SĪKZIŅAS
Ar 1. augustu Kārsavas novada
pašvaldības Attīstības nodaļā pirmdienās pieņems Lauku attīstības
konsultante Laur a Veser e.
Steidzamos jautājumos aicinām
griezties pie speciālistiem pagastos:
Mežvidu pag. – Enita Bautre
Salnavas pag. – Anna Gabrāne
Mērdzenes pag. – Ņina Polnija
Malnavas pag. un Goliševas
pag. – Svetlana Temne
Šī gada 15. augustā, Kārsavas
novada pašvaldībā un tās iestādēs brīvdiena, saistībā ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētku dienu.
KĀRSAVAS NOVADA
JAUNĀKAIS IEDZĪVOTĀJS
Foto: Uzstājas ciemiņi no Zilupes.

GOLIŠEVĀ SKAISTI NOSVINĒTI SVĒTĀ SERAFIMA SVĒTKI
Tradicionāli 1.augustā katru gadu Goliševā no- Cado - Ločmele no Ciblas.
tiek Sv. Serafima svētki. Šogad neskatoties uz to,
Katru gadu tradicionāli tiek sveikti pilngadīgie
ka no rīta lija, svētki notika un priecēja sanākušos.
Goliševas jaunieši, šogad tās bija divas meitenes – DaNo rītā Goliševas pareizticīgo baznīcā notika diev- na Ļahnoviča un Laima Ķiščenko.
kalpojums, tika svētīts ūdens, pēc tam visi tika aicināti
Tika godināti arī konkursa „Sakoptākā sēta” uzvarēuz svētku mielastu, ko sagatavoja vietējā pareizticīgo
tāji, kuri rūpējas par sakoptu un skaitu savu māju un
draudze. Uz vakara pusi lietus rimās un Zaļajā estrādē
tās apkārti.
notika koncerts.
Svētku nobeigumā, notika balle, kas turpinājās līdz
Koncertā piedalījās Goliševas pagasta iedzīvotāji,
saullēktam, spēlēja brāļi Puncuļi no Rēzeknes.
viesi no Kārsavas un citiem novadiem. Ar skaistām
dejām priecēja Ruslana un Sandis, tautas deju kolek- Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja organizēt
tīvs „Dancis” no Zilupes un senioru deju kopa svētkus, un sponsoram Andim Zeiļukam SIA
„Senleja” no Kārsavas. Spēlēja saksofonu muzikālais „ZEVERAN”.
kvartets no Kārsavas muzikālās skolas. Ar skanīgajām
balsīm priecēja vokālais ansamblis „Straujupīte”, bērOksana Andrejeva
nu muzikālais kolektīvs no Goliševas un Nadežda
Goliševas KN vadītāja

Andžejs
Zalužinskis

Kārsavas novada pašvaldība
izsolēs pārdod pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus
Liepu ielā 3-3, Malnavā, Malnavas pagastā un Skolas ielā 4-3,
Kārsavā, Kārsavas novadā.
Vairāk informācijas par izsolēm
Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

MŪSU KOMANDA “SK KUORSOVA” IZCĪNA 2. VIETU JAUNIEŠU FUTBOLA TURNĪRĀ
Šogad no 20. līdz 21. jūlijam Kārsavas
novada jauniešu futbola komanda “SK
Kuorsova” piedalījās Starptautiskajā
Jauniešu futbola turnīrā BALVI OPEN
CUP – 2016 un izcīnīja 2. vietu.

Nikita Vasiljevs, labākais spēlētājs komandā – Ilja Puhovs. Komandā vēl spēlēja:
Markuss Mednis, Raivis Ancāns, Andis
Jakovlevs, Maksims Tulovskis, Rainers
Patmalnieks, Rolands Jurāns, Sandis
Turnīra piedalījās komandas no Balviem, Vašķevičs, Roberts Zelčs, Artūrs Bozovičs,
Mārupes, Rēzeknes, Viļāniem, Varakļā- Toms Buravecs, Kristaps Strods.
niem un Valgas. Astoņu komandu konkurencē, kuras divu dienu laikā izspēlēja vieMihails Oļipovs
nu apli sava starpā, “SK Kuorsovas” koKārsavas novada sporta organizators
manda ieguva 2. vietu.
Kā labākais vārtsargs turnīrā tika atzīts
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SALNAVAS "SĀBRI" JESTRI MUZICĒ DZIESMAS
"CIRVJA KĀTA ZUPA" VIDEOKLIPĀ

BIBLIOTEKĀRU PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS
UZ LIEPĀJU

Kantrīfolk grupa "Sābri" no Kārsavas novada Salnavas piedāvā
noklausīties dziesmu "Cirvja kāta zupa", kurai tapis arī videoklips.
Video varat noskatīties Kārsavas novada mājas lapā.

Jūlija vidū vairāki Kārsavas novada bibliotekāri kopā ar Ciblas,
Ludzas un Zilupes bibliotekāriem viesojās Liepājas pusē, iepazīstot
Grobiņas pilsētas bibliotēkas un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku sistēmas darbu. Pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti izzinošs
un iespaidiem bagāts.
Ne tik bieži ir iespēja skatīt jaunuzceltu bibliotēku, jo parasti tiek pielāgotas un remontētas jau esošas telpas. Grobiņas pilsētas bibliotēku
šajā ziņā var tikai apskaust, jo jaunā bibliotēkas ēka ir uzcelta starp sākumskolu un vidusskolu, tāpēc par jaunākās paaudzes lasītāju trūkumu
nevar sūdzēties. Arī pieaugušajiem ir pieejamas labi apgaismotas, plašas,
ērti sasniedzamas un komfortablas telpas.

