
 

 

      Kārsavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2018.gadu 

 

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

ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi septiņu gadu periodam.  

 Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un Vides pārskats ir apstiprināts 2011. gada 21.decembrī (Protokols Nr.17,11&). 

Kārsavas attīstības programmā ir noteikti 3 stratēģiskie mērķi: 

•  Daudzveidīga un attīstīta ekonomiskā aktivitāte,  

• Aktīva un sociāli vienota sabiedrība ar pievilcīgu dzīves vidi, 

• Efektīva un mūsdienīga pārvaldība, kā arī atbildīgi apsaimniekota vide 

 un tiem atbilstošas 3 ilgtermiņa attīstības prioritātes. Izrietoši no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un tām atbilstošie 

sasniedzamie rādītāji, kā arī konkrēti rīcības virzieni, kas būtu veicami prioritāšu ietvaros. Atbilstoši rīcības virzieniem ir izstrādāts Rīcības plāns, 

pamatā plānojot Kārsavas novada attīstībai veicamos uzdevumus turpmākajiem 3 gadiem. Ņemot vērā mainīgo ekonomisko situāciju, Rīcības plāns 

nepieciešamības gadījumā ir jāaktualizē. 
Parasti Rīcības plāns un investīciju plāns tiek aktualizēts, apstiprinot kārtējā gada pašvaldības budžetu. Pēdējo reizi tas tika aktualizēts 2017. gada 
26. janvārī. 
Attīstības programmas uzraudzības galvenie uzdevumi ir izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā 

sasniegto. 

Attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tika veikta novada pašreizējās situācijas un SVID analīze, kurā tika apzināti un novērtēti 

pašvaldības rīcībā esošie resursi (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi). Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir 

noformulēta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. 

 Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir definēti vidējā termiņā sasniedzamie rādītāji, kas raksturo šo prioritāšu izpildi. Vidējā termiņā sasniedzamie 

rezultāti ik gadu tiek apkopoti Kārsavas novada Ikgadējā pārskata tabulā. 



Kārsavas novads Ikgadējais pārskats  

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

2018. 

gads 

2018.gadā 

sasniedzamais rezultāts 
Avots 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2010 282 335 310 Valsts ieņēmumu dienests 

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

9 960103 Eur 
Valsts ieņēmumu dienests 

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

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

sadarbību un uzņēmējdarbības veicināšanu 
2011 1 0 4 Pašvaldība 

Iedzīvotāju skaits 2011 6941 5603 7200 Pašvaldība 

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs 2011 1025 611 1040 Pašvaldība 

Interešu izglītības programmu izglītojamo skaits 2011 196 321 205 Pašvaldība 

NVO skaits 2011 25 35 29 Pašvaldība 

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

Renovēto/ remontēto kultūras iestāžu skaits 2010 2 1 4 Pašvaldība 

Bibliotēkas apmeklētāju skaits 2010 14055 11152 14200 Pašvaldība 

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

Personu skaits, kas uzturas Kārsavas slimnīcas īslaicīgas uzturēšanas sociālās 

aprūpes nodaļā, personu skaits mēnesī 
2010 11 11 14 Pašvaldība 

Trūcīgas personas ieguvušo statusu personu skaits 2010 1647 605 1580 Pašvaldība 

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

Nodarbināto skaits 2010 1062 1203 1090 Valsts ieņēmumu dienests 

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

aģentūra 

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

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

Ceļu segums uz pašvaldības ceļiem un ielām: 

2011 

   

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

Grantētās 77,40% 92,74 74,54% 

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

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

79 

800 000 Ls 

1 138 297 Eur 
Pašvaldība 

Ielu apgaismojuma ciemos uzlabošana, ciemus skaits, kur uzlabots ielu 

apgaismojums 
2011 0 1 2 Pašvaldība 

Realizēto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu skaits pašvaldības 

iestādēs 
2011 0 1 3 Pašvaldība 

Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2011 1 0 2 Pašvaldība 

8.1. tabula. Kārsavas novads Ikgadējais pārskats 

 



Pēc rezultātiem, kas apkopoti ikgadējā pārskatā, var secināt, ka 2018.gadā attiecībā pret bāzes gadu, ir sasniegti vairāki plānotie rādītāji un attīstības 

programmā nospraustie mērķi tiek veiksmīgi realizēti: 

• Plānotais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2018 gadā ir pieaudzis un ir sasniegts plānotais 2018 gada rezultāts. Plānotais lielāko 

uzņēmumu apgrozījums katru gadu, arī 2018. gadā ir palielinājies un rādītājs ir  sasniegts. Lielākie uzņēmumi novadā: ZS „Lūsēni”, SIA 

„Salenieku dolomīts”, SIA „CPA”, SIA „JAVISI”, SIA Logistika, SIA D.A.K.SAMS, SIA JARVIS, SIA „Kārsavas namsaimnieks”, SIA 

Ekobriķetes, SIA KARS-E. 

