
Svētku noskaņās Kārsavas novadā notika 
“Vecmāmiņu festivāls”, šādi pulcinot aktīvās 
vecmāmiņas un atgādinot par viņu nozīmīgo 
lomu mūsu dzīvē un ģimenē. Pasākums tapa 
ar mērķi popularizēt vecmāmiņu mūžā iegūto 
pieredzi, iemaņas un  ģimenes tradicionālās 
vērtības, ko viņas ar prieku nodod jaunajām 
paaudzēm.  

Konkursā piedalījās deviņas Kārsavas novada 
vecmāmiņas, katra no viņām skatītājus un žūriju 
iepazīstināja ar saviem talantiem un prasmēm. 
Komisija izvērtējot katru no tām piešķīra šādas 
nominācijas.  

Rita Žuka no Malnavas ieguva divus titulus 
“Erudīcija” un “Foto”. 

Ritas mazdēls Daniels saka: “Mana omīte ir 
ļoti jautra, dzīvespriecīga, mīļa, atsaucīga un 
enerģiska. Kopā ar omīti es gan baroju trušus, 
gan braucu ar velosipēdu, gan varu uzspēlēt fut-
bolu.” 

Lūcija Urtāne no Kārsavas tika godināta 
nominācijā “Dzīvesziņa”. 

Mazbērni par babiņu Lūcīti: “Vienmēr aktīva, 
vienmēr smaidoša, vienmēr optimistiski noska-
ņota. Viņai ļoti patīk iesaistīties dažādās trakulī-
bās - vizināties no kalna ar ragutiņām, dotie zie-
mas piknikā pie ugunskura, braukt Jāņuzālēs.” 

Zofija Ritiņa no Kārsavas ieguva titulu 
“Asprātība”.  

Zofijas mazdēls par vecmāmiņu saka: “Mana 
vecmāmiņa ir īpaša. Neskatoties uz to, ka viņai 
jau 72 gadi, viņa vienmēr saka: “Esmu vēl jau-
na!” Viņa seko līdzi laikam, prot rīkoties ar dato-
ru, izmantot skype, viņai ir laba humora izjūta, 
brīvajā laikā nodarbojas ar nūjošanu, dejo deju 
kolektīvā “Senleja” un vada Sociālo palīdzības 
centru ”Gvelzis”.” 

Antoņina Golubeva no Salnavas pagasta ie-
guva titulu “Saimniece”. 

Piesakot vecmammu konkursam, meita Baiba 
raksta: “Ar šo pieteikumu mēs vēlamies pateik-
ties viņai par mīlestību, sapratni, mūžīgām rū-
pēm, raizēm un pārdzīvojumiem, ko viņa izjūt 
par mūsu ģimenēm. Viņa ir izaugusi savstarpēji 
mīlošā ģimenē un tādu pašu pieredzi ir nodevusi 

mums - būt stipriem savās ģimenēs, saprotošiem, 
piedodošiem, rūpīgiem, saimnieciskiem un savus 
bērnus audzināt mīlestībā.” 

Elvīra Bleive no Salnavas pagasts ieguva ti-
tulu “Talants”. 

“Mūsu vecmamma ir saprotoša un mūsdienīga. 
Tas nekas, ka vecmammas sejā iezagusies kāda 
rūpju ievilkta rieviņa, viņa vienalga ir jauna un 
skaista. Apbrīnoju viņas entuziasmu un apņēmī-
bu. Vecmamma gāja skolā, cītīgi mācījās, jo zi-
nāja, ka tā ir atslēga uz labu izglītību. To ikdienu 
viņa atgādināja arī saviem bērniem un mazbēr-
niem,” tā Elvīras mazbērni par savu vecmammu. 

Antoņina Mūrniece no Mežvidiem tika ap-
balvota divās nominācijās “Fantāzija” un 
“Simpātija”.  

“Myusim nav ni vacmamma, ni vecmāmiņa i ni 
ome, ni omīte! Mysim ir Baba ar lelū B! Šis 
vuords skaņ tik mīļi i pareizi, šī 4 burti ītver sevī 
tik daudzi mīlesteibas, dzeivis gudreibas, pamuo-
ceibu i vysaidu souvaļu. Mozbārni breižam šū 
vuordu īzamuoca uotruok kei māma voi tēte, jo 
tys tok tik vīnkuorši Ba - Ba!” 

Lidija Bacule no Mežvidu pagasta ieguva 
titulu “Mīlestība”.  

Kā raksta pati Lidija: “Man patīk stādīt un au-
dzēt, cenšos apkopt savu apkārtni, lai Latvijas 
karogam, kas plīvo pie dēla jaunās mājas nebūtu 
kauns.” 

Gerda Rupaine no Mežvidu pagasta ieguva 
titulu “Labsirdība”.  

“Mājās priekštelpā vecmāmiņai ir uzgleznotas 
gleznas, kuras uzliktas kā izstādē. Ciemiņi apbrī-
no un slavē mūsu talantīgo vecmammu. Kā vi-
sām omēm, tāpat arī manai omītei patīk adīt sil-
tas zeķes, cimdus, cepures un šalles. Adatas kust 
un kust..” 

Lilita Upeniece no Mērdzenes pagasta iegu-
va titulu “Grācija”.  

Kā pati Lilita atzīst, “kad daba mostas, es 
skrienu pretī jaunām vēsmām – apmēram 8 ga-

dus piedalos maratona skrējienā Rīgā, kur veicu 
10 km distanci. No darba pie datora sevi izkusti-
nu Mērdzenes sporta zālē. Ar prieku gaidu snie-
gu, lai kāptu uz slēpēm un jūsmotu par burvīgām 
ziemas ainavām Mērdzenes apkaimē.” 

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

ŠARMANTĀS KĀRSAVAS NOVADĀ VECMĀMIŅAS 

PULCĒJAS “VECMĀMIŅU FESTIVĀLĀ”  

VECMĀMIŅAS SVEIC SALNAVAS LAUKU KAPELA "SĀBREIŠI" 
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15. janvārī plkst.18:00 Kārsavas KN 

Kārsavas pilsētas amatierkolektīvu “Gada ieskaņas koncerts”. 

15. janvārī plkst. 20:00 Kārsavas KN 

Kārsavas novada krievu drāmas muzikāla izrāde “Otmorozko”. Ieeja brī-

va. 

15. janvārī plkst. 21:00 Kārsavas KN 

Vecā Jaungada Karnevāls. Muzikālais noformējums "Tontonc & Ran-

canc". Ieeja – 2 eiro (oriģināli veidotām maskām ieeja bez maksas).  

17. janvārī plkst. 11:00 Malnavas “Dzīļu” maiznīcā 

Teņa dienas suprātkas.  

22. janvārī plkst. 19.00 Kārsavas KN 

Kārsavas novada Jauniešu gada balva 2015. Plkst. 22:00 ballīte.  

30. janvārī plkst. 19:00 Salnavas KN 

Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde “Ontans i Anne” – “Ontana 

traģedeja”. 

30. janvārī plkst. 22:00 Salnavas KN 

Karnevāls 2016. Masku parāde no 23.00-24.00. Balle kopā ar brāļiem 

Puncuļiem. 

5. februārī plkst. 20:00 Goliševas KN 

Kārsavas novada iestāžu darbinieku un iedzīvotāju atpūtas pasākums. 

Balle kopā ar brāļiem Puncuļiem. Dalību pasākumā lūgums pieteikt pa 

tel. 29471359 (Valentīna) vai 29485760 (Anatolijs) līdz 3.februārim. 

Omulībai ņemiet līdzi " groziņu". 

14.februārī plkst. 15:00 Kārsavas KN 

Mīlestības dienas koncertizrāde. 

PASĀKUMU PLĀNS DUBULTI SVĒTKI GRĀMATU MĪĻOTĀJIEM 

4.decembrī, piektdienas pievakarē Kārsavas Mūzikas un mākslas 

skolas kamerzālē valdīja neparasti silta un saulaina atmosfēra. Tur 

klātesošie tika iepazīstināti uzreiz ar diviem novada autoru literāra-

jiem darbiem – Intas Naglas dzejas grāmatu “Ieziedēt varavīksnē” 

un Lības Griezes triloģijas “ No ievziediem līdz Mārtiņiem” 1.daļu 

“Ieva”. 

Dzejnieces Intas Naglas stāstījums par savu jauno lolojumu - dzejas 

grāmatu “Ieziedēt varavīksnē” bija kā “dzejas meditācija”, kuras laikā 

klātesošie caur gadskārtu maiņu  izdzīvoja arī mūža rituma noskaņas. 

Sajūtas paspilgtināja Rasmas Kulamovas sacerētās un izpildītās dzies-

mas ar Intas dzejas vārdiem. 

Šī ir jau piektā dzejnieces grāmata (neskaitot 11 kopkrājumos iekļautos 

darbus), kas iecerēta kā atskats uz dzīves gadiem. Tajā varam rast gan 

meitenīgas ilgas, jaunības romantiku un  brieduma pārdomas, kuras 

caurvij paļāvība uz Dievu un harmonijas meklējumi dabā un cilvēkos.  

Pārsteigums visiem ir arī kārsavietes Rasmas Kulamovas māmiņas – 

Ivāras Dzidrītes Grencevičas rakstnieces talants. Par to, ka Ivāra raksta, 

ilgi nezināja pat viņas ģimene, jo darbi tapa galvenokārt bezmiega nakts 

stundās. Ar pseidonīmu Lība Grieze viņa ir sarakstījusi veselas piecas 

grāmatas, kuras, nu jau aizsaulē aizgājušajai rakstniecei, solīja izdot mei-

ta Rasma. Rasmas pacietība un uzņēmība nu ir vainagojusies ar triloģijas 

pirmās grāmatas “Ieva” publicēšanu. Redzot apjomīgo grāmatas rokrak-

stu, arī Rasmas lielā apņēmība ir apbrīnas vērta. Novēlēsim veiksmi un 

līdzcilvēku atbalstu arī pārējo darbu izdošanā.  

Abas grāmatas ir tapušas izdevniecībā “Visual Studio”, kura autoriem 

piedāvā iespiest grāmatas labā kvalitātē nelielās tirāžās.   

Pēc prezentācijas dzejniece un izdevēja uzklausīja laba vēlējumus un 

saņēma ziedus. Apsveicēju vidū bija arī grāmatizdevējs Aivars Gulbis, 

kurš klātesošajiem veltīja skaistu dziesmu un nedaudz pastāstīja par grā-

matu tapšanas procesu. Pasākuma apmeklētāji pirmie varēja turēt savās 

rokās  jaunās grāmatas. Lības Griezes romāna tumšzaļo vāku  rotā iev-

ziedu čemuri, kā jaunības ilgu simbols. 

