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Monitoringa priekšmets
Vides (dabas) faktori
Gaiss un klimata pārmaiņas daļa

Ūdens daļa

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Rezultāti, situācijas raksturojums

Samazināt SEG emisiju
Palielināt energoefektivitāti un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu

2014. gadā Kārsavas novada pašvaldībā tika īstenots
projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII
„Sienāzītis””.
Ir sagatavots energoefektivitātes projekts vairākām
ēkām pašvaldības teritorijā.
Ik gadu novada ciemos tiek mainīti ielu apgaismojuma
sistēmas uz LED spuldzēm.
2016. gadā ir veikta „Siltumtrases izbūve Kārsavas
pilsētā”. 2017.gadā ir veikta tehniskā projekta izstrāde
Kārsavas pilsētas katlu mājas renovācijai.

Uzlabot un nodrošināt virszemes
un pazemes ūdeņu kvalitāti
Novērst
ūdensobjektu
eitrofikāciju
Veicināt ilgtspējīgu un racionālu
ūdens izmantošanu
Nodrošināt
un
uzlabot
ūdenssaimniecības pakalpojumus
Uzlabot darbojošos NAI kvalitāti
Nodrošināt
dzeramā
ūdens
kvalitāti

Ir
īstenoti
vairāki
projekti:
2014.gadā
„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada
Mērdzenes
pagasta
Mērdzenes
ciemā”
un
„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada
Salnavas pagasta Salnavas ciemā”, un 2016.gadā
„Malnavas pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana”,
„Atdzelžošanas iekārtu Otrajos Mežvidos uzstādīšana”
2017.gadā ir īstenoti Malnavas un Goliševas ciematu
ūdenssaimniecības sakātošanas projekti,
kas ir būtisks ieguldījums ūdenssaimniecības attīstība,
sekmējot ūdens efektīvāku izmantošanu un samazinot

Komentāri

Sauszemes
vides
komponentu daļa

un

Nodrošināt
peldvietu ūdens piesārņojumu.
labiekārtošanu un uzturēšanu
2014. gadā ir īstenots projekts Zivju resursu
atjaunošana Kārsavas novada Nūmernes ezerā, kā
rezultātā atjaunots un papildināts zivju krājums
vienīgajā novada teritorijā esošajā ezerā.
2017. gadā ir veikts projekts „Kārsavas pilsētas dīķa
ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana”, kā rezultātā ir sakārtota atpūtas un
rekreācijas teritorija pilsētā.
2017.gadā ir iesākts un 2018.gada tiks īstenots
projekts „Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas
un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu
Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos
(procesā)”, kas būs pilnīgi no jauna izbūvētas
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas
nodrošinās Klonešnīkos esošās ražošanas teritorijas
notekūdeņu attīrīšanu.
Novada teritorija nav oficiālo peldvietu, taču
pašvaldība sakārto un labiekārto iedzīvotāju iemīļotās
atpūtas vietas pie ūdeņiem
tās Veikt zemes resursu ilgtspējīgu un Novada teritorijā ir vairākas derīgo izrakteņu ieguves
racionālu izmantošanu
vietas. Periodiski notiek kādas potenciālās ieguves
Racionāla derīgo izrakteņu ieguve vietas izpēte un sākotnējā un stratēģiskā ietekmes uz
un izmantošana
vidi novērtējuma veikšana, taču jaunas lielas ieguves
Apzināt piesārņotās un potenciāli vietas šajā laikā kopš 2012.gada nav izveidotas.
piesārņoto vietas un veikt to Novadā ir stipri attīstīta lauksaimniecība, ir daudz
sanāciju
saimniecību, gan mazas, gan lielas, kā arī daudzas
Veicināt
ilgtspējīgu saimniecības ir bioloģiskās.
lauksaimniecības attīstību
Teritorijas plānojumā ir noteiktas novada nozīmes
Veicināt
ilgtspējīgu lauku zemes, ko aizliegts apmežot, tādējādi radot
mežsaimniecības attīstību
pamatu lauksaimniecības attīstībai. Šo gadu laikā
Veicināt
bioloģiskās daudzas aizaugušas lauksaimniecības zemes ir
daudzveidības saglabāšanu
atmežotas un tiek izmantotas lauksaimnieciskajai
Sakārtot un uzlabot atkritumu ražošanai.

apsaimniekošanas sistēmu

Sociālie faktori
Iedzīvotāji (veselība/drošība, labklājība)

Novada teritorijā notiek meža zemju teritoriju
palielināšanas uz mazvērtīgo lauku zemju rēķina.
Esošie meži tiek kopti un atjaunoti gan dabiski, gan
mākslīgi.
Novadā radītie atkritumi tiek nogādāti uz SIA
„ALAAS” atkritumu poligonu „Križevnieki”, kas
atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā.
Ir izveidoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.