Dziesmas autors, grupas līderis un kantrī stila ģitāras virtuozs Māris
Geidāns stāsta, ka dziesma sacerēta pirms vairākiem gadiem, valstī iestājoties ekonomiskajai krīzei. Iedvesmu vārdiem Māris smēlies no Latviešu tautas pasakas par "cirvja kāta zupu", kura vēstī, ka zinot pāris viltību,
var apmānīt skopu saimnieci, un sagatavot labu maltīti - galvenais iesākt! Sastopoties ar situāciju, kad Māra skolotāja alga tikusi samazināta
uz pusi, šī pasakas mācība bija aktīvi jāpielieto. Simboliski atskatoties
uz piedzīvoto, nu ir tapis arī dziesmas ieraksts un video. "Veidojot dziesmas aranžējumu vēlējāmies piedot tai autentisku un maksimāli "dzīvu"
kantrī skanējumu, jo tieši šī mūzika jaunībā uzrunājusi visvairāk" tā par
dziesmas stila izvēli saka nu jau pusmūžā esošie grupas dalībnieki.
Grupā muzicē: Māris Geidāns (ģitāra, balss), Aivars Zeiļuks
(bungas), Elvīra Bleive (akorodeons, balss), Antons Golubevs (bass),
Aija Jurāne (balss).
Dziesma ierakstīta skaņu ierakstu studijā "Bozova", miksēja Uģis Vilcāns. Video veidoja Ivars Utināns (IVO productions) Klipā piedalās grupas "Sābri" muzikanti un Mežvidu līnījdejotāju grupa "Čili-Čača".

Arī Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle “Libris” pavisam
nesen ir atsākusi darbu renovētās telpās. Vēsturiski tā ir pilsētā jaunākā
publiskā bibliotēka, atvērta 1989.gadā un atrodas vienā no lielākajiem
dzīvojamiem mikrorajoniem - „Ezerkrasts”. Bibliotēka īpaši specializējas uz literatūras komplektēšanu par mākslu, ezoteriku un veselīgu dzīves veidu, taču lasītājiem pieejams arī plašs daiļliteratūras, bērnu un citu
nozaru literatūras klāsts. Īpašu gaisotni bibliotēkā rada mākslinieces Benitas Bitānes triptihs „Jūra”, kura krāsu palete tika izmantota veidojot
visas bibliotēkas interjeru. Bija interesanti aplūkot bibliotēku dizaina risinājumus, vēl jo vairāk tāpēc, ka paši darbinieki to visu bija plānojuši
un veidojuši.
Bibliotēkās ir pieejamas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem – daudz spēļu, interaktīvu grāmatu, kā arī daudzveidīgi pasākumi, izstādes.
Apspriežot bibliotekārā darba jautājumus, secinājām, ka pašvaldības
ieguldījums un bibliotekāru darbs kopsummā dod iespēju attīstīt kvalitatīvus pakalpojumus visiem iedzīvotājiem. Gūtie iespaidi noteikti iedvesmos arī mūs aktīvāk aizstāvēt bibliotēku, tātad – apmeklētāju, intereses,
lai efektīvāk sadarbojoties ar pašvaldību, rastu finansējumu gan krājumu
un materiālu papildināšanai, gan vides uzlabošanai.
Kopā ar gidi, novadnieci, Aiju aplūkojot Liepājas kultūrvēstures objektus, guvām reālu Latvijas vēstures izziņas mācībstundu. Lai arī vēju
pilsēta mūs sagaidīja ar pamatīgām vēja un lietus brāzmām, tas tikai pamatīgāk ļāva izjust tās skarbo skaistumu un kolorītu.

Grupas „Sābri” aktivitātēm sekojiet: twitter.com/SabriGrupa.
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Informē Maris Geidans

KĀRSAVAS NOVADA BIEDRĪBA "UTROJA" IEGUVUSI LATGALES NVO PROJEKTU PROGRAMMAS 2016
FINANSĒJUMU
Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" informē, ka
ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 izvērtēšana.

Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Latgales reģiona biedrības.

Projekti tika iesūtīti no 13 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiProjektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales ona pašvaldību teritorijās.
biedrībām, kas Programmai kopā iesniedza 56 projektus, savām aktiVisaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās
vitātēm prasot vairāk nekā 98,4 tūkstošus eiro. Salīdzinājumā ar ieorganizācijas,
kas iesniedza 24 projektus (pieprasot vairāk kā 40 tk EUR).
priekšējo gadu, šie rādītāji pieauguši teju par 20%.
Tām sekoja Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāslavas novadi
Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iesniedza pa 5 projektiem, Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, Ludzas un Viļāiniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās nu novadi - 2, un pa vienam projektam tika iesūtīts no Viļakas, Dagdas,
sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 23 Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novadu biedrībām.
projekti, tiem pieprasot 37 986,75EUR. Šai apakšprogrammā, pēc eksperIzvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta ietu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti.
sniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu - 1200 EUR vietējas un
Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieau- 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .
gums (vairāk kā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā,
Visas, atbalstīto 17 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g.
kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 18 projektus, projektu
9.decembrim.
aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko
vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēKonkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un
ma četri projekti, to starpā Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līgu"Utroja" ar projektu “Kultūras vēstnieku rudens nometne Latgalē”, iegū- ma (Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu piltais finansējums- 3000 eiro.
soniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tai skaitā viens
romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika pieprasīti
26 800,50 EUR.

Oskars Zuģickis
e-pasts: oskars@nvoc.lv
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AUGUSTA NOGALĒ BŪS LUSTĪGA KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKU SVINĒŠANA
Tuvojas Kārsavas novada svētki, kuri šogad pulcēs novadniekus un gaidīs ciemiņus no
20. līdz 28. augustam. Tā būs bagātīgi piepildīta nedēļa, kuras laikā būs iespēja apmeklēt
kultūras pasākumus, spēkoties dažādās sacensībās un baudīt populāru mākslinieku uzstāšanos – pie mums viesosies grupas “Tērvete”,
“Dzelzs vilks” un citi.

sirds varēs izpriecāties piepūšamajā atrakciju lajām skaņām priecēs Dobeles vācu biedrības
parkā, kurš darbosies līdz plkst. 16.00.
ansamblis “Die Lustigen”.
Plkst. 13.00 ieskanēsies Bēbīšu svētki, kuros
tiks sumināti jaunākie Kārsavas novada iedzīvotāji. Sanākušos priecēs suņu ātruma un veiklības
paraugdemonstrējumi, būs iespēja izvizināties ar
poniju un no plkst. 15.00 būs pieejamas atrakcijas jaunākajiem bērniem.

Novada svētkus 20. augustā atklās Kārsavas
novada Jauniešu diena Mežvidos. Šajā dienā būs
iespēja darboties dažādās meistardarbnīcās (no
plkst. 17.00), plkst. 20.00 jaunieši muzicēs, dejos un rādīs savus talantus koncertā, kurā tiks
sumināti Mežvidu pagasta pilngadnieki. Vakarā
plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Azars”, pusnaktī pārsteigums – putu ballīte.

Vakarā uz lustīgām dejām aicinās šlāgermūzikas aptaujas dalībnieki grupa “Tērvete”, naktī ar
enerģijas lādiņa devu uzstāsies “Dzelzs vilks”,
līdz pirmajiem gaiļiem muzicēs “Marchello”.
28. augustā, kā ierasts svētku svētdienā, rīts
sāksies ar Svēto misi Mežvidu skapulāra Dievmātes Romas katoļu baznīcā.
Izturīgākie novada svētku dalībnieki šajā dienā tiek aicināti pēcpusdienā uz tenisa turnīru,
Kārsavas pilsētas kortos, kur paralēli notiks šautriņu mešana, ielu vingrošana un šaušana ar pneimatisko šauteni.
Plkst. 18.00 novada svētkus noslēgs koncerts
“Taustiņinstrumentu trīsvienība”, Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Tajā
ērģeles satiksies duetos ar taustiņinstrumentiem:
ērģeles - Guna Kise, klavieres - Gunta
Šmaukstele un akordeons - Aldis Kise. Visa
emociju gamma izskanēs latviešu, krievu, vācu,
franču un argentīnas komponistu mūzikā.

Nedēļas laikā būs dažādas iespējas mēroties
spēkiem – 23. augustā Malnavā, Malnavas koledžas stadionā plkst. 10.00 notiks Latvijas ZA
reģiona jauniešu futbola čempionāts U-12. Plkst.
16.00 Kārsavā, pludmales volejbola laukumā
sacensības. 24. augustā Malnavas koledžas stadionā plkst. 16.00 minifutbola sacensības.

26. augustā, iestājoties tumsai, plkst. 21.00
Plkst. 15.00 Mežvidu pagasta ļaudis kamīnzāKārsavas tenisa kortos sportistus pulcēs Nakts
lē “Pakavi” ar dziesmām un stāstiem prezentēs Kārsavas novada svētku programmu skatieties
sacensības – strītbols, ghetto florbols un ielu futstāstu “Par Mežvidiem sauc manu Latgales cie- mājas lapā: karsava.lv.
bols. Skatītājus izklaidēs deju studija no Rēzekmu..”.
nes “Stoptime”.
Tuvojoties vakaram, plkst. 19.00 “Krosta”
Inese Krivmane
Novada svētku kulminācijas diena, 27. augusSabiedrisko attiecību speciāliste
estrādē varēs baudīt plašu koncertprogrammu,
tā, iesāksies ar Amatnieku tirdziņu, kurā no
kurā uzstāsies Mežvidu pašdarbnieki, tiks godiplkst. 11.00 būs iespējams iegādāties mājražotānāti sakoptāko sētu saimnieki. Ar vācu muzikāju darinājumus, jaunākie svētku dalībnieki no

BĒBĪŠU SVĒTKU GALVENIE VAROŅI

UZZĪMĒ SVĒTKU VELTĪJUMU SAVAM NOVADAM!

Rustams Agejenko

Gabriela Orinska

Alise Aleksejeva

Alekss Orinskis

Kārsavas novada svētku nedēļas ietvaros, Kārsavas novada ģimenes ar bērniem tiek aicināti uzzīmēt savu novēlējumu novadam “Mēs savam novadam!”.

Diāna Bleive

Ritvars Patmalnīks

Daniela Cimbaļuka

Annija Poikāne

Sabīne Čerenkova

Anna Potaša

Emīlija Černavska

Simona Ramza

Kristaps Dančs

Agija Rancāne

Lorens Gabrāns

Oskars Rancāns

Ralfs Garais

Diona Rudoviča

Mārtiņš Golubevs

Arvils Salītis

Ksenija Grigorjeva
Edvards Jasmans

Armands Ralfs Solovjovs

Jānis Rainers Kalvāns

Maksims Stepanovs

Linda Kaupuže

Maksims Terentjevs

Raitis Kaupužs

Melānija Urtāne

Marija Kivle

Alekss Višers

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS

Sofija Kuzmina

Andžejs Zalužinskis

Annija Lipska

Una Zemska

Līdz 12. augustam katr u tr ešdienu un piektdienu no plkst.17.00 Kār savā volejbola laukumā Raiņa ielā 7 notiek spēles “Kuorsovys Bīča līga”

Mišela Eva Mokrjakova
Kārlis Naglis
Varvara Novika
Roberts Onukrāns

Kārsavas novada svētki jau tiek svinēti kopš 2009. gada, katru gadu svinot tos vienā no novada pagastiem. Šogad svētki aizsāksies jau 20. augustā ar Jauniešu dienas svinīgo koncertu un
pilngadnieku godināšanu Kārsavas novada Mežvidos. Kārsavas novada iedzīvotāji ir aicināti uzzīmēt savu veltījumu novadam svētkos “Mēs savam novadam!”, lai veidotu jauno mākslinieku
darbu izstādi. Pašu mazāko novada gleznotāju mākslas darbi būs aplūkojami Mežvidu kultūras
nama foajē, lai ikviens svētku apmeklētājs un pilngadnieku sveicējs varētu aplūkot arī jaunākās
paaudzes veltījumu savam novadam!
Jāatgādina, ka tas nav zīmējumu konkurss, bet gan brīvprātīgs aicinājums, lai ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs varētu apsveikt savu novadu svētkos. Īpaši aicināti iesūtīt savus zīmējumus tiek vecāki ar bērniem, lai kopā sveiktu novadu svētkos. Aicināti iesūtīt savus darbus arī
novada bērnudārza audzēkņi, lai apsveiktu gan pilsētu, gan novadu svētkos. Zīmējumus līdz 18.
augustam var atstāt Kārsavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas kabinetā, kā arī
jauniešu centrā “Pūga”. Sīkāka informācija pa telefonu 29207196 (Anna), Solvita (28741073).
Anna Zīmele
Jaunatnes lietu speciāliste