Inta Jurča 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja 

NOSLĒGTA NIKOLAJA NIKUĻINA TRILOĢIJA 

PAR KĀRSAVAS NOVADU  

Adventes laikā Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika prezentēta Kārsa-
vas novadpētnieka Nikolaja Nikuļina grāmata “Встречи и 
расставания” (“Tikšanās un šķiršanās”) krievu valodā. Grāmatā 
var rast gan tēlainas sen pagājušo laiku ainas, gan Nikolaja laika-
biedru dzīvesstāstus, gan lielāku vēsturisku notikumu atblāzmu 
Kārsavas novadā. Šajā grāmatā skarti ne tikai Kārsavas pilsētas cil-
vēku likteņi, bet arī stāsti par apkārtējo pagastu ļaudīm un Krievi-
jas pierobežas apdzīvotajām vietām. 

Stāstot par jauno grāmatu, autors atzīst, ka tā ir daudz personiskāka, ne 
kā iepriekš izdotās, jo balstīta uz dažādos dzīves posmos piedzīvotā un 
novērotā.   

Ar šo grāmatu autors simboliski noslēdz triloģiju par Kārsavas novadu. 
Iepriekš tika izdotas grāmatas “Kārsavas ielu un māju vēsture” (2008) un 
“Atmiņas par Kārsavu” (2011). Tomēr nenogurstošais pētnieka gars un 
līdzcilvēku pamudinājumi liek turpināt meklēt, pētīt un aprakstīt. Jo ik-
viens stāsts, tajā iedziļinoties, atklāj aizvien jaunus faktus. 

Ar lielu interesi grāmatas atvēršanas svētku dalībnieki klausījās Nikuļi-
na kunga stāstījumā par Kārsavas stacijas vēsturi, par leģendām un fak-
tiem, kas saistīti ar tās celtniecību un atrašanās vietu. Tas liek aizdomā-
ties, cik vēsturiskiem notikumiem un noslēpumiem bagāts ir ikviens, 
šķietami necils, Latvijas stūrītis. Vajadzīgs tikai kāds neatlaidīgs pēt-
nieks, kurš šīs bagātības atklāj, taču nepieciešams arī līdzcilvēku at-
balsts. Šīs grāmatas izdošanu atbalstīja Kārsavas uzņēmējs Andris Iva-
novs, taču būtu nepieciešams arī grāmatas tulkojums. Tā pat autors vēl 
iecerējis papildināt un atkārtoti izdot pirmo grāmatu, kura tika laista kla-
jā par pašvaldības līdzekļiem.  

 

Inta Jurča 
Kārsavas bibliotēkas vadītāja 

SALNAVAS AMATIERTEĀTRIM JAUNA IZRĀDE 

“DANCIS PRET RINĶI”  

Salnavas amatierteātris, turoties pie tradīcijām, gada nogalē skatī-

tāju vērtējumam nodod savu jaunāko iestudējumu komēdiju 

“Dancis pret rinķi”. 

Pirms tam iestudēti dažādi skeči, kurus var izmantot pasākumos un pie-

dalīties amatiertreātru saietos citos novados. Iestudētajai komēdijai nav 

viena konkrēta autora, jo tā ir aktieru improvizācijas radīta. Izmantoti 

anekdotiski gadījumi un kuriozi no pašu aktieru pieredzes, kā arī ikdienā 

manīti atgadījumi iz dzīves laukos. 

Pirmais pārbaudījums ir izturēts un saņemta skatītāju atzinība. Salnavas 

amatierteātris ar savu iestudējumu ir gatavs doties viesizrādēs savā nova-
dā, jau ir saņemti arī uzaicinājumi no kaimiņu novadiem. 

Valentīna Kirsanova 

Salnavas KN vadītāja 

Šī gada laikā iecerēts sarīkot četras Salnavas pagasta iedzīvotāju 

hobiju un talantu izstādes „Ceļā uz Latvijas simtgadi”, kuras būs 

apskatāmas Salnavas KN. 

Ziemas mēnešos varēs iepazīties ar salnaviešu zīmējumiem un glez-

nām. Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju līdzdalību Latvijas simtgades pa-

sākumu ciklos, aicinām piedalīties izstādes veidošanā „ Salnavas pagasta 

iedzīvotāju zīmējumi un gleznas” . 

Savus darbus iesniegt Salnavas KN, sazinoties ar Valentīnu (mob. 

29471359) līdz 26. janvārim. Izstādes tiks atklāta Salnavas KN 30. jan-

vārī plkst.18.00. Aktīvākie dalībnieki saņems pārsteiguma balvas. 

Valentīna Kirsanova 
Salnavas KN vadītāja 

SALNAVĀ IESĀKSIES IZSTĀŽU CIKLS      

„CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI” 
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ZEMESSARDZES 32. KĀJNIEKU BATALJONA 

VETERĀNU GODINĀŠANA  

27.decembrī Rēzeknes novada Dricānu Kultūras namā notika Ze-

messardzes 32.Kājnieku bataljona Veterānu godināšanas pasākums, 

kuru organizēja Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes Viļānu, Kārsavas, Lu-

dzas, Ciblas novadu pašvaldības. 

2. Zemessardzes novada komandieris Ervīns Kopeika uzsvēra, ka šāda 

Veterānu godināšana, ko organizē pašvaldības, lai pateiktos saviem iedzī-

votājiem, ir unikāla: “Parasti Zemessardze organizē savus pasākumus, bet 

šoreiz pašvaldības ir tās, kas sasauc kopā veterānus un vēlas viņiem pa-

teikties, un tas ir ļoti pozitīvi.” Pulkvežleitnants Ervīns Kopeika pastāstī-

ja, ka 2015.gadā 2.Zemessardzes novadā ir uzņemti 400 jaunie zemessar-

gi, un tas lielā mērā ir arī veterānu nopelns: ”Labākā rekrutēšana ir tad, ja 

cilvēki pastāsta viens otram, cik Zemessardzē ir interesanti, te var iegūt 

jaunas zināšanas un pārbaudīt savus spēkus. Runājot par esošajiem ze-

messargiem, vēlos pateikties viņiem par dienestu un arī viņu ģimenēm 

par atbalstu, jo lielā mērā veiksmīgs dienests ir iespējams tad, ja ir at-

balsts no ģimenes puses.    

Pulkvežleitnants Ervīns Kopeika pasniedza veterāniem arī apbalvoju-

mus.  Zemessardzes Veterāna goda zīme tika pasniegtas mūsu novadnie-

kam seržantam Jānim Abrickim.  Lai izteiktu atzinību par veikto ieguldī-

jumu, veicinot patriotismu un vēsturisko tradīciju nostiprināšanu sabiedrī-

bā, pulkvežleitnants Ervīns Kopeika apbalvoja ar 2.Zemessardzes novada 

komandiera pateicību Aleksandru Vorkali, Henrihu Matuli, Jāzepu Paulā-

nu.  

Zemessardzes veterānu apvienība tika izveidota 2011.gada novembrī, 

tās mērķis ir apvienot zemessargus, kuri sasnieguši noteikto vecumu - 55 

gadi un atvaļinātos profesionālā dienesta karavīrus, kuri ieguvuši ZS ve-

terāna statusu, lai atbalstītu ZS un Nacionālos bruņotos spēkus to uzdevu-

mu veikšanā. 

Viens no apvienības svarīgākajiem uzdevumiem ir sniegt atbalstu ZS 

vienībām rekrutēt LR pilsoņus dienestam ZS, kas ir Nacionālo bruņoto 
spēku sastāvdaļa un kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teri-
torijas un sabiedrības aizsardzībā, piedalīties valsts aizsardzības uzdevu-
mu plānošanā un izpildē atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem. 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVAS NOVADA “JAUNIEŠU GADA BALVA 
2015” 

Jau tradicionāli katru gadu tiek pasniegta Kārsavas novada 

“Jauniešu gada balva 2015”, kur svinīgajā ceremonijā tiks godināti 

novada jaunieši,  kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu 

jauniešu ikdienu. Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja paust sa-

vu viedokli un izvirzīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis kļūt par 

"Gada Jaunieti" vai gūt atbalstu, kādā no sešām izvirzītajām nomi-

nācijām. 

Nominanti var tikt pieteikti aizpildot pieteikuma anketu internetā (atrodi 

to karsava.lv) vai nosūtot to uz e-pastu biedriba.puga@gmail.com vai at-

stājot speciālās pieteikumu urnās (līdz 2016.gada 18.janvārim), kas ir iz-

vietotas: 

·  Kārsavas vidusskolā; 

·  Malnavas koledžā; 

·  Kārsavas novada domes ēkā; 

·  Kārsavas novada pagastu pārvaldēs; 

·  Kārsavas novada kultūras namos. 

Iesniegtās pretendentu anketas vērtēs speciāla komisija, izvērtējot viņu 

personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā. 

Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 22. janvārī plkst. 
19:00 un plkst. 22:00 ir paredzēta balle ar DJ Barik un DJ Mairix. Papil-

dus informācija ir pieejama Kārsavas novada mājas lapā karsava.lv, kā 
arī “Pūgas” facebooka.com lapā: facebook.com/karsavasjauniesi 

MALNAVAS KOLEDŽĀ MĀCĪBU UZŅĒMUMS  

„PIESKĀRIENS” 

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācī-

bu uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību 

nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbības reālā vidē - tiek ra-

žotas un pārdotas preces un pakalpojumi. 

SMU nav juridiska statusa, tos pārstāv JUNIOR ACHIEWEMENT 

LATVIJA un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa 

konsultanti. SMU programmas mērķis - jaunas uzņēmēju paaudzes izglī-

tošana, sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi. 

Uzsākot mācību gadu, es Rita Žuka, uzrunāju vairāku kursu au-

dzēkņus, izskaidrojot šāda mācību uzņēmuma būtību, mērķus un 

priekšrocības. Ideja par jauna SMU veidošanu guva atbalstu 2.finansistu 

kursā. Četras enerģiskas un mērķtiecīgas meitenes sagāja kopā un ar ma-

nu līdzdalību nolēmām dibināt SMU, ar nosaukumu „Pieskāriens”. Ievē-

lējām uzņēmuma vadītāju, sadalījām amatus, pienākumus un sākām for-

mēt visus nepieciešamos dibināšanas dokumentus. Par SMU 

„Pieskāriens” vadītāju tika ievēlēta Ieva Cecere, grāmatvede - Elvita Ve-

cināne, IT speciāliste – Mairita Laurane, ražošanas daļas vadītāja – Sin-

tija Larionova. Kopīgā ideja un tātad darbības virziens - ģipša figūriņu 

izgatavošana un tirdzniecība. 

Jāatzīst, ka tā bija drosmīga un nopietna ideja, kuras īstenošanai nepie-

ciešamas daudz zināšanas, prasmes, iemaņas un galvenais pacietība. Ta-

ču meitenes pie idejas īstenošanas ķērās ļoti apzinīgi un atbildīgi. 