Nodrošināt un uzlabot cilvēku Ir realizēti vairāki projekti, kas vērsti uz aktīvu un
dzīves vides kvalitāti
sportisku brīvā laika pavadīšanu. Projekti realizēti gan
Veicināt
cilvēku
labklājības Kārsavas pilsētā, gan visos pagastos, tādējādi radot
iespēju pēc iespējas lielākam iedzīvotāju daudzumam
celšanos
izmantot brīvo laiku fiziskai atpūtai.
Popularizēt un veicināt veselīgu
2012.gadā
īstenoti
projekti
„Sporta
zāles
dzīvesveidu
rekonstrukcija”, „Bērnu un jauniešu aktīvas atpūtas
laukuma izveide Malnavas ciemā”, „Bērnu rotaļu un
atpūtas laukuma izveide Mērdzenes ciemā pilnvērtīgai
brīvā laika izmantošanai”.
2013. gadā realizēti projektis „Atpūtas teritorijas
izveide Malnavas ciemā” un „Atpūtas teritorijas
izveide Mežvidu ciemā”.
2014.gadā realizēts projekts „Bērnu atpūtas zonas
izveide Mežvidu ciemā”.
2016.gadā par pašvaldības finansējumu realizēts
vērienīgs projekts „Kārsavas vidusskolas stadiona
pārbūve”.
Lai veicinātu iedzīvotāju ieinteresētību par veselīgu
dzīvesveidu, pašvaldība iesaistījusies „Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Kārsavas novada pašvaldībā”, kura laika tiks īstenotas
vairākas aktivitātes laika posmā no 2017. –

2019.gadam.
Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, tiek veikti dažādi
iedzīvotāju dzīves telpas uzlabošanas pasākumi, kā
lielākais pašvaldības finansētais projekts jāmin
2016.gada īstenotais projekts „Daudzdzīvokļu mājas
jumta atjaunošana Mērdzenes pagastā”.
Ekonomiskie faktori
Tautsaimniecības nozaru attīstība

Transporta
sistēmas,
t.sk., 2012.gadā
īstenots
projekts
Vienības
ielas
infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija Kārsavas pilsētā, kā rezultātā uzlabojās
uzlabošana
satiksmes drošība, teritoriju pieejamība.
Tūrisma
infrastruktūras 2012.gadā realizēts projekts „Mežvidu ciemu ielu
pilnveidošana/sakārtošana
un rekonstrukcija”.
pieejamības veicināšana
2013. gadā realizēts projekts „Kārsavas pilsētas ielu
rekonstrukcija”.
2016.gadā realizēts projekts „Līvānu ielas pārbūve
Mērdzenes pagastā”.
2017.gadā ir iesākti vairāku ceļu pārbūves projekti.
Ikviens ceļa pārbūves projekts veicina novada
transporta sistēmas sakārtošanu.
2015.gadā realizēts projekts
„Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā”, kā rezultātā
būtiski uzlabojās interneta pieejamība.

Teritorijas plānojuma vai
attīstības plānošanas
dokumenta rezultatīvie rādītāji
(piemēram, teritorijas plānojumi –
apbūvētās teritorijas, attīstības
programmas – realizētie projekti u.c.)

Kārsavas
novada
teritorijas 2014.gadā tika saņemti vairāku personu iesniegumi ar
plānojums 2012.-2024.gadam
lūgumu uzsākt Teritorijas plānojumu grozījumus,
mainot zonējumu vairākām teritorijām.
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.
Tika veikti redakcionāli labojumi Teritorijas
plānojuma sadaļās, kā arī mainīta zemes gabalu
plānotā izmantošana 15 zemes vienībām: no tām 6 no
Novada nozīmes zemēm uz Lauku zemēm vai Meža
teritorijām, pārējā daļa uz Ražošanas teritorijām.
Grozījumi apstiprināti ar Kārsavas novada domes
2015. gada 26.marta lēmumu Nr. 3., §29 „Par
Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam 2014.gada grozījumu apstiprināšanu un
saistošo noteikumu Nr. 4 apstiprināšanu”
Gadā tiek izsniegti 15-20 atzinumi par atbilstību
teritorijas plānojumam, no tiek 1-3 negatīvi (gada
laikā).

Secinājumi (analītisks paplašināts izvērtējums):
Monitoringa pārskata periodā nav konstatētas būtiskas vai neparedzētas ietekmes uz vidi.
Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadm un 2014.gada grozījumi izstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Plānojums ir
ievietots TAPIS sistēmā.
Esošais Teritorijas plānojums ir atbilstošs novada attīstībai. Ir nepieciešams veikt grozījumus dažu teritoriju apsaimniekošana, taču tie ir grozījumi,
kas nebūs būtiski un neatstās ietekmi uz vidi. Kopumā vērtējot Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam ir dzīvotspējīgs līdz savas
darbības beigām un pašvaldībai būtu jālemj par jauna teritorijas plānojuma izstrādi 2023.gadā, kad tuvosies esošā plānojuma darbības termiņa beigas.
Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura darbības termiņš beigsies 2018.gadā un jau
2018.gada janvārī/februārī dome lems par jaunas Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
Pozitīvi ir vērtējama ES fondu un valsts līdzekļu (arī pašvaldības) piesaiste un projektu īstenošana novada attīstībai.
Kopumā novada vides stāvoklis nav īpaši mainījies.
Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: 2023.gads
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Paraksts:

