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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
    

Jau otro gadu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumu, darbojas izveidotais Kārsavas novads, 

kurā ietilpst Kārsavas pilsēta, Goliševas pagasts, Malnavas 

pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas 

pagasts. 

Kārsavas novada izveidē un tālākā attīstībā ievēroti  

galvenie sekmīgas attīstības principi: 

1) novadā ir viens izteikts attīstības centrs /Kārsava/, 

kas veicina apkārtējo teritoriju attīstību; 

2) katram pagastam turpinās attīstīties sava 

vienreizējā, vēsturiski nostabilizējusies oriģinālā 

kultūrvide, savas ekonomiskās attīstības prioritātes; 

3) finansiālais atbalsts tiek piešķirts katram pagastam, 

proporcionāli iedzīvotāju skaitam un attīstības 

vajadzībām;   

Kārsavas novadā dzīvo  7025  iedzīvotāji ( gandrīz par 200 mazāk kā 2009.gadā). No tiem 

pensionāri -1617,  bērni līdz 18 gadiem -1215.   

Sakarā ar smago ekonomisko stāvokli valstī ar katru mēnesi paaugstinās bezdarbnieku un trūcīgo 

iedzīvotāju skaits, kas negatīvi ietekmē gan cilvēku materiālo, gan morālo stāvokli. Tā trūcīgās  

ģimenes  statuss 2010. gadā piešķirts 1516 ģimenēm. Sociālo pabalstu no pašvaldības saņēmuši 

1015 personas- kopsummā 81 161 Ls. 72 cilvēkiem bija aprūpe mājās. 42 izvēlējās dzīvi pansionātā   

“Mūsmājas” vai slimnīcas  sociālajās gultās. GMI pabalsti daļēji palīdz trūcīgajiem, diemžēl daži 

iedzīvotāji negodprātīgi izturas pret pašvaldības līdzekļiem. Bieži notiek līdzekļu izkrāpšana un 

nevēlēšanās iesaistīties līdzdarbības pasākumos. 

Kopējo bezdarbnieku skaitu pagājušgad sastādīja -1142 personas. Kas ir 25,5 % no ekonomiski 

aktīvajiem Kārsavas novada iedzīvotājiem. 

Gan vides uzturēšanai, gan materiālajam atbalstam palīdzēja piešķirtās stipendijas jeb tautā sauktie 

simtlatnieki. Novadam gada laikā tika piešķirtas 854 vietas. Pašvaldība labprāt iesaista savus 

iedzīvotājus dažados nodarbinātības kursos. Pāgājušajā gadā NVO neformālos kursus apmeklēja ap 

200 cilvēku. Bezdarbniekiem bija iespējams  izglītoties NVA rīkotajās apmācībās pārdevēja, 

aprūpētāja amatos, apgūt papildprasmes autovadītāju B kategorijā, dotorzinībās, svešvalodās.  

         Novadā ir ietverts plašs pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamais infrastruktūras objektu 

klāsts.  

Visos pagastos ir vai nu pirmskolas izglītības iestādes, vai bērnudārza grupiņas. 

Turpina priecēt gan Kārsavas novada, gan citu Latvijas novadu iedzīvotājus Kārsavas mūzikas 

un mākslas skola,ar mūzikas  klasi Mērdzenē, ar mākslas skolas klasi Mežvidos un deju skolu 

Salnavā. 

  Dažadi pasākumi gan visam novadam kopējie, gan katram pagastam individuālie notiek Kārsavas 

pilsētas kultūras namā, Aizgāršas, Mērdzenes , Mežvidu  un Salnavas tautas namos. 

Arī Kārsavas pilsētas bibliotēka, 2 bibliotēkas Mežvidu pagastā, 2 bibliotēkas Malnavas 

pagastā, Mērdzenes pagasta bibliotēka, Aizgāršas un Salnavas bibliotēkas rīko savdabīgus , 

interesantus pasākumus, kā nozīmīgāko 2010. gadā jāmin “Grāmatu Svētkus” Mērdzenes 

pagastā, kas notika ar “Latvijas Avīzes” atbalstu. 

Pašvaldība ir  kapitāldaļu turētāja trijās kapitālsabiedrībās.  

1. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” , kur pašvaldībai pieder 100% 

kapitāla daļu, pagājušo gadu noslēdza ar 1364 latu peļņu, kuru nolemts novirzīt iepriekšējo periodu 

zaudējumu segšanai. 

Kārsavas novada pašvaldība saskaņā ar 2010.gada 30.jūnija domes lēmumu Nr.34 pārskata gadā 

ņēma aizdevumu Valsts kasē un veica savu līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projektā 
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“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”, ieguldot SIA “kārsavas Namsaimnieks” 

pamatkapitālā Ls 485 815. Būtiski pieaudzis debitoru parāds. Turpinās sarunas par iespējamo 50 

lielāko cesiju, tas ir, parādu pārdošanu parādpiedziņu kompānijai. Tomēr arvien lielākā problēma ir 

un paliek Kohēzijas projekta ietvaros veikto darbu nekvalitāte un neiekļaušanās terminos. 

2.  Līdz ar Ludzas rajona padomes reorganizāciju Kārsavas novadam īpašumā pāgāja Kārsavas 

slimnīca SIA  ar kredītsaistībām vairāk nekā 145 000 2009. gadā nonāca Kārsavas  novada 

valdījumā.  Pārskata gada zaudējumi sastādīja 19 284Ls.  2010. gadā veiksmīgi tika realizēts ERAF 

projekts, kas ļāva uzlabot stacionāro veselības aprūpes infrastruktūru. 

3. SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas biedrība”, kurā Kārsavas 

 novada pašvaldība ir daļu turētāja, ieguldījuma vērtība par 2010.gadu ir palikusi nemainīga- Ls 

18182. 

 

    Nozīmīgākie darbi Kārsavas novadā 2010. gadā. 

 

 2010.gadā tika turpināts darbs pie Kārsavas ūdenssaimniecības projekta, kas tiek īstenots 

projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” 

ietvaros. Minētais projekts nodrošinās pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras un 

programma dzeramā ūdens kvalitāti.  