• 2018. gadā netika noslēgti jauni sadarbības līgumi ar ārvalstu partneriem, bet plānotais rezultāts kopumā pa septiņiem gadiem ir sasniegts - 

noslēgti 7 līgumi. 

• 2018. gadā realizācijas stadijā bija viens pārrobežu sadarbības projekts, kas uzsākts 2017. gadā un kuru plāno pabeigt 2019. gadā. Kopā 

2011.-2015.gadā realizēti 3 pārrobežu sadarbības projekti un līdz ar to plānotais rezultāts vēl nav sasniegts. 

• Diemžēl iedzīvotāju skaits novadā samazinās, līdz ar to samazinās arī izglītojamo skaits izglītības iestādēs. Taču neskatoties uz to pieaug 

interešu izglītības programmu izglītojamo skaits, NVO skaits un amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits. Šajos rādītājos 

plānotais 2018.gada rezultāts jau ir sasniegts. 

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

• Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, samazinās arī bibliotēkas apmeklējumu skaits. Tabulā analizēti centrālās – Kārsavas bibliotēkas 

rādītāji. Arī pagastu apmeklējumu skaits ik gadu samazinās. 

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

• Ambulatoro apmeklējumu skaits 2018. gadā uz 1 iedzīvotāju ir palielinājies attiecībā pret bāzes gadu un plānotais 2018. gada rezultāts nav 

sasniegts. 

• Nodarbināto skaits 2018. gadā vidēji bija 1203 un tas ir vairāk nekā plānots, kas vērtējams ļoti pozitīvi. Līdz ar to bezdarba līmenis 2018 

gadā ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.  

• Arī pašvaldības pārvaldības rādītāji – piedāvāto e-pakalpojumu skaits un personu skaits, kas piedalās aptaujā par pašvaldības darbu – ir 

auguši salīdzinājumā ar bāzes gadu un pārsnieguši plānotos rezultātus. 

• 2018.gadā pieaudzis infrastruktūras projektos piesaistītā atbalsta apjoms, kas pārsvarā saistīts ar ELFLA līdzekļu piesaistīšanu grants ceļu 

pārbūvei. Pieaug arī noasfaltēto pašvaldības ielu un ceļu īpatsvars, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo palielinās  arī infrastruktūras 

attīstībai projektos piesaistītā atbalsta apjoms. Daļa ielu tiek noasfaltētas no pašvaldības autoceļu budžeta. Kopumā plānotais rādītājs vēl nav 

sasniegts. 



• Tiek uzlabots un no jauna ierīkots ielu apgaismojums ciematu centros. 2018. gadā apgaismojums ir nomainīts 1 pagastā, līdz ar to 2018. gada 

rādītājs kopumā ir sasniegts.  

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

• Alternatīvā kurināmā ražošanas uzņēmumi 2018. gadā novadā netika radīti, bet tie tika izveidoti iepriekšējos gados un plānotais skaits tika 

sasniegts.  

 

1. 2018. GADA NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 

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

Projekta nosaukums Fonds 

Uzdevums saskaņā 

ar attīstības 

programmu 

Rezultatīvie rādītāji 

Izmaksas 

kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve. (dolomīta 

šķembu ar bitumena emulsiju 

segums) 

 

Projekts uzsākts 2017. gadā un 

pabeigts 2018. gadā 

ELFLA U 7.1.2 

Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā – no 

0.000– 0.633 km (garums 0.62473 km), 

Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi ceļa posma 

pārbūve Salnavas pagastā – no 0.000 – 0.900 km 

(garums 0.81561 km, 

Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

0.156 km (garums 0.156 km), 

Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

0.26575 km(garums 0.26575 km), 

Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 

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

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

Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūve 
ELFLA U 7.1.2 

Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā 

– garums 0.461 km, 

Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve 

Malnavas pagastā – aptuvenais garums 1.391 km, 

Soldoni – Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas 

pagastā – aptuvenais garums 0.322 km, 

Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – 

garums 1.79350 km. 

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

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai visām 

paaudzēm Kārsavas novadā. 

Projekts uzsākts 2017. gadā un 

pabeigts 2018. gadā 

ELFLA U 3.1.4 

Uzstādīti 7 brīvdabas trenažieri Goliševā, 

Mežvidos, Mērdzenē un Malnavā, 

Izbūvēti bērnu rotaļu laukumi Kārsavā u Otrajos 

Mežvidos. 

Projekta kopējās izmaksas 

28093,81 25284,43 5319,49 

2018. gada izmaksas 

12 638 12 638 1 405 



Veselības veicināšanas un slimību 

profilakse pasākumi Kārsavas 

novadā iedzīvotājiem. 

ESF 
SAM 9.2.4. 

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

Sinerģiskas drošības platformas 

izveide Austrumlatvijas un 

Lietuvas pierobežā" 

Pārrobežu 

sadarbības 

programma LAT-

LIT (kameru iegāde 

un uzstādīšana) 

U 7.1.3 

Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz 

Lietuvu-uz Utenu un Moletiem, veikts iepirkums -8 

kameru uzstādīšanai 

8543,96 7262,37 1281,59 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
 

SAM 8.3.5. 