13. augustā plkst. 18.00 Kārsavas “Krosta” estrādē Br antu amatier teātr a br īvdabas izr āde
R.Blaumaņa ''Trīnes grēki''. Izrāde 2 daļās. Režisore Gita Skadiņa. Ieeja bez maksas.
19. augustā plkst. 18:00 Kārsavas KN J aunības svētki Kār savas gaviļniekiem.
20. augustā plkst. 15:00 Kārsavas KN Bēr nības svētki Kār savas gaviļniekiem.
28. augustā plkst. 18.00 Mērdzenes KN Latgaliešu filma " Vīna vosor a deļ vysu" .
Ieeja - 1.00 eiro.

PAŠVALDĪBA
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS STADIONA PĀRBŪVE
TUVOJAS BEIGĀM

Uzņēmums „Halle B” veica maģistrālās siltumtrases izbūvi posmā

Būvdarbi vidusskolas stadionā joprojām turpinās. Regulāri tiek

no Kļavu ielas Katlu mājas līdz ēkai Teātra ielā 3. Baznīcai Kārsavā

organizētas sanāksmes ar būvdarbu veicējiem, projektētāju un

veica 2 siltummezglu izbūvi un siltummezglu pārbūvi Malnavas ielā

būvuzraugu, lai būtu informēti par projekta realizācijas gaitu un

5, Malnavas ielā 4 un Teātra ielā 3.

pārliecinātos, kas viss notiek pēc plāna. Sanāksmēs tiek panākti

Būvdarbu vadītājs Jānis Buļs stāsta, ka siltumtrases izbūve ir pabeigta

problēmu risinājumi un nonākam pie kopīga rezultāta.

un ir veikta izbūvētās siltumtrases ultraskaņas un hidrauliskā pārbaude.
Šobrīd uzņēmums „Halle B” jau ir uzsācis teritorijas labiekārtošanas
darbus un vēl ir nepadarīti darbi katlu mājā.
Būvdarbi norit atbilstoši būvdarbu veikšanas laika grafikam un jau
septembra sākumā objekts tiks nodots ekspluatācijā.
Inese Lipska
projektu vadītāja

IZBEIGTS LĪGUMS PAR „JAUNAS KATLU MĀJAS
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI” KĀRSAVAS PILSĒTĀ
Saskaņā ar 29.01.2016. gada uzņēmuma līgumu „Jaunas katlu
mājas Kārsavas pilsētā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Strasa Konsultanti” bija jāsagatavo un jānodot Kārsavas novada pašvaldībai katlu mājas
būvprojekts līdz 30. maijam. Būvprojekts netika izstrādāts un nav
nodots pašvaldībai līgumā paredzētajā termiņā.
Izpildītājs nav iesniedzis nekādus skaidrojumus par termiņa kavēšanu
un nav lūdzis termiņa pagarinājumu. Līgums tika izbeigts 10. jūnijā.
Par līguma neizpildi , SIA „Strasa Konsultanti” zaudēja garantijas
naudu 2 299 eiro.
Nekavējoties atkal tika izsludināts iepirkuma konkurss. Pieteicies bija
tikai viens pretendents SIA” BELSS”. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu un pretendents tiek aicināts uz līguma parakstīšanu.

Darbi sokas raiti un līdz šim jau ir veikti visi nepieciešamie zemes
darbi, ierīkota drenāžas un lietusūdens cauruļvadu sistēma, ierīkots
ūdensvads ar hidranta uzstādīšanu un daļēji ierīkota elektroapgaisme te-

ritorijā. Daudzfunkcionālais laukums, skrejceliņi, lodes grūšanas sektors
un futbola laukums ir sagatavoti iekšlaukumu un mākslīga zāliena seguma izbūvei un līniju marķēšanai. Ierīkota tāllekšanas bedre, uzbūvēti
bruģakmeņu celiņi un iesēts zālājs.
Sanāksmēs tika saskaņoti sporta laukumu aprīkojums, ielu vingrošanas stieņi un skatītāju tribīņu krāsa. Drīzumā tiks ierīkots stadiona un

UZSĀKTI BŪVDARBI KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ
Jūlijā, kad skolas ēka netiek izmantota, tika uzsākti būvdarbi
Kārsavas vidusskolā pie pirmā mācību korpusa sienu pastiprināšanas. Būvdarbus veic SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”.

laukuma nožogojums.
Ir beidzies iepirkums un noslēgts līgums ar SIA “BALTIC MODUL”
par jaunu konteineru tipa ģērbtuvju un trenera telpu iegādi. Augusta
vidū jau tiks piegādātas un uzstādītas ģērbtuves.
Tuvākajā laikā iepirkumu komisija pieņems lēmumu par audio sistēmas piegādi un uzstādīšanu Kārsavas vidusskolas stadionam.
Būvdarbiem stadionā jābūt pabeigtiem un objektam nodotam septembra sākumā.
Inese Lipska
Projektu vadītāja

