grants 

172 

  

  

Klonešnīki-Rogukolni 

  

  

0.33 grants 

0.43 grants 

0.15 grants 

173 Kaki-Kaspari 0.82 grants 

181 

  

  

Masli-Kroleiši 

  

  

0.65 grants 

0.19 grants 

0.32 grants 

C grupa 

17 Silaraši-Silarašu kapi 0.80 bez seg. 

26 Sala-Krampiņi 2.60 bez seg. 

27 Sutri-Līnuži 1.66 bez seg. 

28 Aizelkšņi-Bļaši 1.16 bez seg. 

29 Aizelkšņi-Žurlova 0.78 grants 

30 Sviķļi-Leidumnīki 1.24 grants 

31 Uguļova-Uguļova 2 1.22 grants 

33 Sausinīki-Sausinīki 2 0.65 bez seg. 

35 Sutri-Krampiņi 0.44 bez seg. 

36 Naudaskolns-Bieleņi 0.97 grants 

37 Kaļviņa-Kaļviņas kapi 0.11 bez seg. 

39 Keiseļova- Keiseļovas kapi 0.35 bez seg. 

40 Rogi-Rogu kopi 0.10 bez seg. 

41 Zobļova-Zobļovas kapi 0.16 bez seg. 

42 Zaceški-Zacešku kapi 0.28 bez seg. 

45 Salnavas fermas ceļš 0.16 grants 

75 Aroniju ceļš 0.45 bez seg. 

76 Naglāni-Kokari 0.60 grants 

77 Šņitku ceļš 0.61 grants 

78 Grebņova-Skobulīna 3.57 grants 

79 

  

Tronova-Ubagova 

  

1.51 bez.seg. 

0.74 bez seg. 

80 Acāni-Dagušova 1.45 grants 

81 Mihaļčenki-Kaskāni 0.59 grants 

82 Meitru ceļš 1.22 bez.seg. 

83 Lāpova-Soldoni 0.49 grants 

85 Kabulova-Kabulovas kapi 0.69 grants 

88 Rudiņova-Zastinski 0.43 bez seg. 

89 Beržovkas purva ceļš 0.53 grants 

90 Bozova-Tipani 0.73 bez seg. 

92 Orlānu ceļš 0.79 grants 

93 Malnavas lauku ceļš 1.06 bez seg. 

108 Strauja-Borovji-Ņivji 1.81 bez seg. 

109 Strauja-Mazie Bati- Lielie Bati 1.74 bez seg. 

110 Strauja-Pļosi 0.22 bez seg. 

111 Baranovka-Maļinovka 2.28 bez seg. 
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112 Pustoška-Mežastūri 0.82 bez seg. 

113 

  

  

  

  

  

Doņikova-Orehova 

  

0.43 bez seg. 

0.28 bez seg. 

0.31 bez seg. 

0.53 bez seg. 

0.19 bez seg. 

0.08 bez seg. 

114 Goliševas dārzu ceļš 0.42 bez seg. 

116 Goliševa-Denežnij Vir 0.70 bez seg. 

117 Svetļici-Čenčevas kapi 3.74 bez seg. 

118 Svetļici-Santa 0.41 bez seg. 

119 Vecais P 49 ceļš 1.08 bez seg. 

124 Pudinavas fermas  ceļš 0.29 grants 

137 Bijušās  izgāztuves ceļš 0.25 bez seg. 

144 Čeri-Mazie Kreiči 2.52 grants 

145 Mihalovas fermas ceļš 0.35 grants 

147 Attīrīšanas iekārtu ceļš Mērdzenē 0.33 grants 

148 Vecpiragovas kapu ceļš 0.09 grants 

166 Kopči-Gogosova 1.47 bez seg. 

170 

  

  

Padole-Bērzgale 

  

  

0.90 bez seg. 

0.18 bez seg. 

1.56 bez seg. 

174 Stībrinīki-Meža ceļš 0.80 grants 

175 Lendzeiši-Janiki 1.22 bez seg. 

176 Jaunivanova-Kākuči 1.30 grants 

177 

  

Vecināni-Biņeva 

  

1.17 grants 

0.39 grants 

178 Logini-Sila kapi 0.61 grants 

179 Šoseja-Skaisti 0.94 bez seg. 