Savu pirmo produkciju SMU „Pieskāriens„ jau varēja piedāvāt klien-

tiem pirmajā tirdziņā savā izglītības iestādē, kurā notika svinīgs pasā-

kums. Visas ģipša figūriņas tika izgatavotas un noformētas Valsts svētku 

noskaņās. Meitenes pārliecinājās par pirmo atbalstu, ņēma vērā ieteiku-

mus un priekšlikumus, analizēja paveikto un turpināja darbu, gatavojo-

ties nākamajiem tirdziņiem - Ziemassvētku nokrāsās. Ar daudz plašāku 

produkcijas klāstu un sortimenta daudzveidību SMU „Pieskāriens” guva 

labus rezultātus pārdošanas jomā Malnavas koledžā 15.decembrī, 

23.decembrī, piedaloties Kārsavas novada rīkotajā Ziemassvētku tirdzi-

ņā. 

SMU vadītāja Ieva Cecere saka: „Kopumā mums iet lieliski! Salīdzi-

not ar to kā mums gāja sākumā, esam auguši, pilnveidojušies un papildi-

nājuši savu produkcijas klāstu. Ieņēmumi, ko gūstam tirdziņos ar katru 

reizi kļūst arvien lielāki un lielāki, un tieši tas stimulē mūs darīt vairāk 

un labāk, un par to ir gandarījums!” 

Kā SMU „Pieskāriens” konsultante varu teikt, ka skolēnu mācību uz-

ņēmuma veidošana ir ļoti efektīva un nepieciešama mācību metode uz-

ņēmējdarbībā. Tas ir pirmais veicinošais un motivējošais solis sava biz-

nesa uzsākšanai nākotnē. 

Šādu jaunu uzņēmumu veidotāji būs droši, komunikabli, radoši un pra-

tīs gudri investēt, mācēs analizēt un prognozēt riska faktorus. 

Jaunieši! Viss ko darīsiet un ja vēl to, kas patīk un no sirds - tas izdo-

sies, tā būs jūsu veiksmes atslēga. Tikai noticiet sev un saviem spēkiem. 

Mācoties Malnavas koledžā jūs varēsiet droši savus sapņus un nodomus 

īstenot.  

Rita Žuka 

Malnavas koledžas ekonomikas skolotāja, SMU biznesa konsultante  

https://www.facebook.com/karsavasjauniesi
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LAI SVĒTKU EGLĪTE ARĪ MEŽA IEMĪTNIEKIEM! 

Pirmajā janvārī, kad saulīte mazliet augstāk pakāpusies debesu 

jumā, lai  visus mīļi uzlūkotu un vadītu jaunā gada gaitās, pie Mēr-

dzenes estrādes pulcējās ģimenes ar bērniem, vecmāmiņas, skolotā-

jas un tie, kurus neatstāja vienaldzīgus skolotājas Veras Zalānes 

ideja sapušķot eglīti arī meža iemītniekiem un kopā vadīt pirmās 

Jaunā gada stundas. 

Arī Pepija ( Gunitas un Elmāra māmiņa) bija pamanījusi bērnu vecāku 

sakurto ugunskuru un ieradusies, lai kopā ietu rotaļās, uzdejotu 

“Piparkūku deju”. Vecāki cienāja ar garšīgām pankūkām un aktīvi ie-

saistījās stafetēs.   

Visi kopā atrada skaistu, kuplu eglīti, kuras zaros iekārt burkānu krel-

les, galda biešu tornīšus, ābolus un citus no mājām atnestos gardumus 

zvēriem un putniņiem. 

Kaut gan sals lika manīt par sevi, visiem bija labi, jo māmiņa un tētis 

līdzās, arī draugi un kaimiņi tepat un kopā sapušķota eglīte, lai ir svētki 

visiem. Bērni un Pepija devās mājās ar skolotājas Veras uzdevumu, iz-

krāsot eglīti, lai tā vēl ilgi stāsta par šo jauko notikumu. 

Paldies visiem bērniem, vecākiem, kas atbalstīja šo pasākumu. Paldies 

Pepijai un viņas palīgiem! Lai veiksmīgs Jaunais gads mums visiem! 

Svetlana Lipska 
Mērdzenes pamatskolas vecāku padomes vārdā 

MALNAVAS KOLEDŽĀ GADU NOSLĒDZ AR 

IZLAIDUMA SVĒTKIEM  

18. decembrī Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju program-
mas „Autotransports” pilna laika studijās 16 studenti ieguva kvalifi-
kāciju „Autoservisa speciālists””. Studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijās  56 stu-
denti ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības  speciālists lauksaim-
niecībā”.  

Eiropas sociālo fondu ietvaros, jau otro reizi Malnavā, kvalifikācijas 
apliecību par dārzkopja kvalifikāciju ieguva 34 jaunieši. Gada laikā viņi 
apguva lauksaimniecības, augļkopības, dārzeņkopības, tehnikas mācības, 
apzaļumošanas, saimniekošanas mācības un darba aizsardzības priek-
šmetus gan teoriju (kabinetos), gan praktiskajās nodarbībās laboratorijās, 
siltumnīcās, dārzos un uz lauka. Bija iespēja arī iegūt traktortehnikas 
vadītāja un profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības. 
Savas zināšanas nostiprināja 14 nedēļas garajā Kvalifikācijas praksē Lat-
gales un Vidzemes labākajās saimniecībās. Daudz zināšanu guva mācību 
ekskursijās. Par mācību rezultātiem katru mēnesi bija iespēja saņemt 
mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī.  

Un nu ir uzsākta jaunu audzēkņu uzņemšana izglītības programmā 
Banku zinības un finanses un arodizglītības programmā  Dārzkopība. 
Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem aicinām apgūt finanšu darbinie-
ka un dārzkopja profesijas. Stipendijas apmērs joprojām ir līdz 115 eiro 
mēnesī, būs apmaksāti ceļa izdevumi uz Kvalifikācijas prakses vietu un 
izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēne-
sī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācija prakses laiku. Plašāka 
informācija www.malnava.lv. 

 
Inta Ostrovska 

Direktora vietniece audzināšanas darbā, dārzkopju grupu vadītāja 

Foto: Pēc Kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas kopā ar grupas vadītāju Intu  

MEŽVIDU PAMATSKOLAS SKOLNIECE        
BRIGITA MŪRNIECE - KRIŠĀNE IEGŪST TITULU 

5. decembrī Rīgas Latviešu 

biedrības namā pulcējās jaunie 

stāstnieki no visas Latvijas, lai 

piedalītos konkursa “Teci, teci 

valodiņa” finālā. Stāstījuma mēr-

ķis ir stāstīšanas tradīciju atjau-

nošana, uzturēšana un attīstīša-

na, aktīvi līdzdarbojoties tautas 

mūsdienu mutvārdu kultūrā. 

Finālistus vērtēja zinoši Latviešu 
folkloras vērtētāji, Latvijas Radio, 

UNESCO LNK Stāstu bibliotēku 
tīkla labākie stāstnieki, zinoši sko-
lotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji 

un kopēji. Konkursu rīkoja Valsts 
Izglītības satura centrs sadarbībā ar 
Rīgas Latviešu biedrības Folkloras 

komisiju, tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”, folkloras skolotāju 
novadu koordinatoru padomi un LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Latviešu folkloras krātuvi.  Mežvidu pamatskolas 3. klases skol-

niece Brigita Mūrniece-Krišāne ieguva pirmo pakāpi un titulu "Dižā 
stāstniece". Paldies, mūzikas skolotājai Gunitai Dzerkalei-Sarkanei. 

Jolanta Silicka 
Mežvidu pamatskolas skolotāja  

„PASAKU VAROŅI ” IERODAS UZ ZIEMASSVĒTKU 

EGLĪTI MĒRDZENES PAMATSKOLĀ  

„Ir brīvdienas! Urā! Žēl, ka ārā nav sniega! Tuvojas Ziemassvētki! 

Kā gribētu izpikoties, celt sniegavīru! O! Kas tad tas!” Tā iesākās 

Ziemassvētku eglītes pasākums Mērdzenes pamatskolā un stāsts par 

meiteni, kura neticēja brīnumiem. 

Galvenā varone, 8.klases skolniece Raina Vasiļjeva, priecājās par to, 

ka sākas skolēnu brīvdienas, un tad pēkšņi nonāca pasaku valstībā, kur 

krita sniegs, satikās ar sniegpārsliņu, kuru attēloja 9.klases skolniece 

Sarmīte Stripkāne. Sniegpārsliņa meiteni ieveda pasaku valstībā, kur ik 

brīdi notika dažādi brīnumi, iepazīstināja ar pasaku varoņiem.  

Sākumā skolas teātra pulciņa dalībnieki Rainu iepazīstināja ar Digmā-

ru, zēnu, kuram bija „auksta sirds”, kurš bija nejauks, bet viņa draugi ar 

lielu mīlestību, neatlaidību, meklējot dažādus līdzekļus, izārstēja viņu ar 

„karstu tēju”, tā zēns kļuva labsirdīgs un izpalīdzīgs. Tad meitene nonā-

ca Muļķu zemē un iepazinās ar Buratīno, kur varoņu tēlus veiksmīgi at-

veidoja 7. – 8.klases skolēni. Bet ar to vēl viss nebeidzās. Rainu gaidīja 

jauni pārsteigumi.  

Skanēja mūzika, zālē iestājās klusums, kad uz skatuves parādījās divi 

vilki, kuri bija ieradušies no pasakas par Sarkangalvīti. 5.-6.klase ar savu 

muzikālo uzvedumu mūsdienīgā traktējumā par Sarkangalvīti un vilku 

ierāva arī meiteni, kura neticēja brīnumiem. Tikusi ārā no vilku ķetnām, 

Raina iepazinās ar Brēmenes muzikantiem – ēzeli, gaili, suni, kaķi, pro-

tams, arī ar saimnieku un laupītājiem. Šo varoņu tēlos veiksmīgi bija ie-

jutušies 9.klases skolēni. Tad meitene iepazinās ar dziedošajiem un dejo-

jošajiem 2.klases bērniem, reizē ar Sniegbaltīti un rūķīšiem. 

Pārsteigumiem pilns bija Rainas ceļojums pa pasaku valstību, kur mei-

tene ne tikai iepazinās ar dažādiem varoņiem, bet klausījās skolēnu 

dziesmas, dzejoļus, vēroja raito dejotāju soli. Meitene stāsta beigās noti-

cēja brīnumam, jo atklājās, ka, ja ļoti, ļoti kaut kam tic un no visas sirds 

vēlas, tas noteikti piepildās. 

Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, jo „kur nu bez dāvanām”. Ziemas-

svētku vecītis un skolas direktore pasniedza dāvanas labākajiem skolē-

niem par centību un apzinīgu darbu, gan mācībās, gan sportā, gan mate-

mātikas uzdevumu risināšanas maratonā.  

Paldies visiem Mērdzenes pamatskolas skolēniem, klašu audzinātājiem 

par aktīvu līdzdalību pasākumā, skolotājai Lijai – par zāles noformēju-

mu! Kārsavas novada pašvaldībai par sarūpētajām Ziemassvētku dāva-

nām! 