IESNIEGTS PROJEKTA PIETEIKUMS ATPŪTAS
PARKA „ZĪDŪŅS” LABIEKĀRTOŠANAI
5. augustā Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Jonavas pašvaldību no Lietuvas iesniedza projekta pieteikumu LAT-LIT pārrobežu programmā. Projekta nosaukums “Kultūras mantojuma pieeja-

mības un vides objektu vērtības uzlabošana Kārsavas un Jonavas
Pamatu deformāciju rezultātā ēkas malējo spārnu sienās ir izveidojušās plaisas. Lai novērstu tālāku plaisu attīstību, ir paredzēta veikt sienu
pastiprināšana saskaņā ar būvprojektu. Ārējās savilces tiek uzstādītas pa
ēkas perimetru, iekšējās savilces tiek uzstādītas bēniņos un aktu zālē.
Inese Lipska
projektu vadītāja

novados”, kura ietvaros ir plānots labiekārtot aktīvās atpūtas parku
“Zīdūņs” Malnavā un muzeju Jonavā, kā arī ir paredzēti seši kopīgie pasākumi Kārsavas novadā un Jonavā.
Projektu izvērtēšana notiek līdz novembra sākumam, kad arī būs zināmi rezultāti, vai projekta pieteikums būs apstiprināts. Plašāka informācija par projektu sekos nākamajā “Kārsavas Novada Vēstis” numurā.
Juris Vorkalis
Vides pārvaldības speciālists
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ANASASIJA DROZDOVA GODAM PĀRSTĀV MŪSU NOVADU
STARPTAUTISKA FOTOGRĀFU PROJEKTĀ
No 18.- 25. jūlijam, Rīgā, norisinājās jauniešu organizācijas Young Folks fotogrāfu
grupas izveidotais Erasmus+ projekts jaunajiem censoņiem, kurā pilnveidot savas foto
un video prasmes. Kārsaviete Anastasija
Drozdova, izturēja sīvu konkurenci un iekļuva starp desmit labākajiem jauniešiem no
Latvijas, lai piedalītos jauniešu organizācijas
izveidotajā projektā, kurā piedalījās divas
valstis - Latvija un Francija.
“Projekts bija ļoti interesants un radošs, neskatoties uz manām ne samērā augsta līmeņa angļu valodas zināšanām, jaunieši no Francijas no
visas sirds centās mani saprast un kontaktējas ar
mani, tā itkā angļu valoda ir mana dzimtā, tas
bija ļoti forši! Bija ļoti daudz ekskursiju, protams, pienākumi, daudz darba ar fotogrāfijām,
katru dienu vajadzēja iesniegt dienas foto uz
balsošanu, no 1.-3. vietai un beigās bija visu
radošo darbu izstāde. Tā bija fantastiska sajūta redzēt visu savu veikumu vienuviet! Nākošgad
iespējams varēs braukt uz Franciju, laiks rādīs,
bet Young Folks sabiedrība, ja var tā teikt, ir

ļoti forša un radoša, katrs var atrast sev tur vietu, jo tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā projektā ir
saprotoši un komunikabli, un tu vienmēr būsi
saprasts, un pieņemts viņu lokā.
Projekts bija lieliska vide, kur vieglā un
draudzīgā atmosfērā, varēja iegūt jaunus draugus, izzināt pasauli, kā arī atklāt sevī jaunas puses, lai realizētu sevi fotogrāfijā, šādi sniedzot
labumu ne tikai sev, bet arī pārējiem. Man ir
ieceres, kā apmaiņas projektā gūtās pieredzes
rezultātā, īstenot trakas un radošas idejas Kārsavas novadā, lai gan man pašai, gan novada iedzīvotājiem būtu prieks un pozitīvas emocijas.”dalās savā pieredzē Anastasija Drozdova.
Projekta laikā jaunieši piedalījās foto meistarklasēs, devās pie dabas, tuvākajām pilsētām,
kā arī iepazinās ar Latvijas un Francijas kultūrām, komunicēja ar pazīstamiem fotogrāfiem,
un labi pavadīja laiku. Kopā projektā piedalījās
20 dalībnieki, desmit pārstāvji no Latvijas un
desmit pārstāvji no Francijas.
Anna Zīmele
Jaunatnes lietu speciāliste

BIEDRĪBA „PŪGA” REALIZĒS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTU
LATVIJĀ UN ARMĒNIJĀ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības „Kārsavas
novada jauniešu centrs „Pūga”” projektus
„Jo
dziļāk
mežā,
jo
zaļāk!”
un
„Entrepreneurship through thiking”, kas tiks
īstenoti "Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Savukārt otrais biedrības „Pūga” projekts tiks
īstenots Armēnijā, kur laikā no 4. līdz 11. oktobrim tiksies jaunieši no Latvijas, Armēnijas,
Ukrainas, Vācijas, Nīderlandes un Gruzijas, lai
caur pārgājieniem, neformālām apmācībām un
pieredzes apmaiņu, izprastu uzņēmējdarbības
būtību, dabas resursu un tūrisma nozīmi sava
Projekta „Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” mērķis ir biznesa radīšanā.
veicināt jauniešos izpratni par mežu kā nacionā- Biedrība „Pūga” jau ir veiksmīgi īstenojusi
lo resursu, kā arī veicināt jauniešu izglītošanu savu pirmo jauniešu apmaiņas projektu, kura
par to kā meža bagātības var mijiedarboties ar gaitā jaunieši no Moldovas, Armēnijas, Lietuuzņēmējdarbību. Jauniešu apmaiņas gaitā no 6. vas, Ukrainas, Gruzijas un Latvijas maija vidū
līdz 13. septembrim jaunieši no Armēnijas, iepazina Latgales senos arodus, kā arī dalījās ar
Moldovas, Polijas, Ukrainas, Bulgārijas un Lat- savu valstu pieredzi seno amatu saglabāšanā un
vijas izzinās dabas parka „Numernes valnis” apguva biznesa iemaņas.
vērtības, piedalīsies ikgadējā biedrības „Pūga”
organizētajā nakts sēņošanas festivālā „Ejom
Inga Bernāne
bakuot!”, dalīsies ar savu valstu pieredzi dabas
Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga””
vērtību apzināšanā, kā arī, izmantojot neformāpriekšsēdētāja vietniece
lās izglītības metodes, attīstīs sevī biznesa dzirksti.