 Renovēta pilsētas tualetes jumts un sienas. 

 Atjaunoti gājēju celiņi, ierīkojot bruģa segumu, Kārsavas pilsētas Vienības ielā;    

 KN fasādes remonts un kāpņu pārbūve; izremontēta Kārsavas kultūras nama tualetes 

 Pārveidoti no  jauna ielu apgaismojumi Kārsavas pilsētas Kalēju,  Puškina, Avotu ielās; 

 Veikta ūdensapgādes un kanalizācijas   sakārtošana Goliševas un Mežvidu pagastu 

teritorijās; 

 Noasfaltētas ciema ielas Goliševā; 

 Pabeigti sociālās mājas rekonstrukcijas darbi Malnavas pagastā; 

 Veikta Salnavas tautas nama rekonstrukcijai (projekts Eiropas Lauku attīstības programmas 

ietvaros); 

 Pabeigts projekts “Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Kārsavas vidusskolā”; 

 Pabeigta projekta ”Jaunas atspēriena iespējas Salnavas pamatskolā” realizācija; 

 Veikts Salnavas parka kājceliņu rekonstrukcijas darbs. 

 
Visi minētie pasākumi ir paredzēti, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, teritorijas 

labiekārtošanu, ielu seguma pakāpenisku atjaunošanu, izglītības un kultūras iestāžu uzturēšanu 

un attīstību, tehnoloģiju, Interneta, kultūras un sporta pieejamību visiem novada iedzīvotājiem,  

izmantojot valsts un Eiropas Savienības piešķirto finansējumu. 

Neviens padarītais darbs nenāk viegli - nepieciešams finansējums, jāveic sarežģītas 

iepirkuma procedūras.Diemžēl daudzreiz  esam sastapušies ar nevajadzīgu birokrātiju un firmu 

nogodprātīgu darbu. Tomēr gan lēmējvaras, gan izpildvaras vienotais darbs  var ļaut sasniegt 

vēlamos rezultātus, plānot nākamos darbus, lai Kārsavas novads turpinātu savu attīstības ceļu un 

kāpinātu izaugsmes tempus. Tieši attīstību un pamatvajadzību nodrošinājumu vēlas redzēt mūsu 

iedzīvotāji – lai mūsu novadā būtu patīkami un ērti dzīvot, 

lai visas mūsu iestādes un organizācijas, ievērojot iedzīvotāju intereses, rūpētos par novada 

labklājību. 

Un galvenais , mēs neaizmirstam, ka esam Latvijas austrumu vārti , un pirmais iespaids par valsti 

stiprā mērā atkarīgs, cik sakopts un ērts ir novads, kurš pirmais sagaida iebraucējus- Kārsavas 

novads! 

 

 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                Ināra Silicka 
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PĀRVALDE 

 

 

 

 

 
1. attēls 

 

KĀRSAVAS novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un  domes pieņemtajiem 

lēmumiem.  

Veidojot Kārsavas novada pārvaldes struktūru un organizējot darbību, ir ievēroti šādi 

principi:  

Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret 

privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus 

noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un 

tiesiskās intereses. 

Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām.  
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2. attēls 

 

  

 Kārsavas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Kārsavas pilsēta; 

 Malnavas pagasts; 

 Goliševas pagasts; 

 Mērdzenes pagasts; 

 Mežvidu pagasts; 

 Salnavas pagasts.  

 

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

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

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

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

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.   



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 7 

 

  

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Kārsavas novada dome, kuru veido 15 ievēlēti 

deputāti:  
1. Ināra Silicka (ZZS)  

2. Pēteris Laganovskis (LPP/LC)  

3. Silvija Jaundzema ( LPP/LC) 

4. Edgars Puksts ( LPP/LC)  

5. Arvīds Urtāns ( PS)  

6. Anita Vorkale (PS)  

7. Inta Ostrovska (PS) 

8. Inese Nagle (PS) 

9. Aleksandrs Šarkovskis ( ZZS)  

10. Antoņina Babāne (ZZS)  

11. Juris Poikāns ( ZZS)  

12. Andrejs Ivanovs ( SC) 

13. Juris Ločmelis (SC)  

14.  Aivars Lipskis (SC) 

15. Sandra Palma ( JL)  

 

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

deputātiem ievēlēja četras pastāvīgās komitejas:  
Finanšu komiteja –  

.  Ināra Silicka 

   Edgars Puksts 

   Sandra Palma 

   Inese Nagle 

   Andrejs Ivanovs 
Izglītības, kultūras,sporta un jaunatnes  lietu  komiteja -   

Inta Ostrovska 

Ināra Silicka 

Pēteris Laganovskis 

Anita Vorkale 

Juris Ločmelis 

Edgars Puksts 

Sociālā un veselības  jautājumu komiteja –  

Inese Nagle 

Anita Vorkale 

Antoņina Babāne 

Arvīds Urtāns 

Silvija Jaudzema 

Attīstības komiteja –  

Juris Poikāns 

Sandra Palma 

Juris Ločmelis 

Aleksandrs Šarkovskis 

  Aivars Lipskis 

 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 8 

 vēlēšanu komisiju 

 administratīvo komisiju 

 administratīvo aktu strīdu komisiju 

 iepirkumu komisiju 

 zemes komisiju 

 pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 

 jaunatnes lietu komisiju. 

 pašvaldības īpašuma vērtēšanas komisiju. 

 



KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 9 

Iestādes un struktūrvienības 

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

nodrošināšanai pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Iestāde „Kārsavas novada pašvaldība”; 

 Kārsavas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes 

pamatskola, Aizgāršas  Kārsavas mūzikas un mākslas skola; 

 Kārsavas, Malnavas, Mežvidu pirmsskolas izglītības iestādes; 

 Kārsavas pilsētas bibliotēka, Goliševas pagasta bibliotēka, Malnavas pagasta 

Bozovas bibliotēka, Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka, Mežvidu pagasta 

bibliotēka, Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka, Mērdzenes pagasta bibliotēka, 

Salnavas pagasta bibliotēka; 

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

 bāriņtiesa; 

 sociālais dienests; 

 Goliševas komunālā saimniecība, Malnavas komunālā saimniecība, Mērdzenes 

komunālā saimniecība, Mežvidu komunālā saimniecība; 

 Kārsavas novada autoceļu dienests.” 
 