180 Griudinīši-Puksti 1.52 grants 

182 Rumpļu ceļš 0.31 grants 
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3.pielikums 

Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 

Nr. 

kartē 
Administratīvā 

teritorija 
Vietas nosaukums 

Piesārņojošā 

darbība 

Reģistrācijas 

numurs 

Darbības 

laiks 

Kadastra 

numurs 

1 
Goliševas pagasts 

Daņikovas ķimikāliju 

noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68548/2986 
13 (1987 

– 2000) 

68540040292 

2 
Goliševas pagasts Lopu kapsēta Zaharos 

Atkritumu savākšana 

un apstrāde 
68548/2985 

17 (1977 

– 1994) 

68540030019 

3 
Goliševas pagasts 

Doņikovas 

minerālmēslu novietne 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68548/2984 10-30 

68540040083  

4 
Goliševas pagasts Daņikovas DUS 

Automobiļu 

degvielas 

mazumtirdzniecība 

68548/2983 
31 ( 1965 

- 1996) 

68540040354 

5 
Goliševas pagasts 

Dzīvnieku kapsēta 

Ņivjos 

Atkritumu savākšana 

un apstrāde 
68548/2982 

34 (no 

1970) 

68540040220 

6 
Goliševas pagasts Zaharu cūku ferma Cūku audzēšana 68548/2981 

26 (1970 

– 1996) 

68540040261 

7 
Goliševas pagasts 

Pobojkovas atkritumu 

izgāztuve 

Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana 

68548/2980 
11 (1991 

– 2002) 

68540050071 

8 

Kārsavas pilsēta Kapiļevska tīrums 

Augkopība un 

lopkopība (jauktā 

saimniecība) 

68095/3005 10-30 

68090010224 

68090010223 

68090010176 

9 
Kārsavas pilsēta Auto apkalpes stacija 

Automibiļu tehniskā 

apkope un remonts 
68095/3004 30-50 

 

10 

Kārsavas pilsēta SIA „Ritms” 

Koka zāģēšana, 

ēvelēšana un 

impregnēšana 

68095/3003 

30 gadi 

(kopš 

1974) 

 

11 
Kārsavas pilsēta 

Katlu māja Vienības 

ielā 49 A 

Tvaika un karstā 

ūdens padeve 
68095/3002 

21(no 

1984) 

68090010015 

12 
Kārsavas pilsēta Stacijas iela 38 

Tvaika un karstā 

ūdens padeve 
68095/3001 

20 (no 

1984) 

68090020188 

13 

Kārsavas pilsēta AS „Rebir RSEZ” 

Elektriskās un 

mehāniskās piedziņas 

rokas darbarīku 

ražošana 

68095/3000 
15 (1989 

– 2004) 

68090030230 

14 
Kārsavas pilsēta Katlu māja Skolas ielā 

Tvaika un karstā 

ūdens piegāde 
68095/2999 

21 (no 

1984) 

68090030157 

15 
Malnavas pagasts 

Malnavas koledža, 

Sadedzināšanas iekārta 

Tvaika un karstā 

ūdens piegāde 
68688/4750  

68680090550 

16 
Malnavas pagasts Lemešovas katlu māja 

Tvaika un karstā 

ūdens piegāde 
68688/2910 10-30 

68680120184 

17 
Malnavas pagasts Zeļčovas izgāztuve 

Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana 

68688/2909 10-30 

68680110155 

18 
Malnavas pagasts 

Malnavas atkritumu 

izgāztuve 

Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana 

68688/2908 10-30 

68090090582 

19 
Malnavas pagasts Lopu kapsēta Grīvās 

Atkritumu savākšana 

un apstrāde 
68688/2907 10-30 

68090070135 

20 

Malnavas pagasts 
Naftas produktu 

noliktava Čāvos 

Cietā, šķidrā un 

gāzveida kurināmā 

un līdzīgu produktu 

vairumtirdzniecība 

68688/2906 10-30 

68680030068 

21 
Malnavas pagasts 

Soldona mehāniskais 

sektors 

Automobiļu tehniskā 

apkope un remonts 
68688/2905 10-30 

68680080153 

22 Malnavas pagasts Lemešovas Automobiļa tehniskā 68688/2904 10-30 68680120093 
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mehāniskais sektors apkope un remonts 

23 
Malnavas pagasts 

Novoselku mehāniskais 

sektors 

Automobiļa tehniskā 

apkope un remonts 
68688/2903 10-30 

68680110117 

24 
Malnavas pagasts 

Malnavas mehāniskais 

sektors 

Automobiļa tehniskā 

apkope un remonts 
68688/2902 10-30 

68680090559 

25 

Malnavas pagasts 
Mehāniskais sektors 

Nesteros 

Automobiļa tehniskā 

apkope un remonts 
68688/2901 10-30 

68680020008 

68680020091 

68680020113 

68680020029 

26 
Malnavas pagasts 

Minerālmēslu noliktava 

Bozovā 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68688/2900 10-30 

68680030191 

27 
Malnavas pagasts 

Malnavas ķimikāliju 

noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68688/2899 10-30 

68680090114 

28 
Malnavas pagasts 

Grebņevas cūku 

komplekss 
Cūku audzēšana 68688/2898 30-50 

 

