
Kārsavas novada 

pašvaldība
T2-2 apakštīkls “Vai pašvaldībai nepieciešama 

sociālā uzņēmējdarbība un kā to labāk attīstīt?” 



Kārsavas novads –

Kārsavas pilsēta un 5 

pagasti – Goliševas, 

Malnavas, Mērdzenes, 

Mežvidu un Salnavas



Kārsavas pilsētas ģerboņa attīstības vīzija



Kārsavas novada demogrāfiskie rādītāji

Pēc  LR Iedzīvotāju reģistra datiem uz 
01.01.2016.:

Kārsavas novada iedzīvotāju skaits-
6175, no tiem-
Kārsava-2210

Goliševas pag. 399
Malnavas pag. 1246

Mežvidu pag. 906
Mērdzenes pag. 689

Salnavas pag. 725



Kārsavas novada demogrāfiskie rādītāji

2015.gadā dzimuši – 33 bērni;

2014.gadā dzimuši - 49 bērni;

2013.gadā dzimuši – 59 bērni.

2015.gadā reģistrētas miršanas – 104 cilvēki;

2014.gadā reģistrētas miršanas – 127 cilvēki;

2013.gadā reģistrētas miršanas – 125 cilvēki.



Kārsavas novada demogrāfiskie rādītāji

Tautība latvietis - 4680 novada personām, 

tautība krievs - 1292 personām, pārējās attiecīgi 

ir cittautieši – 203 personām

LV pilsoņi ir 5874 novada iedzīvotāji, 

nepilsoņi- 247, pārējie – 54

Jaunieši, kuri dzimuši no 1990. gada līdz 2000. 

gadam Kārsavas novadā - 851 iedzīvotājs



Kārsavas novada bezdarba līmenis

Latvijā joprojām pastāv augsts bezdarba līmenis,

Latgales reģionā tas ir visaugstākais 19,1%,

Kārsavas novadā – 22,7%, tas ir 818 cilvēki, tai

skaitā 387 sievietes un 572 vīrieši, no kuriem 122

personas ar invaliditāti. NVA reģistrēto jauniešu (no

15 līdz 24 gadu vecumam) īpatsvars ekonomiski

aktīvo iedzīvotāju kopskaita sastāda 7,0%, tas ir 57

jaunietis. Jauniešu-bezdarbnieku īpatsvars no visiem

Kārsavas novada jauniešiem ir 6,7%.

Dati ņemti no NVA uz 01.01.2016. gadā.



Kārsavas novada uzņēmumu veidi un skaits

• Zemnieku saimniecības – 172

• Biedrības – 24

• Individuālie komersanti – 43

• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 63

• Draudzes – 5

• Kooperatīvās sabiedrības – 3

• Individuālie uzņēmumi – 2

• Akciju sabiedrības filiāle – 1

 Kārsavas novadā 2015. gada datiem ir kopā 313 uzņēmumi.



NVO sektora sociāli 

aktīvas biedrības

• Kārsavas novada pensionāru apvienība 

(centrs «Gvelzis») 

• Kārsavas novada jauniešu centrs 

«Pūga»

• Mežvidu pagasta biedrība «Sapratne» 



NVO sektora uzņēmējdarbības biedrība

«Kārsavas novada lauku uzņēmēju apvienība»



Kārsavas novada pašvaldības 

atbalsts uzņēmējiem

• Semināri

• Projektu rakstīšana un atbalsts to 

realizācijā

• «Step up!» programma



Sociālās problēmas Kārsavas novadā



Iedzīvotāju vajadzības

 Personām ar garīgā rakstura traucējumiem nepieciešama sava 
dzīves telpa, aktivitātes, lielāka saskarsme un komunikācija, 
speciālas nodarbības;

 Veciem cilvēkiem, personām ar invaliditāti, kuri dzīvo vieni 
(bērni dzīvo tālu) ir vajadzīgi sakopšanas un labiekārtošanas 
darbi;

 Trūcīgām ģimenēm ar bērniem vajadzīga lietderīga brīvā laika 
pavadīšana bērniem vasarās (vasaras nometnes), bet skolas laikā 
lielāks interešu izglītības klāsts;

 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (pēc sociālā 
rehabilitācijas plāna);

 Dzīves vieta pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, pēc 
deinstitualizācijas, personām ar invaliditāti.



Nepieciešamie sociālie 

pakalpojumi

 Dienas centrs personām ar invaliditāti un riska ģimenēm;

 Sociālais uzņēmums “Čaklās rokas” - jauniešu pakalpojumu 

serviss (uzkopšanas, labiekārtošanas darbi);

 Garīgās veselības centrs (personām ar garīgās veselības 

traucējumiem);

 Ģimenes asistents (ģimenes atbalsta persona) – problēmu 

risinātājs, apmācītājs trūcīgām ģimenēm ar zemām sociālajām 

prasmēm un personām ar garīga rakstura traucējumiem;

 Sociālie dzīvokļi ( personām ar invaliditāti, personām pēc 

atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, personām pēc 

deinstitualizācijas procesa).