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

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 attīstības nodaļa; 

 dzimtsarakstu nodaļa; 

 finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 kanceleja, jurists; 

 saimnieciskā nodaļa; 

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

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

 

   Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „ Kārsavas namsaimnieks”; 

 SIA „Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Kārsavas  slimnīca”  

 

 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:  

 ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

 .”Eiroreģions Pleskava – Livonija” 

 ”Ludzas rajona partnerība”; 

 ”Latvijas pašvaldību savienība”;  

 ”Pilsētu savienība”; 

 biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”. 

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas 

pagasta pārvaldes, kuras ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 

 Goliševas pagasta pārvalde; 

 Mērdzenes pagasta pārvalde; 

 Salnavas pagasta pārvalde; 

 Mežvidu pagasta pārvalde; 

Malnavas pagasta pārvalde. 
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2010.gada pārskata galvenās prioritātes un pasākumi 
 

Galvenās 20101.gada prioritātes bija: izglītība un kultūra , teritorijas attīstība, sociālā aizsardzība. 

 

 

2010.gada pamatbudžetā   

 izglītības un kultūras joma  - sastāda 35,7 %, 

  

Kārsavas novadā ļoti sekmīgi attīstās  Malnavas koledža, kura sniedz augstākās izglītības 

pirmās pakāpes izglītību, 

Kārsavas vidusskola, Mērdzenes, Mežvidu un Salnavas pamatskolas. 2010. gadā 

Kārsavas mūzikas un mākslas skola atzīmēja savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Ar šo 

gadu skolai ir mūzikas grupa Mērdzenē,  mākslas grupa Mežvidos un deju grupa Salnavā. 

 

 

Par novada kultūras dzīvi atbild  kultūras darba koordinatore  un tautas namu vadītāji. 

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

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

pagasta pārvaldes telpās. 

 

 

 

Kārsavas novada amatierkolektīvi kolektīvi

136

22

57

79

147

34

11
2 3 7

13
2

Kārsavas

pilsētas KN

Goliševas

pagasta TN

Mērdzenes

pagasta TN

Mežvidu pagasta

TN

Salnavas

pagasta TN

Malnavas

pagasta

pārvalde

Dalībnieku skaits Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi

 
3. attēls 
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Dalībnieku skaits 

29%

5%

12%

17%

30%

7%

Kārsavas pilsētas KN

Goliševas pagasta TN

Mērdzenes pagasta TN

Mežvidu pagasta TN

Salnavas pagasta TN

Malnavas pagasta pārvalde

 
4. attēls 

 

Kolektīvu žanri (kopā 38) 

24%

21%

8%

16%

13%

8%

5%
5%

Deju kolektīvi - 9

Vokālie ans. - 8

Folkloras kopas - 3

Drāmas kolektīvi - 6

Bērnu kolektīvi - 5

Tautas kapelas - 3 

Vok.instr. grupas un DJ - 2

Mūsdienu dejas - 2

 
5. attēls 
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Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi procentuāli

29%

5%

8%

18%

35%

5%

Kārsavas pilsētas KN

Goliševas pagasta TN

Mērdzenes pagasta TN

Mežvidu pagasta TN

Salnavas pagasta TN

Malnavas pagasta pārvalde

 
6. attēls 

 

Novada budžets neļauj patstāvīgi veikt lielus projektus savā novada attīstībai, tāpēc nozīmīgu 

devumu sniedz veiksmīgie starti Eiropas struktūrvienību līdzekļu piesaistē. 

 

 novada teritorijas attīstība, piedaloties projektos 24,5 % 

1. tabula 

Projekta nosaukums Projekta 

īstenošana

s laiks 

Fonda 

nosaukum

s 

Kopējās 

izmaksas 

Publiskais 

finansējum

s (LAD) 

Pašvaldība

s 

finansējum

s 

„Tautas nama ēkas 

rekonstrukcija” 

Salnava 

Līg. Nr.08-01-L32100-000206 

02/2009-

06/2010 

 

Ieviests 

ELFLA, 

LAD 

91 

269.97 

 

 

56085.60 35184.37 

„Goliševas ciema ielu 

rekonstrukcija” 

Līg.Nr. 09-01-L32100-000010 

04/2010-

08/2010 

Ieviests 

ELFLA, 

LAD 

65313.86 48580.56 16733.30 

„Malnavas pagasta autoceļu 

un ciema ielu rekonstrukcija” 

Līg.Nr. 10-01-L32100-000147 

05/2010-

10/2011 

Uzsākts 

ELFLA, 

LAD 

119269.1

2 

 

87985.41 31283.71 

„Salnavas ciema ielu 

rekonstrukcija” 

Līg.Nr. 10-01-L32100-000143 

05/2010-

10/2011 

Uzsākts 

ELFLA, 

LAD 

44518.84 32858.60 11660.24 

„Kārsavas pilsētas ielu 

rekonstrukcija” 

Līg.Nr. 10-01-L32100-000259 

09/2010-

09/2012 

Uzsākts 

ELFLA, 

LAD 

336471.1

5 

 

248216.43 88254.72 

 

"Vienības ielas rekonstrukcija 

Kārsavas pilsētā" 

Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/0

04   

07/2010-

12/2012 

Uzsākts 

 

ERAF    

„Animaterapijas izmantošana 

Latvijas-Lietuvas pierobežas 

11/2010-

12/2011 

Latvijas 

un 

10227.00 

EUR 

8692.95 

EUR 

1534.05 

EUR 
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pašvaldības sociālās vides 

stiprināšanai” Nr.LLIII-166 

Uzsākts 

 