Mērdzenes pamatskolas skolotāja Silvija Poļnija 

http://www.malnava.lv
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FUTBOLS 
20.decembrī Preiļos notika 2015.gada Preiļu novada BJSS Ziemassvēt-

ku kausa izcīņa telpu futbolā meitenēm. Turnīrā piedalījās 8 komandas 
no Daugavpils, Rēzeknes, Viļāniem, Kārsavas un Lietuvas. Komandas 
tika sadalītas divas apakšgrupās. Kārsavas novada meitenes turnīrā spē-
lēja apvienota komanda SK Kuorsova / Rēzeknes BJSS. Savā apakšgru-
pā komanda izcīnija 2.vietu, kas deva iespēju cīnīties pusfinālā un finālā. 
Turnīrā komandai tika izcīnīta 3.vieta, uzvarot Rēzeknes novada BJSS 
komandu soda sitienos. Kā vērtīgākā spēlētāja komandā tika atzīta Lās-
ma Nagla. Komandā vēl spēlēja Ilarija Ločmele, Elīna Caune, Faina 
Dobrovolska, Adriāna Bulinska.  

21.decembrī Bērzgalē notika jauniešu futbola turnīrs „Bērzgales Ziema

- 2015”, kurā piedalījās Kārsavas novada jauniešu futbola komanda SK 

Kuorsova. Turnīram pieteicas 6 komandas no Bērzgales, Rēzeknes, 

Maltas un Kārsavas. Izspēlējot katrs ar katru vienu apli komanda SK 

Kuorsova izcīnīja – 3.vietu. 

Gada noslēguma gribētos pateikties par SK Kuorsova futbola koman-

das atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai, Kārsavas veikalam 
„ELVI” (Andris Naglis), uzņēmumam „AAA” (Andris Pundurs), SIA 
„Latgales dārzeņu loģistika”, Mārim Bozovičam, Viesturam Rancānam 

un visiem bērnu vecākiem.  

NORISINĀJIES AUSTRUMLATGALES KAUSA 

IZCĪŅAS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ  

6.decembrī Malnavas koledžas sporta zālē norisinājās Austrumlat-

gales kausa izcīņas šautriņu mešanā (darts) ceturtais posms, Kārsa-

vas posms – finālposms. 

Pēc turnīra nolikuma sacensības notika gan dāmu, gan kungu grupās, 

kur tika izspēlētas viena apļa spēles, katram ar katru, līdz trīs legu uzva-

rai ar dubulto nobeigumu. Sacensībās kungiem piedalījās seši dalībnieki 

– divi no Viļānu novada un četri no Kārsavas novada. Dāmu konkurencē 

bija pārstāvēts tikai Viļānu novads ar trim dalībniecēm. Sacensības noti-

ka spēlē „501”. Izspēlējot turnīra cīņas, sacensību nobeigumā vienādu 

punktu skaitu iekrāja viļānietis Aivars Šutka un kārsavietis Laimonis 

Naglis. Ņemot vērā uzvarēto un zaudēto legu attiecību 1.vietu, izcīnīja 

Aivars, 2.vietu Laimonis, kā trešais – Gunārs Ozoliņš.  

Šāda vietu secība kungiem bija arī Austrumlatgales kausa izcīņas tur-

nīra kopvērtējumā pēc četriem posmiem: Aivars Šutka, Laimonis Naglis 

un Gunārs Ozoliņš. Dāmu konkurencē savu pārākumu pierādīja 

2015.gada Latvijas čempione pāros dāmām, viļāniete Marija Ružāne, 

otrajā vietā Marina Diča, trešā – Kristīne Astašova (abas no Viļāniem).  

Sacensības organizēja un vadīja Biedrība „Sporta klubs ”Kuorsova”” 

ar Kārsavas novada domes un Malnavas koledžas atbalstu.  Liels paldies 

par atbalstu Kārsavas veikalam ELVI un personīgi Andrim Naglim. 

Laimonis Naglis 

2015.gada 19. - 20.decembrī Saulkrastos noslēdzās 2015. gada Latvi-

jas reitinga sezona šautriņu mešanā, vienlaikus noskaidrojot kā „LDO 

Latvijas Kausa” jaunos čempionus, tā arī visas sezonas reitingu uzvarē-

tājus. Kopumā turnīrs pulcēja vairāk nekā 60 šautriņu metējus no Igau-

nijas, Latvijas un Lietuvas.  

Dalību sacensībās pieteica arī divi Kārsavas novada Biedrības Sporta 

kluba Kuorsova biedri Gunārs Ozoliņš un Laimonis Naglis. Individuālās 

sacensības gan kungu, gan dāmu konkurencē norisinājās 19.decembrī. 

Sacensības izlozes kārtībā notika grupās, pa 5-6 spēlētājiem katrā. No 

grupas tālākajām sacensībām kvalificējās pa 4 šautriņu metēji. Gan Gu-

nārs, gan Laimonis kvalificējās nākošajai, izslēgšanas kārtai. Izslēgšanas 

spēļu pirmajā kārtā tika piedzīvotas neveiksmes. Ja Laimonis zaudēja 

O.Kuzmanam no Vecpiebalgas (2:4), tad Gunārs cieta neveiksmi spēlē 

pret vienu no Lietuvas spēcīgākajiem šautriņu metējiem Arūnu Čipli 

(0:4). Aizraujošu finālu kungu konkurencē sarūpēja Gatis Lancers no 

Valmieras un Madars Razma no Priekules. Līdz turnīra izšķirošajai spē-

lei sportisti no turnīra lika izstāties abiem vadošajiem Lietuvas spēlētā-

jiem, bet pašā finālā ar rezultātu 5:4 pārāks izrādījās šautriņu mešanas 

kluba „Priekule” pārstāvis Madars Razma.  

Turnīra nākamajā dienā norisinājās pāru sacensības. Pāru sacensībās 

L.Naglis startēja pārī ar viļānieti Aivaru Šutku, kuri savā grupā izcīnīja 

pirmo vietu, automātiski kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Ceturtdaļfinālā 

tomēr tika piedzīvots zaudējums pret vieniem no turnīra favorītiem - 

Madaru Razmu un Ugniu Jankūnu, turnīru noslēdzot piektajā vietā. 

G.Ozoliņš startēja pārī ar Oskaru Kovaļevski no Bauskas, un savā grupā 

paliekot trešajā vietā, nākamajā izslēgšanas kārtā piedzīvoja zaudējumu 

Naurim Gleglu pārī ar Mareku Gražuli. Kungiem pāros pārliecinošu pa-

nākumu guva Lietuvas šautriņu metēji Darius Labanauskas un Mindau-

gas Barauskas, kuri finālā ar 4:0 pārspēja Ilvaru Drauli no Smiltenes un 

Gati Lanceru no Valmieras.  

Latvijas Darts Organizācija informē, ka 2016. gada sezonas sākums 

paredzēts februāra sākumā, kad no 5. līdz 7. februārim Saulkrastos tiks 

noskaidroti 2016. gada Latvijas čempioni. Vairāk informācijas: 

www.latviadarts.com. 

15.novembrī Ludzas sporta kompleksa „Vārpa” manēžā notika Kārsavas novada tenisa turnīrs ”Top 6”, kurā piedalījās Kārsavas novada vasaras 
sezonas reitinga labākie 6 spēlētāji. Izlozes kārtībā tika salozētas divas grupas: A - V.Deržickis, J.Barsukovs, L.Naglis; B – V.Žuks, 
V.Konstantinovs, I.Korkls. Pēc sacensību nolikuma, grupu trešās vietas cīnījās par 5.vietu, otrās vietas par 3.vietu un grupu uzvarētāji – par 1.vietu 
turnīrā. A grupā vietas sadalījās šādi: V.Deržickis, L.Naglis, J.Barsukovs un B grupā: V.Konstantinovs, V.Žuks, I.Korkls, izveidojot finālspēļu pārus 
- par 5.vietu: J.Barsukovs – I.Korkls, par 3.vietu: L.Naglis – V.Žuks, par 1.vietu: V.Deržickis – V.Konstantinovs. Izspēlējot finālspēles, turnīra vietu 
secība: 6.vieta – Ingmārs Korkls, 5.vieta – Jānis Barsukovs, 4.vieta – Vitālijs Žuks, 3.vieta – Laimonis Naglis, 2.vieta – Vitālijs Konstantinovs, 
1.vieta – Vladimirs Deržickis.  

Ludzas novada sporta 

skolas atklātās sacensības 

vieglatlētikā slēgtās telpās 

2007.-2008.gadā dzimušie 

„E” grupa 

Amanda Troiņikova – A/L 

– 0.90 – 3.vieta 

2005.-2006.gadā dzimušie 

„D” grupa 

Rainers Patmalnieks – A/L 

– 1.20 – 1.vieta, T/L – 3.66 

– 3.vieta 

Daniels Rudovičs – A/L – 

0.90 – 3.vieta 

2003.-2004.gadā dzimušie 

„C” grupa 

Viktorija Krišāne – A/L -

1.35 – 4.vieta 

Treneris: V.Krišāns 

Starpnovadu kausa izcīņa 

basketbolā pamatskolu gru-

pā 8.-9.klasēm 11.12.2015 

Kārsavā 

Meitenes 

Salnavas pamatskola – 

1.vieta (sp.sk.I.Kivle) 

Mērdzenes pamatskola – 

2.vieta (sp.sk. I.Avota) 

Mežvidu pamatskola – 

4.vieta (sp.sk. J.Silicka) 

Zēni 

Mērdzenes pamatskola – 

3.vieta (sp.sk. I.Avota) 

Meidu pamatskola – 4.vieta 

(sp.sk. J.Silicka) 

Starpnovadu kausa izcīņa 

florbolā pamatskolu grupā 

8.-9. Klasēm 23.10.2015 

Mērdzenē 

Zēni 

Mežvidu pamatskola – 

1.vieta (sp.sk. J.Silicka) 

Mērdzenes pamatskola – 

2.vieta (sp.sk. I.Avota) 

Salnavas pamatskola – 

4.vieta (sp.sk.I.Kivle) 

Starpnovadu kausa izcīņa 

basketbolā vidusskolu gru-

pā 10.-12. Klasu grupai 

20.11.2015 Ludzā 

Jaunieši 

Kārsavas vidusskola – 

1.vieta 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas vsk – LPĢ  10:2 

Kārsavas vsk – Ciblas vsk 

14:7 

Kārsavas vsk – 2.Ludzas 

vsk 10:2 

Kārsavas vsk – Zilupes vsk 

W:0 

Komandā spēlēja: Ardis 

Rudzīts, Ēriks Starodu-

movs, Ivo Burmeisters, 

Dainārs Lācis, Ritvars Pun-

durs, Dairis Rubulis, Dāvis 

Naglis, Renārs Orinskis, 

Dāvis Blaus, Arnis Gutāns 

Jaunietes 

Kārsavas vidusskola – 

4.vieta 

Spēļu rezultāti 

Kārsavas vsk – Ludzas 2. 