29 
Malnavas pagasts Ziblas liellopu ferma 

Liellopu audzēšana, 

piena lopkopība 
68688/2897 10-30 

68680040145 

30 
Mežvidu pagasts 

Minerrālmēslu 

noliktava Stībrenīkos 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68708/2922 10-30 

      

68700070002 

 

31 
Mežvidu pagasts 

Annasmuižas cūku 

ferma 
Cūku audzēšana 68708/2921 10-30 

68700030076 

68700030034 

32 
Mežvidu pagasts 

Ķimikāliju noliktava 

Annasmuižā 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68708/2920 10-30 

68700030007 

33 Mežvidu pagasts Motoru cūku ferma Cūku audzēšana 68708/2919 10-30 68700100243 

34 
Mežvidu pagasts 

Jakulinska liellopu 

ferma 

Liellopu audzēšana, 

piena lopkopība 
68708/2918 10-30 

68070110128 

35 
Mežvidu pagasts k.s. „Zemīte” DUS 

Automobiļu 

degvielas 

mazumtirdzniecība 

68708/2917 10-30 

68700040239 

36 Mērdzenes 

pagasts 
Z/S Lūsēni, Gateris–3 Kokapstrāde  68728/4554  

 

37 Mērdzenes 

pagasts 

Mehāniskais sektors 

Šalajos 

Automobiļu tehniskā 

apkope un remonts 
68728/2915 10-30 

68720050287 

68720050010 

38 Mērdzenes 

pagasts 
DUS Mihalovā 

Automobiļu 

degvielas 

mazumtirdzniecība 

68728/2914 10-30 

68720020062 

39 Mērdzenes 

pagasts 
Baranovas govju ferma 

Liellopu audzēšana, 

piena lopkopība 
68728/2913 10-30 

68720030062 

40 Mērdzenes 

pagasts 
Minerālmēslu noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68728/2912 10-30 

68720020211 

vai 

68720020062 

41 Mērdzenes 

pagasts 
Graudu kalte 

Lauksaimnieciskie 

pakalpojumi 
68728/2916 10-30 

68720020245 

42 Mērdzenes 

pagasts 

SIA Nastonex cūku 

ferma Pudinovā 
Cūku audzēšanas 68728/2911 10-30 

Nezinu, kurā 

ir īstā 

43 
Salnavas pagasts 

Salnavas mehāniskās 

darbnīcas 

Automobiļu tehniskā 

apkope un remonts 
68948/2955 30-50 

68940060415 

44 
Salnavas pagasts 

Salnavas degvielas 

uzpildes punkts 

Automobiļu 

degvielas 

mazumtirdzniecība 

68948/2954 10-30 

68940060001 

45 

Salnavas pagasts 
Bļašu atkritumu 

izgāztuve 

Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana 

68948/2953 10-30 

68940110150 

68940110151  

tagad smilts 

grants karjers, 

bij. izgāztuve 
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ir izrakņāta 

46 
Salnavas pagasts Sviļovas izgāztuve 

Atkritumu 

apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana 

68948/2952 10-30 

68940020011 

68940020108 

47 
Salnavas pagasts Zobļovas ferma 

Liellopu audzēšana, 

pienu lopkopība 
68948/2951 10-30 

68940050070 

68940050283 

68940050019 

48 
Salnavas pagasts 

Ruskulovas 

minerālmēslu noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68948/2950 10-30 

68940050142 

49 
Salnavas pagasts 

Salnavas ķimikāliju 

noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68948/2949 10-30 

68940060229 

50 
Salnavas pagasts 

Salas ķimikāliju 

noliktava 

Augkopība; 

dārzeņkopība; 

dārzkopība 

68948/2948 10-30 

68940090063 

51 
Salnavas pagasts Krampiņu ferma 

Liellopu audzēšana, 

pienu lopkopība 
68948/2947 10-30 

68940090109 

52 
Salnavas pagasts Vareiku ferma 

Liellopu audzēšana, 

pienu lopkopība 
68948/2946 10-30 

0030177 
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4.pielikums 

Novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas vietas 

Nr. 