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programm

a 

Jaunas atspēriena iespējas 

Salnavas pamatskolā 

11/2009-

11/2010 

Ieviests 

Sorosa 

fonds 

20490.00 

EUR 

20490.00 

EUR 

-- 

"Brīvdabas estrādes būvniecība 

Parka ielā 2, Kārsavā, Kārsavas 

novadā” 

Iesniegts 

2010 

vērtēšanai 

Eiroreģion

s 

Pleskava-

Livonija 

32260,00 

EUR 

29034 

EUR 

3226.00 

EUR 

"Satiksmes sistēmas attīstības 

iespēju paaugstināšana 

Latvijas – Igaunijas - 

Krievijas starptautiskas 

nozīmes transporta 

koridoros" 

Iesniegts 

2010 

vērtēšanai 

Igaunijas-

Latvijas-

Krievijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programm

a 

81755.00 73579.50 8175.50 

 

Bezdarbs, apātija un depresija vietējo iedzīvotāju vidū uzliek aizvien pieaugušo slogu sociālās 

palīdzības jomā. 

 sociālā aizsardzība – 19,4% 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūra 
 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

7. attēls 
 

 Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, tā 

darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu un šādiem izstrādātiem 

saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

Sociālā dienesta 

vadītāja 

Sociālā dienesta 

vadītājas vietnieks 

Sociālā darba speciālists 

Kārsavas pilsētā 

Sociālā darba speciālists 

Goliševas pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Mežvidu pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Mērdzenes pagasta pārvaldē 

Sociālā darba speciālists 

Salnavas pagasta pārvaldē 

Malnavas pagasta iedzīvotāji 

sociālos pakalpojumus saņem 

Sociālā dienesta centrā 

Sociālās aprūpes 

iestāde 

Sociālās aprūpes 

centrs Mežvidos  

Aprūpes mājās 

mobilā vienība 

(3 aprūpētāji) 

SOCIĀLAIS 

DIENESTS 

Pakalpojums – 

aprūpe mājās 

(76 aprūpētāji) 
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30.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”; 

28.10.2009. Nr.9 „Par Kārsavas novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 

risināšanā”. 

 Sociālā pakalpojuma – aprūpe mājās – darba organizācija balstās uz 04.10.2010. „Darba 

kārtības noteikumi par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību 

Kārsavas novadā” 

 
 

 
8. attēls 

 

Sociālā dienesta dati. (2010) 

 

Sociālais dienests 2010. gadā ir sniedzis sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās 139 personām, 

76 darbinieki nodrošina sociālo pakalpojumu – aprūpi mājās, klienta aprūpei izlietotie līdzekļi kopā 

– 45153 Ls; Kārsavas novada Mežvidu pagasta dienas aprūpes centra mobilās aprūpes grupa sociālo 

pakalpojumu – aprūpi mājās sniegusi 25 personām. 

Psihologa konsultācijas saņēmušas 7 sociālā riska ģimenes. 

Citi sniegtie pakalpojumi 2010.gadā – vientuļo pensionāru uzturēšana Kārsavas slimnīcas 

īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā – vidēji mēnesī 11 personas, kopā izlietotie līdzekļi – 

7766 Ls. 

Kārsavas novada pašvaldības iestādē pansionāts „Mūsmājas” par pašvaldības līdzekļiem 

(uzturmaksas samaksas starpība starp mēneša uzturnaudu un 90 % no pensijas) ievietota 31 persona. 

Kārsavas novada pašvaldība 2011.gadā plāno izveidot atbalsta centru ar mērķi – nodrošināt 

veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām iespēju saņemt un izmantot tehniskos 

palīglīdzekļus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī sniegt informatīvo un praktisko atbalstu, iesaistot 

brīvprātīgos; 

izveidot dažādu speciālistu (psihologs, sociālais darbinieks, masieris, fizioterapeits, u.c.) 

mobilo brigādi, lai nodrošinātu iedzīvotāju apkalpošanu tuvāk dzīvesvietai;  

atbalsta programmu izstrāde dažādām mērķgrupām. 
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FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Pašvaldības budžets 
 

     2010.gada 29. janvārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par 

Kārsavas  novada budžetu 2010.gadam” ieņēmumos Ls 2983932, t.sk. Ls 93324 bankas kontu 

atlikums un izdevumos Ls 2983932. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības 

budžets ir iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

  

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

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

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

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

ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra tabulā Nr.1  
 

2. tabula  
 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2010.gadā 

 

Pašvaldības 

ieņēmumu 

struktūra un plāna 

izpilde 2010.gadā  

Plāns 2011. 

gadā, LVL 

Plāns 2010. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis  

821708 865191 920951 106 

Nekustāmā 

īpašuma nodoklis  

117743 127744 123132 96 

Azartspēļu 

nodoklis  

3420 8400 4212 50 

Nenodokļu 

ieņēmumi  

25480 23 910 60 646 254 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi  

178620 170 597 150 092 88 

Transferti  3049614 1 982 668 2 524 168 127 

KOPĀ 4196585 3178510 3783201 119 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

     Kārsavas  novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā sastādīja Ls  3783201, 

bet 2009. gadā Ls 2900000, kas ir par Ls 883201 jeb 30.4 % vairāk, bet izdevumi 2010. gadā 

sastādīja Ls 2903065 , kas ir mazāk par 29.8%  jeb Ls 1231839 kā 2009. gadā (Ls 4134904). 

Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 87.9% no 

pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 24.4 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi 2010.gadā sastāda Ls 920951, kas ir par 55760 Ls vairāk kā plānots 

un par Ls 93034 vairāk kā 2009.gadā.  

Saņemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2010. gadā ir Ls 123132, kas sastāda 11,7% no 

kopējiem nodokoļu ieņēmumiem. Nodoklis pārskatā gadā nav izpildījies par Ls 4614 no plānotā jeb 

par 3.6%, bet saņemts par Ls 32513 vairāk kā 2009. gadā. 