Vsk 2:4 

Kārsavas vsk – Ciblas vsk 

8:11 

Kārsavas vsk – LPĢ – 2:14 

Komandā spēlēja: Daniela 

Silicka, Sofija Ločmele, 

Agita Igaune, Elīna Ladu-

ševa, Kristīne Koklača, 

Anželika Vladimirova, Jo-

lanta Probuka, Dana Bojā-

re, Sanda Žukovska, Kami-

la Morozova 

 

Sporta skolotājs: V.Krišāns 
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Atskatoties uz Kārsavas novada pašvaldības 2015. gadu var secināt, 

ka vairāki izvirzītie mērķi ir sasniegti un daudz no iecerētā ir izdevies 

realizēt. 

Kārsavas novads ir eleganti izvietojies pierobežā, mums ir tīrs gaiss, 

harmoniska vide ģimenei, valsts mērogā novērtētie skolēnu sniegto zinā-

šanu rezultāti un moderni bērnudārzi, ikgadējie Kārsavas novada svētki, 

kas ik vasaru Kārsavu padara ar sporta, kultūras un mākslas pasākumiem 

piepildītu, neskartā daba Numernes valnī, senatnīgais Malnavas muižas 

parks un pašvaldība, kurai rūp tās iedzīvotāji. 

Šajā gadā esam spēruši nozīmīgus soļus atkritumu šķirošanā, kuru mēr-

ķis ir veidot tīru un sakoptu Kārsavas novada vidi, veidojot sabiedrību, 

kurā katrs ir atbildīgs un taupīgs pret dabas resursiem kopumā. Atkritu-

mus šķiro visas pašvaldības iestādes un iedzīvotāji šķirotus atkritumus var 

nodod speciāli tam paredzētā bezmaksas pieņemšanas punktā Stacijas ielā 

40.  

Gada sākumā tika pabeigts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

(KPFI) finansētais projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII “Sienāzītis””, kura mērķis 

bija novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti.  

Malnavas ciemā realizēta esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana. 

Goliševā tiek turpināta ūdens problēmas risināšana – šobrīd jau ir veikta 

daļēja ūdens cauruļu nomaiņa.  

Ņemot vērā iedzīvotāju viedokļus un izteiktos ieteikumus,  jau 

2014.gadā uzsākta un 2015. gadā tika turpināta Kārsavas pludmales izvei-

de. Tā ir  izveidota pie tilta pār  Rītupi ceļā uz Bozovu. 

Šajā gadā turpinājās arī pilsētas skvēra labiekārtošana. Orientējoties pēc 

cilvēku iestaigātām takām, ir izveidoti jauni celiņi un izvietoti soliņi.  

Daļa pilsētas iedzīvotāju noteikti ir pamanījuši un arī sastapušies ar plū-

diem Šņitkas upē pavasarī. Lai šo situāciju uzlabotu, tika piesaistīts 

eksperts, kuram ir pieredze, kā risināt plūdu problēmu upēs. Ieteikumi, 

upes gultnes taisnošanu 18 metru garumā starp Vienības un Telegrāfa ie-

lām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā, tika realizēti. Pavasarī 

varēsim vērtēt, cik efektīvi bija šie darbi.  

Salnavas un Mērdzenes ciemā tika realizēti būtiski ielu apgaismošanas 

projekti, kuru ietvaros tika uzstādīti jauni LED gaismekļi.   

Gada laikā esam turpinājuši strādāt pie lauku ceļu uzlabošanas, kā arī 

atjaunojuši ceļu uzturēšanas tehniku.  

Kārsavas novada pagastos ir uzstādītas ielu norādes latviešu un latgalie-

šu valodā. Projektam ir  iegūts finansējums ar ī otrajai kār tai, kuras 

ietvaros šādas ielu norādes tiks uzstādītas Kārsavas pilsētā (izņemot Vie-

nības ielu, kas ar ielu norādēm tika aprīkota veicot rekonstrukcijas dar-

bus). “Ielu nosaukumi ir gan latviešu, gan latgaliešu literārajā valodā, kas 

akcentē novada latgaliskās tradīcijas un valodas bagātību,” norāda projek-

ta vadītāja.  

Ir veikta dīķa, kurš atrodas aiz luterāņu baznīcas, gultnes tīrīšana un pa-

dziļināšana. Veicot darbus, tika izveidota pamatne, lai nākotnē varētu 

uzbūvēt celiņus un ērtu piekļuvi dīķim.  

Biedrība „Kūzuls”, sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību, Salnavā 

realizējusi Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu 

„Labiekārtošanas darbi - zaļākai Salnavai”, kura ietvaros tika labiekārtots 

Salnavas parks un izveidots brīvdabas atpūtas laukums ar soliņiem.  

Kārsavā ir ļoti aktīva senioru kopiena - biedrības “Gvelzis”, kura reali-

zē dažādus projektus un ir sociāli aktīvi. Šogad ar pašvaldības atbalstu 

tiek mainīti visi biedrības ēkas logi un jumts. 

Iedzīvotāju un mūsu viesu informētībai ir izveidota Kārsavas novada 

tūrisma mājaslapa visit.karsava.lv, kurā varam atrast informāciju 

par apskates objektiem, naktsmītnes un svinību telpām, ēdināšanas iespē-

jām un Latgales Tematiskajiem ciemiem.  

Esam realizējuši vērienīgu projektu, kura ietvaros tika izveidots publis-

kais bezvadu interneta (Wi-Fi) piekļuves tīkls “Gaideiti Kuorsova”. 

Tas aptver sabiedrībā iecienītas atpūtas vietas, aktīvās atpūtas laukumus, 

sabiedriskā transporta pieturas un pašvaldības ēkas – kopskaitā 18 brīvās 

piekļuves Wi-Fi punkti. 

Viens no šī brīža Kārsavas novada nozīmīgākajiem projektiem ir Kārsa-

vas vidusskolas stadiona pārbūve, būvniecības darbi iesākās 2015. 

gadā un tiek plānots, ka 2016. gada rudenī varētu būt pabeigti. Paredzēts 

ierīkot vairākus sporta sektorus: futbola laukumu ar vārtiem, daudzfunkci-

onālo laukumu ar mākslīgo segumu, 100 m skrejceļu, 3 skrejceliņus ap-

kārt stadionam, tāllēkšanas bedri, lodes mešanas sektoru. Teritoriju pare-

dzēts apgaismot un labiekārtot. 

Šobrīd deputāti jau ir apstiprinājuši 2016. gada pašvaldības budžetu. Arī 

šajā gadā mūsu prioritātes ir izglītības kvalitāte, attīstība un sociālā aizsar-

dzība. Tāpat turpināsim darbu pie uzņēmējdarbības vides attīstīšanas, ceļu 

uzlabošanas un Kārsavas pilsētas siltumtīklu un skolas mikrorajonā kurtu-

ves sakārtošanas.  

Sīkāk ar 2016. gada budžetu varat iepazīties pārskatāmā infografikā (6. 

lpp).  

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

ATSKATOTIES UZ 2015. GADĀ PAVEIKTO 

PLĀNOTIE KĀRSAVAS DĪĶA TĪRĪŠANAS UN PADZIĻINĀŠANAS DARBI IR REALIZĒTI 

Saskaņā ar veicamajiem darbiem, kārsavieša Imanta Uļbika uzņē-

mums SIA “Latgales Termināls” veica dīķa gultnes tīrīšanu un pa-

dziļināšanu, darbu izmaksas ir 1800 eiro. Tīrot dīķi ir nokļūts līdz 

dolomīta plātnei, līdz ar to dziļāku dīķi izveidot nav iespējams. Vei-

cot darbus tika izveidota pamatne, lai nākotnē varētu uzbūvēt celi-

ņus un ērtu piekļuvi dīķim.  

Aizdomas par naftas vai mazuta piesārņojumu neapstiprinājās, bet dar-

bu veikšanas laikā tika izvilkti vairāki sadzīves atkritumi – velosipēdu 

rāmji, riepas un hokeja vārti.  

Nākotnes plāniem par dīķa labiekārtošanu ar celiņiem un soliņiem ter-
miņi nav noteikti, jo šobrīd Kārsavas novada pašvaldības 2016. gada bu-
džetā finansējums tam nav paredzēts, bet ir iespēja pretendēt uz ES fi-

nansējumu Lauku attīstības programmas pasākumā (LEADER).  

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Sirsnīgi sveicam ar ģimenes pieaugumu 

Marija Kivle 

Diona Rudoviča 

Maksims Stepanovs 

DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ DECEMBRA MĒNESĪ 

VEIKTS 1 LAULĪBU REĢISTRA IERAKSTS 
Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Pjotrs Dorofejevs un Marina Drovosekova 
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KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015 .GADA  29.OKTOBRA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu LR  likuma „Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto, piekto daļu, 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni” 3.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto 
daļu, 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. apakšpunktu 
Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienoša-
nās par līdzdarbību” 13. punktu. 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pa-
balstu (turpmāk tekstā – pabalsts)  veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas kārtību personām (ģimenēm),  kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā 
arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām 
(ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselī-
bas aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā. 
Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Kārsavas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem 
aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.  
4. Izvērtējot personas (ģimenes) materiālo resursu atbilstību trūcīgas vai maznod-
rošinātas  personas (ģimenes) statusam, par īpašumu netiek uzskatīta: 
4.1. īpašumā vai lietošanā esoša, lauksaimniecībā izmantojama zeme, kuras platī-
ba nepārsniedz 10 ha.  
4.2. mežs, kura platība nepārsniedz 2 ha; 
4.3. otrais īpašums (māja/dzīvoklis) vai tā daļa, kas pieder kādam no daudzbērnu 
ģimenes locekļiem ilgāk par 24 mēnešiem; 
4.4. personas (ģimenes)  īpašumā esošie transportlīdzekļi - viens vieglais auto-
mobilis vai viens  motocikls, viens traktors un tā piekabe, kas nav jaunāki par 10 
gadiem, un, kas personas (ģimenes) īpašumā ir reģistrēti vismaz 12 mēnešus 
pirms trūcīgas/maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa pieprasīšanas, kā arī 
viens velosipēds, viens mopēds katram ģimenes loceklim vai motorollers, kas ir 
personas (ģimenes) īpašumā;    
4.5. personas, kurai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas iz-
sniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā 
automobiļa iegādei, īpašumā esošs speciāli pielāgots vieglais automobilis; 
4.6. viena garāža, piemājas saimniecības ēkas. 
Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās personas (ģimenes) ienākumu līmenis ir 
200 euro  vienai personai mēnesī. 
Atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam izvērtē analoģiski trūcī-
gas personas (ģimenes) statusa noteikšanai.  
Izvērtējot vidējos ienākumus personām, kurām ir kredītsaistības, Sociālais die-
nests personas ienākumu apmēru samazina ne vairāk par 25 euro.  Iesniedzējper-
sona iesniedz kredītiestādes dokumenta kopiju, kas apliecina personas ikmēneša 
kredītmaksājuma apmēru. 
Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta ga-
rantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašval-
dība, izvērtējot personas  (ģimenes) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga iz-
maksāt arī citus pabalstus personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai, ja 
uz attiecīgo lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek finanšu šo sociālo pabalstu iz-
maksai. 
Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta 
summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģi-
menes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
Piešķirto pabalstu izmaksu veic (izņemot pabalstu ārkārtas situācijā un pabalstu 
bērna izglītībai un audzināšanai)  katra mēneša 7. un 25. datumā. Ja noteiktie 
pabalstu izmaksu datumi ir brīvdienās vai svētku dienās, pabalsti izmaksājami 
pirms brīvdienām vai svētku dienām. 
II. PABALSTU VEIDI, TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRS 

Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi: 
11.1. obligāti izmaksājamie pabalsti: 
11.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 
11.1.2. dzīvokļa pabalsts;  vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.  
11.2. Pārējie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm): 
11.2.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai trūcīgai vai maznodrošinātai 
personai; 
11.2.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai. 
12. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
12.1.  Pašvaldībā noteiktais pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodro-
šināšanai ir 50,00 euro; 
12.2.  Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā personai (ģimenei), kurai noteikta 
atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam atbilstoši Ministru kabineta no-
teikumiem un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības 
noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties 
savas sociālās situācijas uzlabošanā. 
12.3. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad per-
sona (ģimenē esošās personas) ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienā-
kumiem, kas apliecina personas (ģimenes) gatavību iesaistīties savas situācijas 
uzlabošanā.  
12.4. Pabalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai pārskaitot uz 
pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu. Vēlamo apmaksas veidu pabalsta pieprasī-
tājs norāda savā iesniegumā.                     
13. Dzīvokļa pabalsts 
13.1. Dzīvokļa pabalsts ir Kārsavas novada pašvaldības pabalsts dzīvojamās 
telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem 
(apkure, ūdens, gāze, citi komunālie pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu, daļējai segšanai. 
13.2.  Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu līdz 100 EUR kalendārajā gadā ir: 
13.2.1. personai (ģimenei), kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss; 
13.2.2. ģimenei ar bērniem, kurā ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ja ir piešķirts 
maznodrošinātas ģimenes statuss; 
13.2.3. vienai atsevišķi dzīvojošai maznodrošinātai personai, kuras ienākumu 
līmenis nepārsniedz 200 EUR 
13.2.4. maznodrošinātai ģimenei, kurā nav nepilngadīgu bērnu, ja ģimenes kopē-
jie ienākumi nepārsniedz 260 EUR. 
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā (turpmāk  
- SD) iesniedz iesniegumu, īpašuma apliecinošu dokumentu vai īres un/vai ap-
saimniekošanas līguma kopiju, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu mak-
sājumu kvītis par  iepriekšējiem 3 mēnešiem. 
Ja pabalsta pieprasītājs saņem valsts atbalstu elektroenerģijas patēriņa segšanai, 
dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanā netiek ņemti vērā pabalsta pieprasītāja ar 
elektrības patēriņu saistītie izdevumi. 
Pabalsts vispirms tiek piešķirts ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izde-
vumu (īre, komunālie maksājumi) segšanai. Pabalstu kurināmā iegādei var pie-
šķirt tad, ja ir segti visi ar mājokļa apsaimniekošanu saistītie kārtējie izdevumi. 
Pabalsta pieprasītājam, kuram mājoklis ir ar centralizētu apkuri, dzīvokļa pabal-
stu pārskaita mājas apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam, pārējos gadī-
jumos – atbilstoši sociālā darba speciālista izvērtējumam, dzīvokļa pabalstu var 
izmaksāt pabalsta pieprasītājam. 
Pabalsta pieprasītājam, kuram dzīvokļa pabalsts nepieciešams kurināmā iegādei 
– mājokļa individuālai apkures nodrošināšanai – ir jāiesniedz izdevumus aplieci-
nošus dokumentus - maksājuma kvīti/čeku, kurā norādīti personas dati vai pava-
dzīmi/rēķinu no uzņēmuma, kas piegādās kurināmo. Atbilstoši sociālā darba spe-
ciālista izvērtējumam, dzīvokļa pabalstu var izmaksāt pēc apsekošanas dzīves-
vietā sastādīta apsekošanas akta. 
SD izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pieņem 
pamatotu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. 
Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā nau-
dā vai, pārskaitot uz norēķinu kontu, vai, pēc vienošanās ar pabalsta pieprasītāju, 
pakalpojuma sniedzēja bankas kontā. 
Pabalsts ārkārtas situācijā 
14.1.  Pabalstu ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, stihiskas nelaimes vai iepriekš ne-
paredzami apstākļi – satiksmes negadījums, pēkšņa smaga saslimšana u.c.) pie-
šķir līdz 150 euro vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ie-
nākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, 
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir 
nepietiekams minimālo izdevumu segšanai; 
14.2. pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu, ugunsdro-
šības aktu, sociālā dienesta apsekošanas aktu, u.c. ārkārtas situācijas izraisīto 
seku apliecinošiem dokumentiem; 
14.3. pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 2 mēnešu lai-
kā no ārkārtas situācijas rašanās. 
14.4. Pabalstu ārkārtas situācijās izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā 
vai pārskaitot uz  norēķinu kontu. 
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai trūcīgai vai maznodrošinātai 
personai (ģimenei): 

15.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir līdz 72 euro atsevišķi 
dzīvojošai personai vai ģimenei (vienu pabalstu uz vienu mājsaimniecību) – ār-
stēšanās izdevumu segšanai: 
15.1.1. medicīnas pakalpojumu apmaksai stacionārā 
15.1.2. recepšu medikamentu apmaksai 
15.1.3. zobu protezēšanai, ārstēšanai 
15.1.4.  transporta izdevumu segšanai, braucot uz kādu no ārstēšanās iestādēm 
valsts robežās; 
15.1.5. ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai 
15.1.6. medicīnas pakalpojumu apmaksai alkohola atkarības ārstēšanai 
15.1.7.  maznodrošinātas personas pacienta iemaksas apmaksai 
15.2. pabalstu piešķir, ja iesniedzējs pie iesnieguma ir pievienojis pabalsta pie-
prasīšanas kalendārajā gadā izdotus ārstēšanās izdevumus apliecinošus doku-
mentu kopijas (kvītis, rēķinus, biļetes, pirkuma čekus un ārsta pēc receptes nozī-
mētā medikamenta nosaukumu un pircēja rekvizītiem – personas kodu); 
15.3. pabalstu briļļu iegādes izdevumu segšanai bērniem līdz 18 gadu vecumam 
piešķir līdz 57 euro vienai personai gadā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz 
dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus /stingrās uzskaites EKA čeki vai 
kvītis/.    
15.4. Piešķirto pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai personai izmaksā 
skaidrā naudā vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu, vai, pārskai-
tot medicīnas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu. Vēlamo ap-
maksas veidu pabalsta pieprasītājs norāda savā iesniegumā.                                                      
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai: 

16.1. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai (skolas piederumu, kancelejas 
preču, apģērba vai apavu iegādei) piešķir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm, 
kuru bērni mācās Kārsavas novada vispārizglītojošās mācību iestādēs. 
16.2. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir:  
36 euro katram skolēnam kurš uzsāk mācības pirmajā klasē (bērniem no trūcī-
gām un maznodrošinātām ģimenēm); 
 trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem (izņemot bērnus, kuri uzsā-
kuši mācības pirmajā klasē) pabalstu piešķir 36 euro apmērā uz vienu  mājsaim-
niecību. 
Pabalstu piešķir vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada 
sākumā skaidrā naudā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata. 
III. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

17. Pabalstu piešķir personai (ģimenei), kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Kār-
savas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
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18. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas SD un iesniedz ie-
sniegumu. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai 
izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, pri-
vātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un SD izsniedz tā kopiju ie-
sniedzējam. Parakstot iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilnga-
dīgās personas SD sociālā darba speciālistam dod atļauju izmantot paš-
valdības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni 
(personu). 
19. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda 
un iesniedz SD iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošus 
dokumentus (pasi, invaliditātes apliecību u.c.) un iesniedz: 
19.1. strādājošiem darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu 
nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;   
19.2. bezdarbniekiem – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmu-
mu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. Ja apmeklē 
kursus, līguma ar mācību iestādi  - kopiju, kurā redzams stipendijas ap-
mērs; 
19.3. ģimenēs ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās  bērna au-
dzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu; 
19.4. studentiem, profesionālās izglītības audzēkņiem – izziņu no mācī-
bu iestādes, izziņu par stipendijas apmēru; 
19.5. pensionāriem – apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto 
pensiju un pabalstiem; 
19.6. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais 
atbalsts; 
19.7.citus personas (ģimenes) ienākumus apliecinošus dokumentus – 
par honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinā-
jumu,  kapitāldaļām, piederošām akcijām, par ienākumiem no saimnie-
ciskās vai profesionālās darbības, par ienākumiem no kustamās vai ne-
kustamās mantas nomas/pārdošanas, kredītiestādes kontu izdrukas”. 
19.8. papildus jāiesniedz dokumentus atbilstoši pieprasītā pabalsta vei-
dam. 
20. Personai, kas saņem sociālo palīdzību (turpmāk – klients), ir pienā-
kums noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar SD darbinieku, izņemot 
pabalstu ārkārtas situācijā. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski aplie-
cina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus. 
21.Sociālā darba speciālists novērtē personas ienākumus un materiālo 
stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām, 
dzīves apstākļu apsekošanas aktiem, kā arī ienākumus apliecinošiem 
dokumentiem. Sociālā darba speciālists pārbauda informāciju Sociālās 
palīdzības informācijas sistēmā (SOPA), izmantojot pieejamos datus no 
valsts informācijas sistēmām un reģistriem. 
22. Sociālā darba speciālists pēc personas un tās ģimenes locekļu ienā-
kumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas, lemj par sociālās palīdzī-
bas pabalsta piešķiršanu personai (ģimenei), sagatavo lēmuma projektu 
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ko iesniedz parakstīšanai SD 
vadītājai.     
23. Sociālā darba speciālists iekārto klienta lietu un tajā iekļauj: 
23.1. klienta iesniegumu; 

23.2. iztikas līdzekļu deklarāciju; 

23.3. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus; 

23.4. dzīvesvietas apsekošanas aktu; 

23.5. sarunas protokolu (pēc nepieciešamības); 

23.6. sociālās situācijas izvērtējumu; 

23.7. rehabilitācijas plānu (pēc nepieciešamības); 

23.8. vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu;  

23.9. pabalsta aprēķinu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-

šanai; 

23.10. citus dokumentus, kas nepieciešami personas materiālā stāvokļa 

izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai; 

23.11. SD lēmumus.  

Pēc lēmuma pieņemšanas, datu apkopošanu veic sociālais darbinieks 
vai sociālās palīdzības organizators, pēc tam tos nododot Kārsavas no-
vada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksām un pār-
skaitījumiem. 
IV. LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU  
IZPILDES KONTROLE 
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pie-
ņemto lēmumu.  
Atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, no-
rādot atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību. 
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt 
Kārsavas novada domē, Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, 
LV -5717. 
Kārsavas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) 
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā 
noteiktajā kārtībā.  
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2009.gada 30.septembra 
saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas 
novadā”. 
 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka 
 

 

Paskaidroju-
ma raksta sa-

daļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums 

Izstrādātais saistošo noteikumu projekts (turpmāk – Projekts) paredz Kārsa-
vas novada pašvaldības sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
personām (ģimenēm), izvērtējot personu (ģimeņu) materiālo situāciju atbil-
stoši MK 2010.gada 30. marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un pašvaldības sais-
tošajos noteikumos noteiktajam. Izņēmums no sociālās palīdzības  piešķir-
šanas pamatprincipu viedokļa ir vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, jo 
tiek piešķirts neizvērtējot materiālo situāciju. 