kartē 
Nosaukums 

Teritorija, 

Atrašanās vieta 
Objekta apraksts 

1 Goliševas Sv. 

Trijādības 

pareizticīgo 

baznīca 

Goliševas pagasts, 

Goliševas ciems 

68540040162 

Goliševas pareizticīgo baznīca, kas uzcelta un iesvētīta 1841. gadā, ir 

koka būve, kas ieturēta tā laika arhitektūrai tradicionālajā krusta 

formā- baznīcas vajadzībām 1902, gadā tā tika paplašināta. Pirms Otrā 

pasaules kara dievnamam tika uzdāvināta Svētā žēlsirdīgā Serafima 

svētbilde. Dievnams izceļas ar ārējo vienkāršību un iekštelpu grezno 

iekārtojumu. 

2 Veckārsavas kapi Kārsava, Kļavu iela 

68090010246 

Kapi tika izveidoti ap to laiku, kad tika pabeigta vecākā Malnavas 

katoļu baznīca, tas ir 19.gs. sākumā.  

3 Bij. linu noliktavas  Kārsava, Sporta iela 2a 

68090030174 

Kārsava, Vienības iela 

59 

68090020142 

Kārsava, Vienības iela 

81 

68090020102 

Pēc vietējo ilgdzīvotāju nostāstiem akmens ēka tika uzcelta 19. 

gadsimta beigās. Un jau cara laikā viņu sauca par Linu punktu. Tajā 

pieņēma izstrādāto linu šķiedras un linsēklas. 30.gados Kārsavā bija 3 

linu pieņemšanas punkti, jo apkārtnes zemnieku peļņas avots bija lini. 

Zemnieki varēja izvēlēties vai nu sabiedrības „Stiebrs”, vai Ļeva 

Kovnata, vai arī Leibas Kovnata veikalus – noliktavas. Īpašnieki bija 

izvirzījuši augstas prasības linu kvalitātei, jo visi zemnieku saražotie 

lini bija domāti eksportam. 1940. gadā linus šeit vairs nenodeva, un 

Padomju armija telpas izmantoja mantu glabāšanai. 

4 Iebraucamā vieta Kārsava, Sporta iela 6 

68090030177 

1. Latvijas brīvvalsts laikā (20.gs.  20.-30.gados) tika atvērts krogs 

(traktieris) – bufete ar alu no muciņas.  

5 Kārsavas 

Sirdsskaidrās 

Eufrosīnijas 

pareizticīgo 

baznīca 

Kārsava, Stacijas iela 36 

68090020187 

1912. gadā uz atsavinātās Malnavas muižas zemes uzbūvēja mājas 

mācītājam un psalmotājam. 1917. – 1918. gadā Kārsavas draudzes 

mācītājs A.Vīckops pārveidoja mācītāja māju par baznīcu un iesvētīja 

to par godu sv. Polockas Eufrosīnijai. 1985. gadā baznīcu rekonstruēja 

krievu sakrālās koka arhitektūras tradīciju garā. Darbus veica 

Pleskavas, Maskavas un Rīgas amatnieki. Tas ir krāšņs, krievu koka 

arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams. 

6 Bērziņa dzirnavas 

 

Kārsava, Telegrāfa 

iela31;  

68090020055 

Dzirnavas un gateris, kas atradas uz šī īpašuma tika uzceltas un 

iedarbinātas 20. gs. 20-to gadu sākumā. Dzirnavas tika nosauktas 

toreizējā īpašnieka Jāņa Bērziņa vārdā. 

7 Kārsavas TN Kārsava,Vienības iela 49 

68090010105 

Kārsavas Tautas nama celtniecības darbus uzsāka 1957. gada pavasarī 

un 1959. gadā kultūras namu svinīgi atklāja.   

8 Kārsavas dome Kārsava,Vienības iela 53 

68090020140 

20.gs. 60.gadi  

9 Ražošanas 

komplekss Matīsa 

fabrika 

Kārsava, Vienības iela 

60, 62, 64, 64A,  

68090030107 

68090030025 

68090030109 

 

1916. gadā Reinholds Matīss iegādājās šo zemes gabalu. Tur atradās 

arī pussagruvusi akmens kūts, ko izremontēja un iekārtoja vilnas 

velšanas darbnīcu. 20. gadu beigās fabrikā kārsa un vēla vilnu, auda, 

presēja lentas un krāsoja audumus. Ziemeļu piebūvē darbojās 

dzirnavas, kurās ne tikai mala graudus, bet arī velmēja. Vēlākos gados 

tur atradās gateris. 