Rīcības plāns sociālajā sfērā 

Kārsavas novadam

Mērķis

Izveidot jaunus sociālos pakalpojumos un 

pilnveidot esošos, lai apmierinātu Kārsavas 

novada iedzīvotāju sociālās vajadzības.



Uzdevumi

• Atbalsta centra “Dzīvotprieks” izveide 

• Sociālās aprūpes un krīzes centra izveidošana 
Kārsavas novadā, turpat izvietojot arī Sociālo 
dienestu

• Transporta iegāde, kas aprīkots cilvēku 
pārvadāšanai ar īpašām vajadzībām

• Palīgēkas būvniecība veļas žāvēšanai sociālās 
aprūpes namam Mežvidu ciemā

• Pašvaldībai piederošo dzīvokļu remonts un 
sociālo dzīvokļu izveide



SVID analīze sociālajam 

uzņēmumam

Kārsavas novada sociālajam uzņēmumam 

„Čaklās rokas” - jauniešu pakalpojumu serviss, 

kas nodrošinās iedzīvotājiem pakalpojumus 

dzīvojamo telpu un piemājas apkārtējās vides 

uzkopšanā/labiekārtošanā



Stiprās puses:

 Pietiekošs iespējamo darbinieku 

skaits

 Sociālais dienests ir ieinteresēts 

jauniešu – bezdarbnieku situācijas 

risināšanā – bezdarba mazināšanā

 Sociālais dienests ir ieinteresēts 

klientu dzīves kvalitātes 

uzlabošanā

Vājās puses:

 Darbinieku motivācijas trūkums 

strādāt

 Zems pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanas līmenis 

(nepietiekošas darba prasmes un 

pieredzes trūkums noteiktu darbu 

veikšanā)

 Iespējams zems kvalifikācijas 

līmenis darbiniekiem

 Iespējamais lielais attālums no 

darbinieka (jaunieša) 

dzīvesvietas līdz klientam 

(Kārsavas novada iedzīvotājam)

Iespējas:

 Kārsavas novada pašvaldības 

atbalsts

 Samērā liels pakalpojumu 

pieprasījums (no sociālā dienesta 

iegūtās informācijas)

 Maza konkurence

Draudi:

 Zems klientu ienākumu līmenis

 Klientu skaita samazināšanās

 Valsts un pašvaldības izmaiņas 

politikas prioritātēs, tajā skaitā 

jaunieša bezdarba mazināšanā



Kārsavas novada sociālās 

uzņēmējdarbības projekta 

pieteikums

• Projekta mērķis

• Izvēlēto problēmu risinājuma apraksts

• Mērķa grupas apraksts un projekta sagaidāmā 

ietekme uz mērķa grupu, raksturojot, kā 

plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupas 

vajadzību apmierināšanu 

• Plānotās projekta darbības



Nepieciešamais finansējuma plāns

Jauniešu pakalpojuma servisa “Čaklās 

rokas” izdevuma plāns gada ietvaros, ja 

servisā pastāvīgi strādātu 3 darbinieki par 

valsts noteikto minimālo darba algu.



Nr. Izdevuma veids Plāns (Euro)

1. Darbinieku darba samaksa 13320

2. Sakaru pakalpojumi 150

3. Izdevumi par elektroenerģiju 450

4. Sākotnējais ēkas, telpu remonts 2000

5. Ēku, telpu uzturēšana 80

6. Transportlīdzekļa uzturēšana un remonts 1000

7. Transportlīdzekļa OCTA prēmijas 50

8. Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 100

9. Zemes noma 20

10. Kancelejas preces 35

11. Inventārs 300

12. Kurināmais 1700

13. Degviela 1500

14. Mazgāšanas līdzekļi 40

15. Tualetes papīrs un higiēnas preces 30

Kopā: 20775



Ienākumi

• Vidēji par veiktajiem pakalpojumiem tiktu maksāti 7 

Euro/stundā

• Vidēji dienā strādātu 8 stundas; 5 dienas katrā sezonā 

(pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā), tātad 4 reizes pie katra 

klienta

• Plānoti ap 50 līdz 60 klienti

• Plānotie vidējie ieņēmumi no darba: 8x5x4x7x 55=61600 

Euro/gadā

• Plānotā vidējā peļņa: 61600-20775=40825 Euro/gadā



Paldies par uzmanību!

Darba autors: Justs Gasuls