ASINSDONORU DIENA PULCĒ 38
DONORUS, KOPĀ SAZIEDOTI 18
LITRI ASIŅU
Ceturtdien, 14.jūlijā, Kārsavā pie Kārsavas kultūras namā (KN), sadarbībā ar
Valsts Asinsdonoru centru (VADC), notikušajā Asins donoru dienā Kārsavas novadā
iedzīvotāji saziedoja 18 litrus asiņu.
Vidēji Latvijā asinis ziedo 1,7 % no iedzīvotājiem, kuri var būt donori. Kopumā Latvijā
regulāro donoru skaits ir zems, tāpēc jau 2015.
gadā tika aizsākta informatīvā kampaņa "Mums
ir viena asinsrite", ar mērķi piesaistīt jaunus
donorus un mainīt esošo donoru ieradumus,
aicinot cilvēkus ziedot asinis regulāri.
Sadarbojoties ar Valsts asinsdonoru centra
Latgales filiāli organizētajā Asins donoru dienā
Kārsavā, kas norisinājās šī gada 14. jūlijā, piedalījās 38 donori, papildinot lielo donoru saimi,
kas ir vērtējams, kā salīdzinoši augsta donoru
aktivitāte.
“Lai ziedotu asinis cēla mērķa labad, tad
Kārsavā šoreiz bija ieradušies 38 cilvēki, no
kuriem asinis nodeva 36, savukārt, 2 cilvēki
saņēma atteikumu. Kopā tika saziedoti 18 litri
asiņu. Jāsaka, ka ļoti priecēja kārsaviešu atsaucība un augstā donoru aktivitāte, jo astoņi donori nodeva asinis pirmo reizi, tādējādi, palīdzot kādam grūtā vai pat izšķirošā dzīves brīdī.
Ja mēs salīdzinām ar 2015. gadu, tad donoru
skaits svārstījās līdz 25 donoriem, ņemot vērā,
ka braucām uz Kārsavu tikai divas reizes gadā.
Esam patīkami pārsteigti un lepojamies ar šī
gada asins donoru aktivitāti, tāpēc labprāt veidotu ciešāku sadarbību ar kārsaviešiem, braucot biežāk, līdz pat četrām reizēm gadā. Iesaistoties asinsdonoru kustībā, ir iespēja palīdzēt
nelaimē nonākušajiem, kuriem ir nepieciešamas asinis. ”- stāsta VADC Latgales filiāles
virsmāsa Velta Andrijevska.
Jāpiebilst, ka asinsdonoru saimei var pievienoties vienmēr, apmeklējot VADC Latgales
filiāli
Rēzeknē,
Rēzeknes
slimnīcā,
18.novembra ielā 41, 4.stāvā, tālr.: 64 623 704.
Anna Zīmele,
Jaunatnes lietu speciāliste

KĀRSAVAS NOVADA BĒRNU VASARAS NOMETNE "VARAVĪKSNE"
Šogad pirmo gadu no 4. jūnija līdz 8. jūnija Kārsavas novada Kārsavas vidusskolā
notika
bērnu
un
jauniešu
nometne
”VARAVĪKSNE”, kuru organizēja Kārsavas
vidusskolas atbalsta biedrība.

radošas dotības un spējas. Piedalījās ‘biz biz mārītes veidošanā uz akmens “Krosta ” estrādes
teritorijā, uzzināja par koku dzīvi un praktiski
varēja mācīties tos pareizi iestādīt.

Vislielākā atzinība un pateicība jāizsaka noNometnē piedalījās 31 bērns vecumā no 6 metnes vadītājai Vairai Šicānei, nometnes audzilīdz 14 gadiem no Mežvidu, Mērdzenes, Malna- nātājām Sarmītei Linužai un Ainai Jurdžai par
vas pagasta un Kārsavas pilsētas.
ieguldīto darbu nometnes satura izstrādē un izVasaras nometnē „VARAVĪKSNE” bērni pildē. Par nometnes dalībnieku veselības stāvokkatru dienu iepazina „Varavīksnes krāsu pasau- ļa uzraudzīšanu – medmāsai Nellijai Lagali”, paplašināja savu redzesloku par krāsu pielie- novskai, par nometnes notikumu atspoguļošanu tojumu dzīvē, dabā, daiļliteratūrā, mākslā. Brau- Agitai Barkānei.
ca ekskursijā uz Rāznu, kur tās skaisto apkārtni
Nometnes organizēšana ir darbietilpīgs un
vēroja no Mākoņkalna, apmeklēja Dabas izglītī- dārgs pasākums, tāpēc tās nodrošināšanā bija
bas centru “Rāzna”, kur uzzināja par Rāznas na- jāiesaista daudz palīgu un sponsoru.
cionālā parka iemītniekiem ūdenī, mežā, pļavā
un ezera piekrastē, basām kājām izstaigāja Sajū- Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības valde
tu taku, kas izveidota centra tuvumā. Bērni mācī- saka ”Paldies!” Kārsavas novada pašvaldībai par
jās celt telti, piedalījās sporta aktivitātēs, aktīvi finansiālo un materiālo atbalstu, Kārsavas vidusdarbojās radošajās darbnīcās, kurās katrs indivi- skolai – par materiālo atbalstu, SIA „Bergvig
duāli varēja atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt Skog” izpildirektoram Lars - George Hedlund –

par finansiālo atbalstu zvaigznes telts iegādei,
SIA „CPA”- par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, SIA „Kārsavas namsaimnieks” – par
ugunskuram nepieciešamā materiāla sagatavošanu un piegādi, nometnes bērnu vecākiem – par
rūpēm un finansējumu savu bērnu radoša, lietderīga, aktīva un izglītojoša laika pavadīšanai, piesakot un iesaistot bērnus nometnē, par jaukajām
ekskursijām- šoferītim Aivaram Urtānam, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei un pedagogiem I. Linužai, L. Laganovskai, D. Poikānam par radošās darbnīcas organizēšanu
„Krosta” estrādē, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles Ludzas Meža
konsultāciju pakalpojumu centra vecākajam
mežsaimniecības konsultantam Ludvigam Karvelim – par jauko stāstījumu un praktiskajām
nodarbībām dabā par koku dzīvi.
A. Daukste
Biedrības valdes priekšsēdētāja
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
Lai veicinātu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstīšanu Latvijā un sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2016. 2020. gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu, Kārsavas novada pašvaldība 24.03.2016 Domes sēdē pieņēma lēmumu par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Tuvojoties ES fondu apguves periodam darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” kontekstā, paredzētas aktivitātes
pašvaldībām laika periodam no 2016.gada līdz 2018.gada 31.decembrim
(pirmajai pašvaldību projektu atlases kārtai).
Projekta ietvaros aktivitātes plānojamas šādām iedzīvotāju mērķa grupām:
visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;

trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;

bezdarbnieki;

personas ar invaliditāti;

iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;

bērni;

pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.
Saskaņā ar MK noteikumu projektu 9.2.4.2. pasākuma ietvaros paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes un attiecināmā finansējuma apmēru:








projekta vadības nodrošināšana;
projekta īstenošanas nodrošināšana;
slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (vismaz 80% apmērā no konkrētajai pašvaldībai aprēķinātā
finansējuma);
informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Ievērojot iepriekš minēto Kārsavas novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija ir izstrādājusi anketu, lai varētu uzzināt sabiedrības
viedokli par tām aktivitātēm, kuras būtu nepieciešams plānot un iekļaut
paredzētajā projektā, lai varētu uzzināt sabiedrības viedokli par tām aktivitātēm, kuras būtu nepieciešams plānot un iekļaut paredzētajā projektā,
lai veicinātu sabiedrības veselību. Lūdzam ikvienu aizpildīt anketu un
izteikt savu viedokli.

KĀRSAVAS NOVADA ĢIMENES
AR BĒRNIEM SAŅĒMA
LIETOTUS DATORUS
Sadarbojoties ar fondu „GLORIA PATRI” šī gada 21. jūlijā Kārsavas novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma ziedojumu - sešus lietotus stacionāros datorus ar
visu aprīkojumu. Šie datori tika nodoti Kārsavas novada ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni un kuriem mācībām ir nepieciešami datori.
Kārsavas novada pašvaldība ar fondu
„GLORIA PATRI” sadarbojās arī 2015. gadā,
kad lietotos datorus ieguva piecas ģimenes. Arī
turpmāk fonds piedāvā sadarboties, līdz ar to
Kārsavas novada ģimenes, kurām ir šāda nepieciešamība ir aicinātas griezties Sociālajā dienestā, iepazīties un vienoties par turpmākajām
iespējām iegūt skolēnam datoru.
Genovefa Strode
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

APTAUJAS ANKETA PAR VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
PASĀKUMIEM
Kārsavas novada pašvaldība lūdz Kārsavas pilsētas un pagastu iedzīvotāju viedokli par veselību veicinošām aktivitātēm novadā.
Līdz 16. augustam Kārsavas novada pašvaldība lūdz aizpildīt aptauju, atzīmējot tās aktivitātes, kuras jūsuprāt ir nepieciešams realizēt Kārsavas novadā,
un kurās jūs piedalītos. Aktivitātes paredzētas bērniem un iedzīvotājiem, kas
vecāki par 54 gadiem.
Lūdzu atzīmējiet (ar X), jums interesējošās aktivitātes trīs tēmu blokos.
Veselīga uztura jautājumu popularizēšana:










tematiski pasākumi
uztura speciālista konsultācijas
lekcijas
meistarklases
atbalsta grupas atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšanai
izglītojošo īsfilmu veidošana
veselības dienu organizēšana
cits variants_________________________________________________

Fizisko aktivitāšu popularizēšana sabiedrībā









nūjošana
skriešana
velobraukšana
vasaras nometnes
peldēšanas apmācības bērniem
pastaigu maršrutu izveide
organizētas brīvdabas vingrošanas
cits variants_________________________________________________

Garīgās veselības veicināšana sabiedrībā




bezmaksas psiholoģiskais atbalsts
lekcijas novada iedzīvotājiem (par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi, psihosomatiskajām saslimšanām un to atpazīšanu, psihisko veselību un tās saglabāšanu seniora vecumā)
cits variants________________________________________________

Uzrakstiet savu e-pastu, ja vēlaties tajā saņemt Kārsavas novada pašvaldības
jaunumus: _______________________________________
Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam izgriezt un iesniegt Kārsavas novada pašvaldībā pie sekretāres (Vienības ielā 53, Kārsavā) līdz 16. augustam. Aptauju ir
iespējams aizpildīt arī elektroniski Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:
karsava.lv.

LATGALES SOCIĀLO DIENESTU TIKŠANĀS PAR
DEINSTITUCIONIZĀCIJAS PROCESA AKTUALITĀTĒM UN
PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪTI
Lai informētu pašvaldības par projekta
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā” ieviešanas aktualitātēm, Latgales plānošanas reģions šī gada 27.jūlijā pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem kā arī citiem
interesentiem rīkoja semināru. Informatīvā semināra laikā teju 50 klausītājiem tika sniegta
būtiskākā informācija par projekta aktivitātēm,
pieejamajiem sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem, savstarpējo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanai, kā arī citi aktuāli jautājumi.
Lai paplašinātu sociālo darbinieku redzesloku par reģionā sniegto sociālo pakalpojumu dažādību un apjomu, semināra dalībniekiem tika nodrošināta iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dažādām pakalpojumu sniegšanas
vietām. Tika apmeklēti: Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs, Dienas aprūpes
centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Ģimenes atbalsta centrs/patversme, kā arī grupu
dzīvokļi un Sociālā/nakts patversme Šaurajā ielā.
Kā atzina paši klātesošie, šī bijusi vērtīga informācija un pozitīva pieredze turpmākajai darbībai
savās pašvaldībās esošā sociālo pakalpojuma klāsta paplašināšanai un pilnveidošanai.
Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz nepieciešamo atbalstu
personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. Tās mērķis – radīt iespēju dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Galvenās DI mērķa grupas ir bērni, kas mitinās iestādēs, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasnieguši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

SABIEDRĪBA
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IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMI!
Kādā veidā daudzdzīvokļu mājas likteni ietekmē, tas ka tajā ir pašvaldības
dzīvokļi? Vai iedzīvotājiem par to ir
jāsatraucas, kā tas tiek kultivēts izdevumā “Ludzas Zeme”?