Azartspēļu nodoklis 2010. gadā ir 4212 Ls un tas sastāda 0.4% no kopējiem nodokļu 

ieņēmumiem. Nodoklis 2010. gadā nav izpildījies par 49.9% jeb par Ls 4188. 2009. gadā tas bij 

saņemts par Ls 4188 vairāk. 
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Nenodokļu ieņēmumi 2010. gadā ir saņemti Ls 60646, kas ir par Ls 52757 mazāk kā 2009. 

gadā (Ls 113403). Lielāko daļu šo ieņēmumu veido pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas ir 56.1% no 

nenodokļu ieņēmumiem un tie ir pārpildīti par Ls 18258 jeb 115.9 % no plānotā. Salīdzinot ar 2009. 

gadu ieņēmumi ir samazinājušies par Ls 43995 jeb 56.4%. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2010. gadā sastāda Ls 150092, ka ir par Ls 

124774 vairāk kā 2009. gadā (Ls 274866). Šo ieņēmumu izpilde  ir 92% no plānotā jeb par  Ls 20 

505 mazāk, visvairāk nav izpildījušies ieņēmumi no vecāku maksas par pirmsskolas izglītības 

iestādi 40% no plānotā un ieņēmumi no skolēnu ēdināšanas 23% no plānotā. 

Saņemtie valsts budžeta transferti ir pārpildījušies par Ls 535 274 jeb 127%. No 

saņemtajiem valsts transfertiem būtiski ietekmēja no LR Satiksmes ministrijas saņemtais projekta 

„Vienības ielas rekonstrukcija” avanss Ls 354640 un citu projektu saņemtie avansi. Salīdzinot ar 

2009. gadu transferti ir palielinājušies par Ls 1539035. 

Salīdzinājumā ar 2009. gadu  naudas līdzekļi ir palielinājušies par 889 199 Ls.  

Naudas līdzekļi tiek  glabāti  komercbankās Ls 474 358, t.sk. AS „Latvijas krājbanka” Ls 

460 700, AS „Ge Money Bank” Ls 10 438, AS „Swedbank” Ls 3 220 un Valsts kasē Ls 527 892. 

Pārskata gada beigās ir būtiski lielāks naudas līdzekļu atlikums,  jo pašvaldība ir saņēmusi naudas 

līdzekļu avansus projektu realizācijai, kas sastāda uz pārskata gada beigām Ls 503 297, bet 

bezdarbnieku stipendiju izmaksām no Nodarbinātības valsts aģentūras Ls 32 847. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2010.gadā

Nekustamā 

īpašuma nodoklis

3%

Nenodokļu 

ieņēmumi

2%

Maksas 

pakalpojumi

4%

Transferti

67%

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis

24%

 
9.attēls.Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2010.gadā 

3. tabula  
Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas 2010. gadā 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pēc 

ekonomiskās 

klasifikācijas 

2010.gadā.  

Plāns 2011. 

gadā, LVL 

Plāns 2010. gadā, LVL  Izpilde, 

LVL  

Izdevumu 

struktūra, 

%  

Plāna 

izpilde, 

%  

IIZDEVUMI 

KOPĀ 

5117273 3282258 2903065 100 88.5 

Uzturēšanas 

izdevumi  

3085053 2940302 2627446 89.4  90.5 

T.sk. kārtējie 2291225 2306392 2041089  70.3  88.5  
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izdevumi  

Atalgojums  1227986 1278760 1202699 41.4  94.1  

Darba devēja 

sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas  

300759 313282 288269 9.9  92.0  

Preces un 

pakalpojumi  

762505 714350 550121  19.0  77.0  

Procentu izdevumi  70935 31842 31738 1.1 99.7  

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti  

617443 488707 451193 15.6  92.3  

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti  

105450 113361 103426 3.6  91.2  

Kapitālie 

izdevumi  

2032195 341900 275563 9.4 80.6 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

        No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 

redzams, ka pamatbudžeta izdevumos 2010.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem-

89.4%, no tiem kārtējie izdevumi ir 2041089 Ls,  sociāliem pabalstiem un dotācijām 451193 latu. 

Kapitāliem  izdevumiem tika izlietoti 275563  latu, kas ir 9.4% no pamatbudžeta izdevumiem.  
 

4. tabula 
 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 

Pamatbudžeta 

izdevumu 

struktūra un plāna 

izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2010.gadā  

Plāns 2011. gadā, 

LVL 

Plāns 2010. gadā, 

LVL  

Izpilde, LVL  Plāna izpilde, %  

Vispārējie 

vadības dienesti  

378334 345137 251873 73.0 

Sabiedriskā 

kārtība un drošība  

12054 11434 10605 92.7 

Ekonomiskā 

darbība  

1960663 151434 118450 78.2 

Vides aizsardzība 208898 251252 226452 90.1 

Pašvaldību 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana  

198534 132063 118690 89.9 

Veselība  25322 24368 22486 92.2 

Atpūta, kultūra un 

sports 

215253 279324 260327 92.2 

Izglītība 1155308 1311579 1209056 92.2 

Sociālā 

aizsardzība 

962907 775667 685126 88.3 

KOPĀ 

IZDEVUMI 

5117273 3282258 2903065 88.5 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Kārsavas novada pašvaldības 2010.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām izpildīti par 88.5%, un tie sastāda Ls 2 903 065, kas ir par Ls 1231839 mazāk kā pērn 

Ls 4134904. 

Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2010.gadā sastāda Ls 251873, kas ir mazāk par Ls 

173667, pērn Ls 425540. Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 73.0 %.  
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Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi sastādat 0.3% ko kopējiem izdevumiem, t.i. Ls 

10605 un to izpilde ir 92.7%, salīdzinot ar 2009. gadu par Ls 25098 mazāk, pērn Ls 35703.  

Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 118450, kas ir par Ls 9764 vairāk kā pērn  Ls 

108686. Izdevumi ekonomiskai darbībai sastāda 4.1% no izdevumiem un izpildīti par 78.2%.  

Vides aizsardzībai pašvaldība 2010. gadā izlietojusi Ls 226452, kas ir 7.8% no kopējiem 

izdevumiem un plāna izpilde 90.1%. Salīdzinot ar 2009. gadu (Ls  26045)  tie ir  palielinājušies par 

Ls 200407. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 4.1% no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 

89.9% un sastāda Ls 118690, kas ir par Ls 265942 mazāk kā 2009.gadā (Ls 384632).  