U 3.3.1 

Realizēti 16 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, 

saskaņā ar pasākumu plānu 
10118,98 10118,98  

Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
 

SAM 8.3.2.2 

U 3.3.1 

Realizēti 19 Izglītības individuālo kompetenču 

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

Malnavas ielas pārbūves 

Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība 1,512 km 

(posmam 0,276-1,788 km) 
Pabeigts 2019. gadā 

 U 7.1.3 

Izstrādāts būvprojekts Malnavas ielai 2 posmiem-

no Sporta ielas līdz Skolas ielai( pārbūves posms no 

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

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

km, garums 0,872 km) 

7961,80 7961,80  

Attīstības programmas izstrāde  U.6.2.2 
Izstrādāta Kārsavas novada attīstības programma 

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

Ziedu un Zaļās ielas pārbūve 

Malnavā un Kārsavas pilsētas 

atkritumu šķirošanas laukuma 

seguma pārbūve 

 U 7.1.2 

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

atkritumu šķirošanas laukums Stacijas ielā 40 -500 

m2 ar asfaltbetona segumu 
40 005,65  40 005,65 

Ielu un stāvlaukumu segumu 

atjaunošana Kārsavas pilsētā 
 U 7.1.2 

Pārbūvēta Baznīcas iela - daļa no Sporta ielas un 

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

Ielu segumu atjaunošana 

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

Mežvidu pamatskolas tehniskās 

dokumentācijas izstrāde apkures 

sistēmas pārbūvei 

 
U 8.3.1 

U 8.3.1 

Izstrādāts būvprojekts Mežvidu pamatskolas 

apkures sistēmas pārbūvei 
2299,00  2299,00 

Domes ēkas apkures sistēmas 

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

Malnavas PII “Sienāzītis” 

energosertifikāta aktualizēšana 
 U 8.3.1 

Izgatavots Malnavas PII “Sienāzītis” 

energosertifikāts 
605  605 

Jauno uzņēmēju konkursa 

atbalsts 
 

U 1.1.3 

U 2.2.2 

 9000 t.sk.  9000 t.sk. 

Naktmītnes “Pasaku namiņš” izveide 1250  1250 

Skaņu ierakstu studijas atjaunošana 1250  1250 



Viziogrāfa pakalpojumu sniegšana uzņēmumā SIA 

“Dental Plus” 
1800  1800 

Gida pakalpojumu sniegšana 600  600 

Izbraukumu spēļu nodrošināšana uzņēmumā SIA 

“LaserTag LATGALE” 
1500  1500 

SIA “Eat My Unicorn” izveide 1200  1200 

Dizaina nodaļas atvēršana uzņēmumā SIA “Smart 

Raccoons” 
1400  1400 

8.3. tabula. Nozīmīgākie projekti 2018. gadā 



2. PĀRSKATS PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU FORMĒŠANAS PASĀKUMIEM 2018.GADĀ 

Nostiprinātas īpašuma tiesības uz pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

Zemes un būvju nekustamie īpašumi 

Goliševas 

pagasts 

Kārsavas 

pilsēta 

Malnavas 

pagasts 

Mežvidi 

pagasts 

Mērdzenes 

pagasts 

Salnavas 

pagasts 

Kopā 

 10 7 2 1 2 22 

Dzīvokļu īpašumi, novada teritorijā 

 5 6  1  12 

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana 

1 9 5 1 2 5 23 

Būvju kadastrālā uzmērīšana 

  1 1 2 1 4 

Izgatavoti meža apsaimniekošanas un inventarizācijas plāni 

1  4 1 2  8 

Izstrādāti  zemes ierīcības projekti 

   1   1 

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

 

3. BŪVVALDES DARBĪBA 2018. GADĀ: 

2018. gadā Kārsavas novada būvvaldē tika izsniegtas: 

• 26 būvatļaujas 

• 18 apliecinājuma kartes 

• 31 valsts komisijas pieņemšanas akti 

• 38 atzinumi par būvju pārbaudi 

• 36 izziņas par būvju neesību 

• 24 paskaidrojuma raksti 

• 10 rakšanas darbu atļaujas 



• 18 dažādu būvju apsekošanas akti 

• 120 dokumentu saskaņojumi 

4. LIELĀKIE PROJEKTI, KURUS PLĀNOTS UZSĀKT 2019. GADĀ 

2019. gadā ir plānots uzsākt šādus projektus: 

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

novadā (ESF  SAM 9.3.1.); 

• From Hobby to Business - Developing Entrepreneurship in the Latvia - Russia Border Area) No hobija līdz biznesam  (Latvijas – Krievijas  

pārrobežu programma); 

• Mežvidu pamatskolas apkures sistēmas ierīkošana; 

• Kārsavas pilsētas ielu atjaunošana; 

• Mežvidu un Salnavas pagastu ielu seguma atjaunošana; 

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

• Jauno uzņēmēju konkurss; 

• Teritorijas plānojuma grozījumi. 

  