10 Kārsavas luterāņu 

baznīca 

Kārsava, Vienības iela 

72 

68090030245 

Kārsavas evanģēliski luterāniskās baznīcas pamati tika iesvētīti 1937. 

gada 29. jūnijā. Baznīca tika pabeigta un iesvētīta 1939. gada 

novembrī. Dievnams ir celts neogotikas stilā no ķiegeļiem.  

11 Kārsavas stacijas 

vēsturiskā apbūve 

Bozova 

68680030209 

Kārsavas stacijas ciema vēsturiskā koka un mūra apbūve 

12 Jaunā Malnavas 

Romas katoļu 

baznīca - Malnavas 

Rožukroņa 

Dievmātes katoļu 

baznīca 

Kārsava,Baznīcas iela 1 

680900010045 

Kārsavas ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas divas baznīcas. 

Koka baznīca celta 1741.gadā. Dievnamā apskatāmi dekoratīvās 

mākslas pieminekļi – trīs altāri un kancele, kas būvēta 1760.gadā. 

Koka baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras 

piemineklis. Līdzās Malnavas koka katoļu baznīcas ēkai atrodas 

jaunais dievnams – lielāks un varenāks, pamati tam tika likti 1932. 

gadā, bet 2003. gada 5. oktobrī baznīca tika iesvētīta. Baznīcas 

romānikas stilizācijā veidotais interjers tapis Rīgas Amatniecības 

vidusskolā kā Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu 

diplomdarbs. 
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13 Kārsavas luterāņu 

kapu kapliča  

Malnavas pagasts, 

Kārsavas kapi 

68680090526 

Jau 20.gadu otrajā pusē aktuāls kļuva jautājums par jaunas kapsētas 

izveidošanu, jo Kārsavas vecajā kapsētā bija daudz apbedījumu 

vairākos slāņos. 1929.gadā uz pagasta zemes aiz pilsētas robežas tika 

ierādīta vieta jaunajiem kapiem, kur atsevišķās vietās zemes klēpī tika 

guldīti katoļticīgie, pareizticīgie, luterticīgie, bet ebreji savus mirušos 

piederīgos apglabāja Mozus ticīgo kapos Aizeļkšņos. 30-jos gados  

Luterāņu kapsētai tika uzcelta kapliča - dāvinājums Kārsavas 

Augšāmcelšanās baznīcai  no tās draudzes locekles Leontīnes 

Šilingas, kura vēlāk tika  guldīta Kārsavas luterāņu kapos. 1950.g. 

Kārsavas luterāņu baznīcu atsavināja un no 1950.-1965.g. 

dievkalpojumi notika Kārsavas kapsētas kapličā.  

1965.g. draudze darbību pārtrauca. 

14 Kārsavas dzelzceļa 

stacijas  ēka 

Malnavas pagasts, 

Kārsavas stacija 

68680030186 

Starptautiskās dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga - Varšava dzelzceļa 

stacija Kārsava un bijušais lokomotīvju depo. Vecākā dzelzceļa 

stacijas ēka Latvijā atklāta 1860. gadā- agrākais nosaukums Korsowka 

1860. 

15 Malnavas muiža Malnavas pagasts, 

Malnavas ciems 

68680090550 

Kungu māja celta 19.gs., un pēc apjoma vairāk atgādina savrupnamu 

vai villu. Muižas apbūve veidota simetriski ap apaļo parādes pagalmu, 

uz kuru ved vārti piebraucamā ceļa sākumā. Pagalma vienā pusē klēts, 

bet tā noslēgumā - kungu nams. Kungu māja postīta Otrā pasaules 

kara laikā, un pēc pārbūves sākotnējā interjera apdare nav 

saglabājusies. 1928.g. ēkai piebūvēti sānu korpusi, pielāgojot 

lauksaimniecības skolas vajadzībām. No saimniecības ēkām 

saglabājusies 19.gs. 1.puses klēts klasicisma stilā, ar diviem 4 kolonnu 

portikiem galvenajā fasādē, kā arī vairākas saimniecības ēkas.  

16 Malnavas muižas 

parks 

Malnavas pagasts, 

Malnavas ciems 

68680090550 

Aizņem 18 ha lielu platību (kopā ar Ziedoni - parka otro, meža daļu); 

pie muižas regulāra plānojuma parks 6,9 ha ar 0,1 ha dīķi; no vietējām 

koku sugām šeit aug: kļavas, oši, ozoli, liepas, lazdas, trauslais vītols, 

gobas, vīksnas; no retajām - vairākas baltegļu sugas, dzīvības koku 

sugas, Tatāru kļava, Kanādas apse, valrieksts, etiķkoks u.c. ~ 50 

sugas, visizplatītākais koks parkā ir lapegle; parku norobežo 

laukakmeņu žogs ar dakstiņu jumtu (daļēji sabrucis). 

17 Pudinavas 

Vissvētās 

Dievmātes 

Patvēruma 

pareizticīgo 

baznīca 

Mērdzenes pagasts,  

Pudinovas ciems 

68720020032 

Pirmā Pudinavas pareizticīgo baznīca tika uzcelta 1778. gadā, bet uz 

šo brīdi apskatāmā un atjaunotā baznīca ir celta 1862.gadā. Tā ir koka 

ēka ar akmens mūra sētu un kapliču. 

18 Bijusī skolas ēka  Mērdzenes pagasts, 

Mihalovas ciems 

68720020112 

Mihalova un Pudinava ir pareizticīgo ciems, te ilgu laiku pastāvēja 

spēcīga krievu pamatskola. Skola tika dibināta kā Mihalovas draudzes 

skola jau 19. gadsimta beigās. 1920. gadā baznīcas pārzinis 

Trubeckojs krievu skolai uzcēla ēku iepretī baznīcai. 1920. gadā 

atvēra 1. Mērdzenes sešgadīgo latviešu skolu — tā atradās 1 km uz 

Goliševas pusi no centra. Skolas ēka nodega II pasaules kara laikā.  

 

19 Dzirnavu drupas Mērdzenes pagasts,  

Mihalovas ciems 

68720020069 

68720010001 

No 1912. gada līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem Mihalovā darbojās 

ūdensdzirnavas „Gulbīši”, Pudinovā no 1919. gada līdz 1945. gadam 

— ūdensdzirnavas „Slūžas”. Abās dzirnavās malti graudi, kārsta vilna 

un velta vadmala. „Slūžās”, Pudinavā, darbojās arī kalve un kuļmašīna 

20 Dzīvojamā māja Mērdzenes pagasts, 

Rūzoru ciems 

68720060097 

Līdz 1968. gadam kalpoja kā skolas ēka.  

21 Māja, kur 

piedzimis un līdz 

15 gadu vecumam 

dzīvojis  Klemenss 

Buļs 

Mērdzenes pagasts,  

Kitkovas ciems  

68720030080 

Klemens Buļs dzimis 28. februārī 1888. gadā. Leģendārs Latvijas 

atlēts, kultūrists, cīkstonis, bokseris.  

22 Māla aitu kūts  Mērdzenes pagasts, 

Kausinieku ciems 

Celta 1935. gadā.  
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68720070034 

23 Bada kalniņš  Mērdzenes pagasts, 

Kravcovkas ciems 

68720030021 

1923. gada bada upuru vieta (meža masīvā ar priedēm apaudzis smilšu 

kalniņš).  

24 Katrīnas trakts Mērdzenes pagasts, 

Pudinavas ciems un 

Krievu Stiglavas ciems 

Līdz mūsdienām ir saglabājušies braucamu ceļu fragmenti Pudinavas 

ciemā blakus pareizticīgo baznīcai un Krievu Stiglavas ciemā blakus 

vecajai mācītājmuižai.  

25 Mežvidu 

Skapulāra 

Dievmātes Romas 

katoļu baznīca  

 

Mežvidu pagasts, 

Mežvidu ciems  

68700030165 

1935. gadā Jadviga Žeigurs baznīcas celšanai uzdāvināja zemes 

gabalu Lakšinīku sādžā. Toreizējais Bērzgales draudzes prāvests 

Aloizs Dunskis nopirka Stiglavas draudzē lielu māju un to pārcēla uz 

dāvātās zemes. Ēkas vienā galā ierīkoja baznīcu, otrā – sarga dzīvokli. 

Mežvidu baznīca ir 8 m gara un 8 m plata ēka ar cinkotā skārda jumtu, 

tā ir viennavas telpa ar koka grīdu un koka altāri. 

26 1.Mežvidu 

pamatskolas ēka 

Mežvidu pagasts, 

Mežvidu ciems 

68700060250 

Mežvidu pamatskola dibināta 1907. gadā. Skola tika pārcelta uz 

Mežvidiem un ierīkota kroga telpā, bijušajā vācu muižnieka 

Maldenberga muižas ēkā. 1950.gada 27. novembrī skola nodeg. 

1957.gadā skolu atjaunoja. Pirmais stāvs ir saglabājies no vecajiem 

laikiem un ir būvēts no akmeņiem. Otrais stāvs ir pārbūvēts. Blakus 

skolai atrodas arī zirgu stallis.  

27 Ruskulovas Lurdas 

Dievmātes Romas 

katoļu baznīca 

Salnavas pagasts, 

Kūkovas ciems  

68940030046 

Kūkovas baznīca celta 1933.gadā, pārvedot materiālus no Baltinavas 

vecās baznīcas. 1935. gada 26. oktobrī dievnamu iesvētīja Nautrānu 

dekāns J. Livčāns. Baznīca ir koka guļbūve ar diviem torņiem. Fasāde 

apšūta ar dēļiem. Baznīcai ir trīs koka altāri. 

28 Naudaskalna kapu 

kapliča 

Salnavas pagasts, 

Naudaskalns  

68940070150 

1802. gadā uz Naudaskalnu pārvesta Pasienas dominikāņu koka 

baznīca, kas tika uzcelta 1710. gadā Malnavas muižas teritorijā. Tā ir 

koka guļbūve ar diviem torņiem.  

29 Ruskulovas muižas 

apbūve 

Salnavas pagasts, 

Ruskulovas ciems  

68940050142 

18. gs. celtā Ruskulovas muiža piederējusi grāfam Tolstojam, vēlāk 

baronam Levenšteinam, tad Krievijas cara Nikolaja II mātei. Diemžēl 

1909. gadā muiža nodega un līdz mūsdienām ir saglabājušās 

vējdzirnavu drupas. 

30 Ruskulovas muižas 

parks  

Salnavas pagasts, 

Ruskulovas ciems 

68940050169 

Ruskulovas muižas parka platība ir 2,7 ha. Līdz mūsdienām ir 

saglabājusies simtgadīgo lapegļu aleja, kas ir parka lepnums. Lapegļu 

aleja ir valsts aizsardzībā. 

31 Salnavas muižas 

apbūve 

Salnavas pagasts, 

Salnavas ciems  

68940060533 

18. gs. muižas komplekss ar daļēji saglabātu sākotnējo struktūru,tai 

skaitā, kungu māja, kas ir celta 1785.gadā klasicisma stilā, iespējams, 

koka konstrukcijā. Pašreizējo ēkas apjomu veido senākais centrālais 

korpuss, kuram (19.gs. vidū) sānos piebūvēti divi nelieli korpusi. Pie 

galvenās ieejas bijis ieejas portiks ar koka kolonām. Ēkā ir koka 

kāpnes ar virpotiem balustriem, krāsnis, plastiskas griestu dzegas. 

Saimniecības ēkas būvētas attālāk, kūts un stallis celti 1900.g. 

32 Salnavas muižas 

parks 

Salnavas pagasts, 

Salnavas ciems 

68940060533  

Salnavas muižas parks ir veidots 18.gs. kā brīva plānojuma parks ar 

sudrabegļu, staltegļu, tūju, liepu, ozolu stādījumiem, kļavu alejām un 

dīķu sistēmu, parka teritorijā atrodas viens no Kārsavas novada 

dižakmeņiem.  Salnavas parka platība ir 7,8 ha. 

33 II pasaules karā 

kritušo karavīru 

brāļu kapi 

Goliševas pagasts, 

Orehovkas ciems, ceļa P 

50 labajā malā 

68540040545 

 

Apglabāti 94 karavīri, no kuriem 88 ir zināmi. Ir uzstādītas 14 

piemiņas plāksnes, uz kurām ir iegravēti kritušo karavīru iniciāļi, 

dienesta pakāpes, dzimšanas un miršanas dati un viens metāla 

piemineklis piemiņai kritušajiem karavīriem.  

34 Sarkanā terora 

upuru piemiņas 

vieta 

Goliševas pagasts, Mazo 

Batu ciems 

68540030175 

68540030174 ??? 

1944. gada 27. maijā Vasilija Kononova vadītie partizāni nogalināja 9 

civiliedzīvotājus. 

35 Piemineklis II 

Pasaules karā 

kritušajiem 

Mērdzenes 

iedzīvotājiem  

Mērdzenes pagasts, 

Mērdzenes ciems 

68750050406 

Piemiņas vieta 
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36 Piemineklis 1945. – 

1946. g. Mērdzenes 

nacionālajiem 

partizāniem 

Mērdzenes pagasts, 

Mērdzenes ciems 

68720050053 

 

Piemiņas vieta 

37 Holokausta upuru 

kapi  

Salnavas pagasts, 

Naudaskalns 

68940070170 

Piemiņas vieta  

38 Piemineklis II 

Pasaules karā 

kritušajiem Salnavas 

iedzīvotājiem 

Salnavas pagasts, 

Salnavas ciems  

Piemiņas vieta  

39 II Pasaules karā 

kritušo karavīru 

brāļu kapi 

Kārsava, Dzirnavu iela 

68090020275 

Apglabāti 308 kritušie, no kuriem zināmi ir 306 karavīru personības. 