Veselības izdevumi sastāda 0.8% no kopējiem budžeta izdevumiem, t.i. Ls 22486, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu (Ls 43055), tas ir par vairāk Ls 20569. 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 260327, 2009. gadā Ls 243033, un kas ir 

9.0% no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 92.2%. 

Vislielāko īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai-41.6%, kas izpildīti par 

92.2% un sastāda Ls 1209056, kas ir par Ls 1182214 mazāk kā 2009.gadā (Ls 2391270).  2010. 

gadā ievērojami samazinājās mērķdotācija pedagogu atlīdzībai, kā arī no 2009./2010. mācību gada 

tika veikta reorganizācija Aizgāršas pamatskolai.  

Sociālai aizsardzībai 2010.gadā izlietoti Ls 685126, kas ir par Ls 208186 vairā kā 2009.gadā 

(Ls 476940). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 23.6% no kopējiem izdevumiem un izpildīti 

par 88.3%.  

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 

2010.gadā

Vispārējie vadības 

dienesti

9%

Izglītība

41%

Kultūrs,sports

9%

Veselība

1%

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana

4%

Vides aizsardzība

8%Ekonomiskā darbība

4%

Sociālā aizsardzība

24%

 
 

10. attēls.Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2010.gadā 
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Speciālais budžets 
 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

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

saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Kārsavas novada  speciālo 

budžetu veido  autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa,  kā arī pašvaldības saņemtie 

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2010.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 

101.4% un sastādīja Ls 120017, kas ir par Ls 38863 mazāk kā 2009. Gadā (Ls 158880). Speciālā 

budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2010.gadā sastādīja Ls 114902, kas ir par Ls 37548 mazāk kā 

2009.gadā ( Ls 152450). Savukārt dabas resursu nodoklis pieauga par Ls 1612, sastādīja 2010.gadā 

Ls 5065 (2009.gadā Ls 3453). Mērķdotācijas autoceļiem plāna izpilde ir 100%, bet dabas resursu 

nodokļa izpilde ir 168.8%. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiems 2010. gadā ir Ls 50, 2009. 

gadā Ls 775, kas ir par Ls 725 mazāk. 
 

5. tabula  
Speciālā budžeta izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālajām kategorijām 2010. gadā 

 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra 

un plāna izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2010.gadā  

Plāns 2011. gadā, 

LVL 

Plāns 2010. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vispārējie vadības 

dienesti  

263 1682 999 59.4 

Transports  126219 117418 106100 90.4 

Vides aizsardzība 8842 8608 5831 67.7 

KOPĀ  135324 127708 112930 88.4 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

 Speciālā budžeta kopējie izdevumi ir Ls  122930 t.i.par Ls 127060 mazāk kā 2009. gadā Ls 

239990. 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2010. gadā sastāda Ls 2583, no tiem Ls 2491 saņemti 

no juridiskām personām un Ls 70 no fiziskām personām t.i. 80.6 % no plāna Ls 3204, 2009. gadā 

saņemtie ziedojumi un dāvinājumi bija Ls 9187. 
 

Speciālā budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālās 

klasifikācijas 2010.gadā

Vispārējie vadības 

dienesti

1%

Vides aizsardzība

5%

Transports

94%

 
11. attēls.Speciālā budžeta izdevumu  struktūra 2010.gadā 
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6. tabula  
Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra un plāna izpilde pa funkcionālām kategorijām  2010. gadā 

 

Speciālā budžeta 

izdevumu struktūra 

un plāna izpilde pa 

funkcionālajām 

kategorijām 

2010.gadā  

Plāns 2010. gadā, 

LVL 

Izpilde, LVL Plāna izpilde, % 

Vispārējie valdības 

dienesti 

25 24 96 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

2500 1416 57 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

6047 6025 99 

Izglītība 1829 1027 56 

Sociālā aizsardzība 3223 2739 85 

KOPĀ 13 624 11 231 82 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pašvaldība plāno izlietot  nākamajā gadā. 

Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu struktūra pēc funkcionālajām 

kategorijām 2010.gadā

Kultūrs,sports

54%

Izglītība

9%

Sociālā aizsardzība

24%

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana

13%

 
11. attēls.Ziedojumu un dāvinājumu  izdevumu  struktūra 2010.gadā 
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Pašvaldības aizņēmumi un garantijas 
 

Pārskatā gadā Kārsavas novada pašvaldība ir ņēmusi no Valsts kases šādus aizdevumus par 

kopējo summu Ls 536615 (sīkāk skat. tabulā): 
 

7. tabula  
 

Nosaukums Summa Komentāri 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 485 815 Saņemts aizdevums saskaņā ar aizdevuma līgumu 

Nr.A2/1/10/657 no 24/08/2010 SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Kārsavā” realizācijai. Aizdevuma atmaksas 

termiņš no 2013. gada 20. augusta līdz 2034. gada 

23. augustam 

Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 50 800 Saņemts aizdevums saskaņā ar līgumu 

Nr.A2/1/10/630 no 2010. gada 11. augusta ELFLA 

projekta „Goliševas ielu rekonstrukcija” realizācijai. 

Aizdevuma atmaksas termiņš no 2011. gada 20. 

marta līdz 2011. gada jūlijam. 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

    Nākošā pārskata periodā ar ES fondu līdzfinansējumu tiek plānoti  projekti, kuru 

līdzfinansējuma nodoršināšanai būs nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. Tā kā 

uzsāktie projekti prasa lielu finanšu resursu piesaisti īsā laika posmā, tad , lai nodrošinātu to 

īstenošanu noteiktajos termiņos saskaņā ar līgumiem un pašvaldības noteikto funkciju izpildi, 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, ko var nodrošināt tikai kredītresursu piesaiste.  
    