Saistošo noteikumu Projekts izstrādāts, pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, LR likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kums”35.panta ceturto daļu, MK 2012.gada 18. decembra noteikumu 
Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
MK 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. apakšpunktu, 
MK 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu. 

 Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām  lietderīgi ir apstiprināt jaunus paš-
valdības saistošos noteikumus, kas reglamentēs pašvaldības sociālo palīdzī-
bu trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), kā arī personām 
(ģimenēm), kuras nonākušas krīzes situācijā. 

  
2. Īss projekta 
satura izklāsts 
  
  
  
  
  
  

Saistošo noteikumu projekts paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā, MK noteikumos noteiktos obligātos izmaksājamos pabal-
stus: 

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

Dzīvokļa pabalstu 

Pabalstu ārkārtas situācijā, 

un pārējos pabalstus trūcīgām/maznodrošinātām personām 
(ģimenēm) pamatvajadzību nodrošināšanai: 

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai trūcīgai vai maznodrošinātai 
personai; 

Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai. 

Pamatojoties uz MK 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17. 
punktu, saistošo noteikumu Projektā ir noteikts ikmēneša kredītmaksājuma 
apmērs, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, 
aprēķinot vidējos ienākumus. 

 Savukārt, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.panta otrajā daļā noteiktajam trūcīgā statusu var iegūt arī tad, ja personai 
ir parādsaistības, proti, ja tā ņēmusi kredītu.  2009.gada 30.septembra sais-
tošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
aktuālā redakcija neparedz kredītmaksājuma apmēru, kuru neņem vērā ie-
nākumos, izvērtējot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam. 

Izstrādājot saistošo noteikumu Projektu, ir ņemts vērā Labklājības Ministri-
jas paustais viedoklis: „Ja personas (ģimenes) visi ienākumi tiek ņemti vē-
rā, personai jāpelna tik daudz, lai varētu atmaksāt ikmēneša kredītmaksāju-
mu un nodrošināt savas un ģimenes locekļu pamatvajadzības, kas vistica-
māk nedod iespēju kvalificēties kā trūcīgai personai. Tādā gadījumā, ja 
pašvaldības dome nav izmantojusi tai deleģētās tiesības noteikt ikmēneša 
kredītmaksājuma apmēru, kuru neņem vērā ienākumos, tad visticamāk ie-
spēja segt kredītsaistības un kvalificēties trūcīgā statusam vienlaicīgi 
(neesot pelēkajā ekonomikas) zonā nav iespējams. Savukārt, ja personai 
vairs nav ienākumu, tā nepilda arī kredītsaistības. Ja izpildās visi citi nosa-
cījumi un persona kvalificējas trūcīgā statusam, tad, neparedzot iespēju 
neņemt vērā kādu daļu no ikmēneša kredītsaistībām, personai nav daudz 
iespēju izkļūt no šīs situācijas.” Ņemot vērā iepriekšminēto, saistošo notei-
kumu Projekta 7. punkts paredz ikmēneša kredītmaksājuma apmēru – ne 
vairāk kā 25 EUR, kuru neņem vērā, izvērtējot personas ienākumus. 

Saistošo noteikumu Projekts paredz paplašināt pabalsta bērna izglītībai un 
audzināšanai saņēmēju loku (saistošo noteikumu Projekta  17.2.2. apakša-
pakšpunkts), jo valsts un pašvaldības pienākums ir dažādā veidā atbalstīt 
ģimenes ar bērniem. 

  
Papildus budžeta līdzekļi 2015.gadā nav nepieciešami 

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietek-
mi uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija 
par administra-
tīvajām proce-
dūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbil-
stoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

         PIELIKUMS 
Kārsavas novada Domes 29.10.2015. 

Lēmumam Nr.38 (prot.Nr. 12) 
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SĀKAS PIETEIKŠANĀS 2016./2017. MĀCĪBU GADA VĪTOLU FONDA STIPENDIJĀM 

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi ie-
saistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda sti-
pendiātu! 

12. klašu skolēni līdz 2016. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrē-
tajām stipendijām 2016./2017. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta 
vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunie-
tis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbēr-
nu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.  

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda 
ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmak-
sāta.  

2015./2016. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 670  jaunieši, 
stipendijās saņemot vairāk nekā 1 000 000 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 180 Latvijas 
uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, 
Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir 
saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši  pieci simti jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no vi-
ņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu 
līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”  

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2016. – 01.03.2016. 
Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv  

ZIEMEĻLATGALES VELOMARŠRUTS „RYPOJ VASALS!”  

11. janvārī Vidzemes tūrisma asociācija iz-

sniedza numuru 34 pirmajam reģionālajam 

velomaršrutam Latgales teritorijā, kas tika 

izveidots sadarbojoties Kārsavas, Baltina-

vas, Rugāju, Balvu un Viļakas tūrisma spe-

ciālistiem. Velomaršruta kopējais garums ir 

169 km un tā atklāšanas pasākums tiek plā-

nots 21. maijā. 

Aizvadītajā gadā Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, 

Balvu un Viļakas pašvaldības noslēdza sadarbī-

bas līgumu par kopēju un mērķtiecīgu darbību, 

lai veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē. 

Lauku tūrisma un velo tūrisma attīstība Ziemeļlatgales teritorijās tika izvirzīts kā prioritārs uzde-

vums tūrisma izaugsmei un ilgtspējai. Ziemeļlatgales tūrisma speciālisti sadarbībā ar SIA „Sports 

S” vadītāju Santu Paegli izstrādāja pirmo Latvijā apļveida maršrutu, kas iet cauri visiem pieciem 

novadiem un kas pavasarī tiks nomarķēts ar velo norādes zīmēm abos virzienos. Marķēta velo 

maršruta priekšrocība ir tā, ka bez kartes palīdzības, sekojot tikai norādēm var izbraukt visu marš-

rutu, tas ir Eiropas un pasaules līmenis.  

Paralēli tiek strādāts arī pie velomaršruta „Rypoj vasals!” kartes izdošanas, lai jau 5. februāri to 

varētu prezentēt starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2016”, kas ikgadu  notiek Rīgā Ķīpsalas 

hallē. Ar katru gadu palielinās pieprasījums pēc veselīga dzīvesveida un velotūrisms ir viens no 

aizraujošākajiem veidiem, kā bagātināt savas brīvdienas, tāpēc acinam arī jūs doties izbaudīt Zie-

meļlatgali ar velosipēdu.  

Inga Bernāne 
Kārsavas novada tūrisma organizatore 

KONKURSAM „PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS“ 
AICINA PIETEIKT AKTĪVUS LAUKU BIBLIOTEKĀRUS 

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) izsludina konkur-

su „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ un aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus lau-

ku bibliotekārus. Konkurss norisināsies devīto reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem 

bibliotekāriem.  

Ik gadu tiek apbalvoti pieci bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, 

Vidzemes, Zemgales un Rīgas.  

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrast un izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, ie-

dvesmojošus mūsu mazo „gaismas piļu” darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa Latvija var uz-

zināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.  

Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs pastastīt par saviem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma 

un radošuma pilni, rūpējas par saviem lasītājiem, sagaida tos ar, izveidojušu savu bibliotēku par 

vietējo gaismas pili, organizē pasākumus un apmācības, veido pievilcīgu un mājīgu bibliotēkas 

vidi.  

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, Biedrība gaidīs līdz 

1. martam pa pastu (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai e - pastā (gaisma@gaisma.lv).  

Informējam, ka no janvāra beigām SIA 

"Kārsavas slimnīca" strādās jaunais speciā-

lists - praktikants, pie kura būs iespējams 

pārbaudīt mutes dobuma veselības stāvokli, 

salabot zobu vai izraut traucējošu zobu vai 

tā sakni.  

No 18.01. - 22.01. pieņemšanas laiks ir pēc-

pusdienā no 12:00, bet no 30.01. katru sestdie-

nu no 9:00 un svētdienu no 8:00 ir iespēja tik 

uz pieņemšanu. 

Darba laiks var tikt mainīts, tādēļ lūdzam 

veikt pierakstu zvanot +371 26351441 

Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija” 
Starpkultūru programmas” izsludina konkursu 
vidusskolēniem uz sešām daļējām stipendijām 
mācībām Dānijā, Itālijā, Dominikānas Republi-
kā, Argentīnā un Meksikā 2016./2017. mācību 
gadā. Pieteikties stipendijai iespējams līdz šī 
gada 21.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu 
„AFS Latvija” mājas lapā www.afs.lv. 

Stipendija sniedz iespēju doties apmaiņas ga-
dā uz citu valsti, mācīties vietējā valsts skolā 
un dzīvot vietējā ģimenē. Stipendijai pieteikties 
var ikviens vidusskolēns vecumā no 15 līdz 18 
gadiem. Lai pieteiktos stipendijai, kandidātiem 
vispirms jāaizpilda pieteikuma anketa 
www.afs.lv mājas lapā, norādot valsti, kurā 
vēlētos mācīties. Pēc tam jāaizpilda apmaiņas 
dalībnieka pieteikuma forma, kas tiek izsūtīta 
katram dalībniekam pēc pieteikuma anketas 
aizpildīšanas mājas lapā. 

Daļējās stipendijas apjoms ir 2 000 eiro. Tā 
sedz daļu no šādiem izdevumiem: dzīvošanu 
rūpīgi izmeklētā viesģimenē, sagatavošanās 
materiālus dalībai programmā, sagatavošanos 
pirms aizbraukšanas, orientācijas nometnes 
viesvalstī, AFS darbinieku un brīvprātīgo at-
balstu viesvalstī, sekundāro medicīnas apdroši-
nāšanu, starptautiskos ceļa izdevumus, ceļa 
izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ, ceļa 
izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasā-
kumus viesvalstī un mācību grāmatas obligāta-
jiem mācību priekšmetiem skolā. 

„AFS Latvija” direktore Ineta Leikuma uz-
sver, ka stipendija ir paredzēta īpaši motivē-
tiem un mērķtiecīgiem skolēniem, lai piepildītu 
sapni par mācībām ārzemēs. „Tā ir iespēja ie-
gūt starpkultūru pieredzi, apgūt valodu, iemācī-
ties dzīvot patstāvīgi, kā arī iegūt labus draugos 
no visas pasaules,” tā I.Leikuma. 

Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā 
kandidātiem izvērtēšanai jāiesniedz pieteikumi, 
savukārt otrajā kārtā kandidāti tiks aicināti uz 
individuālām pārrunām ar „AFS Latvija” vadī-
bu. Rezultāti par stipendiju piešķiršanu preten-
dentiem tiks paziņoti ne vēlāk kā šī gada 
5.februārī. Pieteikties stipendijai iespējams no 
12.janvāra līdz 21.janvārim. 

Plašāka informācija par stipendiju konkursu 
pieejama „AFS Latvija” mājas lapā. 

“AFS” ir viena no lielākajām brīvprātīgo or-

ganizācijām, kuras darbību nodrošina tūksto-

šiem brīvprātīgo visā pasaulē. Tie ir cilvēki, 

kurus saista kopīgas vērtības un pārliecība, ka, 

personīgi iepazīstot citas kultūras, ir iespējams 

padarīt pasauli mierpilnāku. 

VIDUSSKOLĒNIEM IESPĒJA IEGŪT 

STIPENDIJAS UN MĀCĪTIES ĀRZEMĒS 

http://www.vitolufonds.lv
http://www.afs.lv/
http://www.afs.lv/study-abroad/stipendijas/
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LAUKU ATBALSTA DIENESTA E-PIETEIKŠANĀS SISTĒMA – PALĪGS LAUKSAIMNIEKIEM 

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, 

procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu. 

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, 

Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektronis-

kās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes. 

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu 

pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku at-

balsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi 

pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā 

viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams Zaļināša-

nas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu at-

balstu zaļināšanas prasību ievērošanā. 

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma saņēma  2.vietu Ap-

vienoto Nāciju Organizācijas  konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service 

Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana in-

formācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in 

the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par 

sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi. 

Sistēma atvieglo LAD klientiem pieteikumu aizpildīšanu un pārraudzī-

bu. LAD EPS  Pieteikumu aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildi-

nāts ar papildu skaidrojošajiem materiāliem, kā arī ir pieejama papildu 

informāciju par iesniegto pieteikumu apstrādi – saņemto atbalsta izmaksu, 

dažādām problēmām un cita, tādējādi  LAD ir kļuvis pieejamāks klien-

tiem. EPS gūst arvien lielāku popularitāti, jo tā tiek nemitīgi uzlabota un 

padarīta lietotājam ērtāka – iespējams autorizēties, izmantojot internetban-

ku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID), kā arī LAD EPS 

vienu klientu var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki lietotāji. 

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar vairākiem jauniem e-

pakalpojumiem, piemēram: 

 “Kultūraugu mēslošanas plāns”, kas palīdz sastādīt kultūraugu mēs-

lošanas plānu – noteikt, cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot 

apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/

augsne/plānotās ražas u.c); 

 Izveidots e-pakalpojums Pašvaldību sociālajiem dienestiem operatī-

vas informācijas iegūšanai par LAD izmaksātā atbalstu apmēru fi-

ziskajām personām, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par 

maznodrošinātā statusa piešķiršanu;  

 Pilnveidots Riska pārvaldības (Apdrošināšana) e-pakalpojums; to 

noteica izmaiņas normatīvajos aktos.  

LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, kā 

arī citi klienti, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaim-

niekotāji, pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai pretendētu uz kādu no 

atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri nodrošina bezakcīzes degvielas tir-

gošanu, Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalībnieki, kuri saņem 

apliecinājumu par platībās audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas 

biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, kā arī citu Zemko-

pības ministrijas iestāžu klienti. 

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums “Par Lauku atbalsta die-

nesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. In-

formāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem 

e-pakalpojumiem var iegūt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 

www.lad.gov.lv. 

 

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) izsludina projektu iesnie-
gumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpa-
sākumos: 

-“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”; 
-„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”; 
-„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības in-

frastruktūras attīstībā”. 
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 

4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim. 
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecī-

bās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 , bet lauku saimniecībām - 
EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to 
ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperā-
cijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. 

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: 
- investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-

noloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas pare-
dzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistī-
tai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu 
balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai; 

- nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepa-
košanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju 
pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja 
būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas. 

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska 
persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansē-
juma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā 
izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. 

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaim-
niecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto 
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. 

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: 
- investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-

noloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas pare-
dzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai 
un pirmapstrādei; 

- pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par 
darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepa-
košanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo 

būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, 
ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas. 

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā 
sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodar-
bojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno 
uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas no-
darbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansē-
juma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā 
izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. 

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansē-
jums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un 
pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis 
ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža 
ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzla-
bošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā 
oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pār-
maiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu. 

Atbalstāmās aktivitātes: 
- meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam 

vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjau-
nošana (bez seguma); 

- laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas 
objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma); 

- pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu 
un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu 
lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras pur-
vā. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansē-
juma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā 
izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”. 

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietva-
ros 2014.-2020. gada plānošanas periodā. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikša-
nās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā 
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā. 

  
Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var 

iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000. 

LAD INFORMĒ: NO 4.JANVĀRA PIEEJAMS ATBALSTS PASĀKUMĀ „IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS” 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada  Vēstis” ;  Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2000 eksemplāri, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.karsava@gmail.com. Lasiet avīzi Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:  

twitter.com/karsavas_novads www.karsava.lv 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.   

Dzimtsarakstu nodaļā  decembra mēnesī sastādīti 7(septiņi) miršanas reģistri: 

Regīna Bonka 

05.10.1960 - 21.12.2015  

Aleksejs Dibaņins 

29.04.1947 - 24.12.2015  

Jānis Logins 

17.01.1953 - 14.12.2015  

Nikolajs Mihailovs 

27.01.1951 - 05.12.2015  

Veronika Neulāne 

24.07.1933 - 23.12.2015  

Antoņina Raudoviča 

26.08.1935 - 27.12.2015  

Svetlana Tkačenko 

24.12.1959 - 14.12.2015  

Aicinām novada iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildēs Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, izpild-

direktors Toms Vorkalis vai konkrētās nozares speciālists. 

Atbildes uz Jūsu aktuālajiem jautājumiem tiks sniegtas Kārsavas novada informatīvajā izdevumā “Kārsavas Novada Vēstis”, mājas lapā 

www.karsava.lv vai Latgales Reģionālās Televīzijas raidījumā “Vakara saruna” par Kārsavas novada aktualitātēm. 

SAŅEMIET ATBILDES UZ JUMS SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM! 

75 gadu jubileja   

Marija Andrejeva Goliševas pag. 

Zinaīda Andžele Mežvidu pag. 

Tadeušs Gabrans Salnavas pag. 

Ņina Ivanova Goliševas pag. 

Matilde Mortukāne Mežvidu pag. 

Anastasija Popova Mērdzenes pag. 

Jānis Potašs-Poikans Malnavas pag. 

Arkādijs Vilkaste Kārsava 

80 gadu jubileja  

Ojārs Adamovičs Malnavas pag. 

Jevģēnija Karaševska Mērdzenes 

pag. 

Vladislavs Kaziniks Mežvidu pag. 

Vladislavs Ločmeļs Kārsava 

Andrejs Nagla Salnavas pag. 

85 gadu jubileja  

Jāzeps Čačka Kārsava 

Anna Kirovaine Mežvidu pag. 

Valentīna Streļče Malnavas pag. 

Alberts Vorza Malnavas pag. 

91 gada jubileja  

Marija Ivanova Kārsava 

Veronika Tabūne Kārsava 

DECEMBRA JUBILĀRI 

27. decembrī, biedrības “Sapratne” telpās, sa-
darbībā ar Kārsavas novada Sociālā dienesta dar-
biniekiem jau 4. gadu pēc kārtas jauniešu un per-
sonu ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas dalīb-
nieki pulcējās, lai kopīgi nosvinētu, pavadītu aize-
jošo gadu un vēlētu laimīgu Jauno 2016. gadu. 

Gada beigas ir laika posms, kas tā vien mudina  sa-
nākt kopā prieka brīdī, savilkt uzstādīto mērķu bilan-
ci, izvērtēt – kas izdarīts, kas ir pusceļā, ko vēlētos 
realizēt, un protams 
kopā priecāties par pa-
veikto un svinēt svēt-
kus. 

Atbalsta grupas da-
lībniekus uzrunāja un 
sveica Kārsavas nova-
da domes priekšsēdētā-
ja Ināra Silicka, Kārsa-
vas novada Sociālā 
dienesta vadītāja An-
dželika Malakāne, ro-
dot iespēju katram da-
lībniekam saņemt īpa-
šu, individuālu dāvanu, 
viņa talantu un spēju 
attīstībai. 

 Biedrības “Sapratne 
” priekšsēdētāja Ināra 
Kaķīte, grupu vadītāja 
vadītāja Inese Lele un 
paši atbalsta grupas 
dalībnieki sniedza iz-
smeļošu ieskatu par aktivitātēm, nodarbību klāstu, 
kurās darbojušies, prezentēja paveikto darbu, stāstīja 
par vēlmēm un iecerēto. 

Ināra Silicka sveicot grupas dalībniekus uzsvēra, ka  
“Tie, kas dzīvo ar cerību - redz tālāk ... 
Tie, kas dzīvo ar mīlestību - redz dziļāk ... 
Tie, kas dzīvo ar ticību - redz citādāk ...” 
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja vēlēja dzī-

vot ar gaišām domām, un izteica cerību, ka sadarbība 
starp pašvaldību un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
nākotnē kļūs aizvien labāka. 

‘’Kas bijis labs šajā gadā - to ņemsim līdzi nākošajā 
gadā. Centieties biežāk smaidīt, pateikt viens otram 

labus vārdus, domāt baltas domas!" sacīja Kārsavas 
Sociālā dienesta priekšsēdētāja Andžela Malakāne, un 
dalījās ar domu, ka sabiedrības izpratne mainās – no-
tiek pāreja no medicīniskā modeļa, kas uzsver cilvēka 
nespēju un atkarību no citiem cilvēkiem, uz cilvēktie-
sību modeli, kur uzsvars tiek likts uz personas ar in-
validitāti tiesībām, patstāvīgu, pilnvērtīgu dzīvi un 
aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos. 

Svētkus kuplināja Ziemassvētku vecītis, ar dāva-

nām un vēlējumu - katram gandarījumu par šajā gadā 
paveikto, un skaidru, jauku vīziju, ko katrs sagaida no 
nākamā gada, ko vēlētos tajā pieredzēt vai paveikt. 

Nobeigumā izskanēja visu pasākuma dalībnieku, 
ciemiņu un darbinieku kopīgs novērtējums,- aizvadī-
tais gads un noslēguma pasākums ir veiksmīgs uz 
turpmākiem sasniegumiem rosinošs, un kopīgs – gru-
pu dalībnieku ar īpašām vajadzībām moto,- “ Mēs 
spējam, varam un vēlamies turpināt!” 

 
Andris Jurāns 

Kārsavas Sociālā dienesta psihologs  

SVĒTKU PASĀKUMS JAUNIEŠIEM UN PERSONĀM AR 

ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 