Ir uzstādīta 31 piemiņas plāksne ar kritušo karavīru iniciāļiem, 

dienesta pakāpēm, dzimšanas un miršanas datiem.  

40 Bozovas brāļu kapi Malnavas pagasts, 

Bozovas ciems 

68680030244 

Apglabati 9 Latvijas brīvības cīņās kritušie karavīri, 7 no tiem ir 

zināmi. 1928. gadā par godu šiem karavīriem ir uzlikts piemineklis. 

41 Piemineklis II 

Pasaules karā 

kritušajiem 

Malnavas 

iedzīvotājiem 

Malnavas pagasts, 

Malnavas ciems 

68680090318 

Piemiņas vieta 

42 Piemineklis II 

Pasaules karā 

kritušajiem 

Ļemešovas 

iedzīvotājiem 

Malnavas pagasts, 

Ļemešovas ciems 

Piemiņas vieta 

43 Piemineklis II 

Pasaules karā 

kritušajiem Mežvidu 

iedzīvotājiem 

Mežvidu pagasts, Otro 

Mežvidu ciems 

Piemiņas vieta 

44 Piemineklis, plāksne Kārsava, Stacijas iela 15 

D, 

68090010164,  

 pie Kapļevska pļavām 

70-jos gados uzstādīta piemiņas plāksne, padomju armijas karavīriem, 

kas krita, atbrīvojot Kārsavu no vācu  kara spēkiem. 

45 Piemineklis, plāksne Kārsava, Vienības iela, 

68090020145, pie 

J.Kuzmana veikala 

Piemiņas vieta visiem kārsaviešiem – II. Pasaules kara upuriem. 

(ar 2020.gada grozījumiem) 
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5.pielikums 

Ciemu robežu izmaiņas teritorijas plānojumos 

 

Bozovas ciema robeža 

 

Goliševas ciema robeža 

 

Malnavas ciema robeža 
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Mērdzenes ciema robeža 

 

Mežvidu ciema robeža 

 

Otro Mežvidu ciema robeža 
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Pudinavas ciema robeža 

 

Salnavas ciema robeža 
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6.pielikums 

Valsts ģeodēzisko punktu saraksts 

 

 

Nosaukums Klase X; Y koordinātas Atrašanās vieta Apsekošanas 

gads 

0074 N1 298713; 727244 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

0677 N2 293570; 718989 Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

0679 N2 291396; 717561 Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

1189c, 1189 N1 297241; 736798 Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

1269 N1  291519; 739500 Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

1282, 1282b N1 298069; 734689 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

1367 N1 300868; 723189 Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

1379 N1 298419; 726303 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

140 N2 302799; 725385 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

1414 N1 293249; 739747 Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

1480b, 1480 N1 294092; 739902 Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

153, 153b N1 299089; 725206 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

1870 N1 298942; 729545 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

263 N2 294339; 719486 Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

540 N1 299616; 724588 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

600 N1 302466; 722180 Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

664 N2 286491; 713582 Mežvidu pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

713 N1 299124; 731753 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

769 N1 295769; 739090 Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2002. 

801 N1  299382; 724894 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

804 N1  299748; 724241 Kārsava, Kārsavas novads 2012. 

83 N2 302806; 725389 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

Aizgārša  G2 295739.040; 

738992.567 

Goliševas pagasts, Kārsavas 

novads 

2003. 

Grebņeva  G2 308040.114; 

732534.613 

Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2008. 

Lakšenieki  G2 292504.945; Mežvidu pagasts, Kārsavas 2012. 
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719129.787 novads 

Malnava  N1 298191.7; 726234.1 Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2011. 

Mežarejas  G2 300180.448; 

710139.905 

Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2011. 

Mihalova  G2 289362.920; 

729277.599 

Mērdzenes pagasts, Kārsavas 

novads 

2011. 

Salnava  G2 302561.160; 

718034.875 

Salnavas pagasts, Kārsavas 

novads  

2011. 

Valteri  G2 298407.801; 

727708.255 

Malnavas pagasts, Kārsavas 

novads 

2012. 

 

 