8. tabula  
Kārsavas novada pašvaldības aizņēmumi uz 2011. gada 01. janvāri (latos): 

 

 

Kārsavas 

novada 

pašvaldības 

aizņēmumi uz 

2011.gada 

1.janvāri, 

(latos) 

Aizdevējs  

Mērķis Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds uz 

2011.gada 

sākumu 

Vides 

investīciju 

fonds  

Atdzelzošanas iekārtu 

celtniecība  

30.06.2008.  30.12.2014.  34438  22262 

Valsts kase Pagasta katlu 

mājas,Ranču bibliotēkas 

un Otro Mežvidu 

pamatskolas jumta 

renovācija 

 

28.05.2008. 20.04.2018. 60000 47024 

Valsts kase SIA „Kārsavas slimnīca” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

21.06.2007. 20.04.2015. 200000 117200 

Valsts kase ELFLA  projekts 

„Pudinavas pamatskolas 

rekonstrukcija” sporta 

zāles būvniecība 

19.06.2009. 20.05.2029. 220000 118039 

Valsts kase SIA "Kārsavas 

namsaimnieks" 

pamatkapitāla 

24.08.2010. 20.08.2034. 485815 485815 
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palielināšanai Kohēzijas 

fonda projekta 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Kārsavā" 

līdzfinansējuma 

nodrošināšana 

Valsts kase ELFLA projekta 

„Goliševas ciema ielu 

rekonstrukcija” 

īstenošana 

11.08.2010. 20.07.2011. 50800 23220 

Pavisam x x x 1051053 883560 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         

   Pašvaldības galvojumu apjoms uz 2011. gada 01. janvāri sastāda Ls 115369. Pārskata gadā 

pašvaldība ir izsniegusi galvojumu SIA „Kārsavas slimnīca”  ES ERAF projekta „Ambulatorās 

veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības efektivitātes un kvalitātes 

uzlabošanai Kārsavas novadā, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” īstenošanai 

aizdevuma saņemšanai Valsts kasē. Galvojuma summa sastāda Ls 17269. Uzņēmumam aizdevuma 

atmaksas termiņš ir 20.12.2015. saskaņā ar līgumu. 

2006. gadā pašvaldība ir galvojusi aizņēmumu Valsts kasē projekta „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” realizācijai SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” . Galvojuma summa Ls 95490, galvojuma atlikusī summa uz 2011. 

Gada 01. Janvāri Ls 32922 un atmaksas termiņš saskaņā ar līgumu 12.11.2026. 

Pašvaldība ir arī galvojusi studiju kredītu privāta personai  AS „Parex bankā”, kura atlikums 

uz gada beigām ir Ls 1003. 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
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12 .attēls.Kārsavas novada pašvaldības zemes īpašumi  2010.gadā 

 

Avots: VZD informācija 

 

 

 

Pašvaldības īpašumā ir 233.2 ha zemes, bet  lietojumā  316.81 ha. 

Kopējā platība  ir 1918.79 ha zemes, no kuras 1843.59 ha ir zeme, 66.2 ha ir mežaudzes, 9 

ha ir karjeri. 2009. gadā īpašumā un lietojumā bija 1889.2 ha, no kuriem 1854.7 ha  bij zemen 34.5 

ha mežaudzes. 

Pašvaldības īpašumu bilances vērtība, kuri ir ierakstīti Zemesgrāmatā ir Ls 1712666, bet 

kuri nav ierakstīti –     Ls 4 245 566. Zemesgrāmatā pašvaldība ir ierakstījusi 28.7 % no pašvaldībai 

piederošā īpašuma. Kopējā nekustamā īpašuma vērtībā kura ir iekļauta pašvaldības bilancē 2010. 

gadā ir Ls 5958232, bet 2009. gadā tā bija Ls 6329494. 

9. tabula 

Nekustamie īpašumi pašvaldības bilancē (Ls) 
Nekustamais īpašums Uz 

01.01.2011. 

Uz  01.01.2010. 

KOPĀ 10582499 10569007 

1. Zeme, ēkas, būves 10 321 279 10 521 376 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 52 776 22 015 

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

180 382 - 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 28 062 25 616 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija         

 

Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2010.gadā 
 

Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2010.gada beigās sastāda 940832 LVL. 

 

10. tabula  
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Līdzdalība kapitālsabiedrību uzņēmumu kapitālā 2010. gadā. 
 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2009. 

Ieguldījum

s 

2010.gadā 

 

Pārvērtē

ts 

2010.ga

dā 

Izslēgt

s 

2010. 

gadā 

 

Ieguldījuma 

uzskaites  

vērtība uz 

31.12.2010. 

SIA „Kārsavas 

namsaimnieks” 

56803002941 262 323 +485 815 +1 364  749 502 

SIA „Kārsavas 

slimnīca” 

40003257732 192 532  -1 9384  173 148 

SIA 

„Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

biedrība” 

42403013918 18 182    18 182 

Kopā: x 473 037 485 815 -18 020 x 940 832 

 

Avots: Kārsavas novada pašvaldības informācija 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā būtiksi palielinājusies, jo Kārsavas novada 

pašvaldība saskaņā ar 2010.gada 30.jūnija domes lēmumu Nr.34 pārskata gadā ņēma aizdevumu 

Valsts kasē un veica savu līdzfinansējumu  ES Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības Kārsavā” ieguldot       SIA „Kārsavas namsaimnieks” pamatkapitālā  Ls 485 

815 

Kārsavas novada pašvaldība ir arī viena no Latgales Reģiona Attīstības Aģentūras dibinātājām. 
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PERSONĀLS 

 
2010.gadā novada pašvaldibas administrācijā nodarbināti 60 darbinieki, no tiem 14 vīrieši 

un 46 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās attiecibas izbeigtas ar 4 darbiniekiem un nodibinātas 

darba tiesiskās attiecības arī ar 4 darbiniekiem. Administrācijā strādā 28 darbinieki ar augstāko 

izglītību, 3 darbinieki ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 21 darbinieks ar vidējo 

profesionālo un 8 darbinieki ar vidējo izglītību. 43% darbinieku ir vecuma grupā no 41 lidz 50 

gadiem, 30% darbinieku ir vecuma grupā no 51 gada lidz 60 gadiem, 17% darbinieku ir vecuma 

grupā no 31 lidz 40 gadiem, 5% darbinieku ir vecuma grupā līdz 30 gadiem un 5% -vecuma grupā 

no 60 gadiem un vecāki. 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju 

pieņemšanas laiki,  izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks  ir trīs dienas nedēļā.  

Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram vienu reizi mēnesī ir 

iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs, par ko informācija tiek uzlikta  uz informācijas 

stenda pagastu pārvalžu ēkās vai pie tām, kā arī publicēta domes interneta mājas lapā. 

Divas reizes gadā tiek veikta  iedzīvotāju aptauja, kur tiek lūgts, neminot vārdu un uzvārdu, 

atbildēt  uz jautājumiem par  turpmāko pagasta attīstību, kas neapmierina un traucē., kā arī 

ierosinājumi un priekšlikumi turpmākia pašvaldības darbībai . Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un 

pamatojoties uz tiem , tiek veiktas korekcijas novada attīstības programmā. 
Visas Domes un pašvaldības iestāžu aktualitātes var uzzināt, izmantojot interneta resursus. Ar 

pilnu Domes sēžu darba kārtību un Domes lēmumiem var iepazīties portālā www.karsava.lv .  

Domes un komiteju sēdes ir atklātas. Domes sēdēs piedalās laikraksta” Ludzas zeme” žurnālisti, 

un informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem regulāri tiek publicēta 

pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā. Lai pašvaldības darbinieki varētu komentēt sagatavotos 

lēmumu projektus un pārzinātu izlemtos jautājumus, pašvaldības nodaļu vadītāji piedalās Domes sēdēs.  

Vienu  reizi mēnesī tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Kārsavas novada vēstis ”, 

kuru bez maksas saņem ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs. Izdevums tiek izplatīts arī Kārsavas  

novada pagastos – pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, izglītības iestādēs. Izdevumā ir apkopta informācija 

par Domes lēmumiem, Domes un pašvaldības iestāţu darbu, risināmajiem jautājumiem, aktualitātēm un 

par pašvaldības rīkotajiem pasākumiem 
Aktīvi uzsākušas darbību NVO , prieks, ka biedrības orientējas uz pasākumiem, kurus var 

izmantot plašs un daudzveidīgs interesentu kontingents.Kārsavas novada pašvaldība atbalstīja arī 

novada biedrību līdzdalību projektos, piešķirot līdzfinansējumu: “Mērdzenes Gundega”- Ls 700, 

“Mežvidu Sapratne”- Ls 700, “ Salnavas Kūzuls”- 700, “Goliševas saules stars”- Ls 700, “Kārsavas 

novada lauku uzņēmēju apvienība”- Ls 300. Tāpat finansiāli tika atbalstīts Salnavas baznīcas 

draudzes projekts.  
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NĀKAMAJĀ 2011. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
11. tabula  

Pašvaldība Projekta nosaukums Realizācijas 

gads 

Piezīmes  

Malnavas 

pagasts 

Attīrīšanas iekārtu renovācija 

2( pieder pašvaldībai)  

 

  

 Ūdenssaimniecības objektu 

renovācija 

1. pašvaldības, 

2. Malnavas koledžas. 

  

 Pašvaldības dzīvokļu remonts   

 Malnavas stadiona 

rekonstrukcija(pieder koledžai) 

  

 Malnavas estrādes būvniecība   

    

Mežvidu 

pagasts 

II Mežvidu notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu izbūve 

  

 Siltumtrases ierīkošana līdz 

pirmskolas izglītības iestādei 

  

 I Mežvidu ūdensvada daļēja nomaiņa   

 I Mežvidu ciema centra ielu 

asfaltēšana 

  

    

Mērdzenes 

pagasts 

Ūdenssaimniecības projekta 

2.kārtas realizācija ( attīrīšana 

iekārtu rekonstrukcija Mērdzenē) 

  

 Rītupes ūdenskrātuves renovācija   

    

Salnavas 

pagasts 

Attīrīšanas iekārtu 

renovācija(dzīvojamo māju 

pieslēgšana attīrīšanas iekārtām) 

  

 Ūdensvada nomaiņa Salnavas ciemā   

 Skolēnu autobusa iegāde    

 Dīķu tīrīšana Salnavas parkā   

 Pašvaldības dzīvokļu remonts   

 Ielu apgaismojuma ierīkošana   

 Ciemata ielu asfaltēšana   

    

Goliševas 

pagasts 

Pagasta autoceļu remonts    

 Daudzdzīvokļu sociālās mājas ēkas 

jumta remonts 

  

 Attīrīšanas iekārtu renovācija   

 Ūdens sistēmas tīklu nomaiņa   

    

Kārsava Kārsavas pilsētas centralizētās katlu 

mājas celtniecība 

  

 Pilsētas ielu un trotuāru asfaltēšana   

 Ielu apgaismojuma sakārtošana   
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 Skolas internāta ēkas renovācija   

 Sporta halles renovācija   

 Esošās sporta stadiona renovācija un 

daudzfunkcionāla sporta laukuma 

izbūve 

  

 Estrādes būvniecība   

 Skolas ielas mikrorajona dīķa tīrīšana 

un atpūtas vietas ierīkošana 

  

 Upes joslas sakārtošana vairākos 

posmos 

  

    

Bet viens no tālākejošajiem  un svarīgākajiem uzdevumiem 2011.gadā ir  ir Kārsavas novada  

Teritorijas plānojuma 2012.-2024 gadam izstrāde un Kārsavas novada Attīstības programmas 

2012.-2018. gadam izstrāde, kurā iesaistīti ne tikai speciālisti, bet  liela daļa novada iedzīvotāju. 

Izveidojusies pa diviem gadiem spēcīga speciālistu komanda un atbildīga lēmējvaras pieeja 

izvirzītajiem mērķiem ļauj cerēt, ka  plānotie pasākumi 2011.gadā veiksmīgi tiks realizēti! 

 

 

 

 

 