AUGUSTS

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS
75 gadu jubileja
Maija Labanovska Malnavas pag.
Velta Mickāne Mērdzenes pag.
Valerjans Slišāns Malnavas pag.
Helēna Streļča Kārsava

?

Pagājušā gadsimta 90. gados visas
daudzstāvu mājas tika noformētas kā pašvaldības īpašums. Pēc tam pakāpeniski
sākās dzīvokļu privatizācija, bet, kamēr
visi dzīvokļi nav ierakstīti zemes grāmatā,
dokumentos (zemesgrāmatas pamatnodalījumā) pastāv ieraksts, ka 1 daļa
pieder pašvaldībai.
Minētajā Vienības ielas 74b māja uz šo brīdi pašvaldībai pieder 4 dzīvokļi, tādēļ dokumentos vēl joprojām parādās, ka kopējā 1 daļa pieder
pašvaldībai.
Domes priekšsēdētāja tiekoties ar šīs mājas pilnvaroto V. Igauni, tika
norunāts, ka Kārsavas novada pašvaldība pakāpeniski kārtos savas īpašumtiesības, līdz ar to jūlijā domes sēdē tika pieņemts lēmums par 4 pašvaldības dzīvokļu inventarizācijas lietu un zemes grāmatas sakārtošanu.
Tālāk inventarizācijas process un zemes grāmatas ieraksta veikšana var
aizņemt līdz dažiem mēnešiem, tas ir atkarīgs no atbildīgo dienestu darba. Tas, ka kāda persona ,t.sk. pašvaldība, nav nostiprinājusi savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, rada tikai vienu problēmu – ar tādu īpašumu
nevar veikt nekādus darījumus (pārdot, dāvināt, utt.) Bet pārējiem kopīpašniekiem tas nerada nekādas problēmas.

80 gadu jubileja
Viktors Baikovs Kārsava
Anastasija Kapule Mežvidu pag.
Valentīna Lavrentjeva Kārsava
Anna Nalivaiko Kārsava
85 gadu jubileja
Nina Antonova Mērdzenes pag
Broņislava Mežale Salnavas pag.

Minētās mājas iedzīvotāji pēc vairākuma balsojuma var un varēs ļaut
apsaimniekot viņu dzīvojamo māju, nododot to citam apsaimniekošanas
uzņēmumam, kā to kādu laiku bija izvēlējusies māja Vienības ielā 72,
gan paliekot SIA “Kārsavas Namsaimnieks” pārvaldīšanā, vai uzticot to
darīt pilnvarotai personai. Praksi apsaimniekošanu uzticēt citam uzņēmumam jau ir izmantojušas daudzdzīvokļu mājas Kārsavas pilsētā, bet pagastos – nododot pilnvarotai personai.

Kam ir jāmaksā parāds par dzīvokli, to pārdodot, vai to ir iespējams dzēst?
Dzīvokļa pircējam nepāriet bijušā īpašnieka parāds. Parādu apsaimniekotajās caur tiesu to piedzen no bijušā īpašnieka par visu laika periodu.
Šīs tiesības nezūd 10 gadus. Dzīvokļa pirkuma līgumā nav jānorāda pārdevēja parādi, pircējs nav par tiem atbildīgs.

90 gadu jubileja
Janīna Jakovļeva Kārsava
Eleonora Logina Kārsava
91 gada jubileja
Staņislavs Labanovskis Kārsava
93 gadu jubileja
Anna Koļča Mežvidu pag.
Jeļena Novikova Kārsava
94 gadu jubileja
Emīlija Nalivaiko Kārsava
95 gadu jubileja
Stefanija Pavloviča Mērdzenes pag.

Ir viss tāpat, kā bijis.
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums Tik laiks ir gadu skaitu samainījis.
(Z. Purvs)
Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!
2016.gada jūlijā Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts pieci
laulību reģistri:
Kaspars Kivlāns un Katrīne Jonikāne
Sandris Zelčs un Madara Krišane

Šobrīd un arī pēc pašvaldības īpašumtiesību sakārtošanas, dzīvokļu
īpašniekiem ir un būs tiesības ar saviem īpašumiem rīkoties pēc saviem
ieskatiem – pārdot, dāvināt vai izīrēt. Īpašuma domājamo daļu lielums
nevienam īpašniekam nemainīsies arī pēc tam, kad pašvaldības 4 dzīvokļi
tiks ierakstīti zemesgrāmatas papildnodalījumā. Pamatnodalījumā vairs
nebūs nekādu ierakstu un īpašuma tiesību sastāvs būs – 0. Bet papildnodalījuma visu 24 dzīvokļu domājamās daļas veidos vienu veselu skaitli.

Viktors Stepanovs un Baiba Kaša
Raimonds Zālītis un Sigita Medeniece
Voldemārs Zarāns un Aivita Kaupuže

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

MOBILAIS MAMOGRĀFS KĀRSAVĀ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 16
augustā. Pie Kārsavas kultūras nama, Vienības iela 49c.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar
ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu - par maksu.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija
info@mamografija.lv.

www.mamografija.lv

vai

uz

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā jūlija mēnesī sastādīti 7 miršanas reģistri:
Pēteris Čiževskis

Vitolds Urbanovičs

Veneranda Mateļonoka

19.05.1951-04.07.2016 Mežvidu pagasts

23.02.1946-14.07.2016 Kārsava

25.12.1949-28.07.2016 Kārsava

Jāzeps Lelis

Anna Uzulnika

10.08.1933-04.07.2016 Malnavas pagasts

08.08.1927-21.07.2016 Mežvidu pagasts

Ivans Pavlovs

Armands Slišāns

06.07.1944-07.07.2016 Malnavas pagasts

14.03.1974-09.07.2016 Rīga

twitter.com/karsavas_novads

2016

www.karsava.lv

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis” ; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.karsava@gmail.com. Lasiet avīzi Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv

e-pastu

