
28. februārī, Rēzeknē, Latgales vēstnie-

cībā GORS, svinīgā ceremonijā, klātesot 

Latvijas Republikas Kultūras ministrei Da-

cei Melbārdei, tika paziņoti Latgaliešu kul-

tūras gada balvas „Boņuks 2015“ saņēmēji. 

Literatūras kategorijās balvu par labāko 

sniegumu literatūrā saņēma Anita Milei-

ka (par dzejas krājumu „mūžīgā nepārtikusī 

stirna“), bet par 2015. gada labāko izdevumu/

grāmatu Luisa Kerola „Alise Brīnumzemē“ 

tulkojums latgaliski „Alise Breinumu zemē”. 

Kā gada debitanti balvu saņēma grupa 

„Tautumeitas“, kas ar dziesmas “Aņņeite” 

video versiju laurus plūca arī kategori-

jā “Labākais mūzikas video”. Trešo gadu 

Boņuka balva tiek pasniegta nomināci-

jā “Labākais sniegums akadēmiskajā mūzi-

kā”, kurā šī gada uzvarētājs ir Andrejs Se-

lickis ar Latvijas Radio kora jubilejas koncer-

tā pirmatskaņoto dziesmu „Šyupeļdzīsme 

Jēzum“. Balvu par labāko 2015. ga-

da sniegumu šlāgermūzikā saņēma Ansis 

Ataols Bērziņš par albumu „Pasaver“, bet 

etnoroka grupas “Laimas Muzykan-

ti” sniegums tika atzīts kā labākais tautas 

mūzikā.  

Balvu nominācijā “Labākais sniegums 

alternatīvajā mūzikā” par savu debijas albu-

mu „Ašņa dasys“ saņēma poētiskā roka ap-

vienība „Kapļi“, kuras biedri nāk no Kārsa-

vas novada un savus darbs realizē skaņu ierak-

stu studijā "Bozova". 

Par labākajiem latgaliešu pop/rock mūzi-

kā arī šogad atzīta grupa “Dabasu Du-

rovys”. Latgaliešu kultūras gada balvā nomi-

nācijā “Radio hits” tiek noskaidrota arī Lat-

vijas radio stacijās spēlētākā latgaliešu dzies-

ma un pēc LaIPA datiem 2015. gadā visvairāk 

radio stacijās skanējusi tieši grupas “Dabasu 

Durovys“ dziesma „Pādys“.   

Pie gada amatnieka/saimnieka goda ti-

ka Artis Logins, kurš ir  latgaliskākā Dau-

gavpils veikala „O! Marta“ un latgaliešu in-

ternetveikala taiseitslatgola.lv saimnieks. 

Kā gada sniegums vizuālajā mākslā atzīta 

tēlnieka Gļeba Panteļejeva darbu izstāde 

„Latgales rapsodija“, bet kā gada sniegums 

skatuves mākslā godināts festivālā 

„ORGANismi“ tapušais uzvedums „Saule. 

Bērni. Rainis“. Kategorijā “Gada sniegums 

audiovizuālajā mākslā” balvu saņēma biedrī-

bas „Bruoli un Muosys“ projekts „Latgaliešu 

valodas apmācību video“. 

Balva par latgaliešu valodas popularizē-

šanu tika Kārsavas novada domei ar  pro-

jekta „saREDZI latgalīšu volūdu“ 2. daļu, ku-

rā turpināts novadā izvietot latgaliskas ielu 

norādes. Pilsētā tiks uzstādītas 195 ielu norā-

des - ielu nosaukumi būs gan latviešu, gan 

latgaliešu literārajā valodā, kas akcentē nova-

da latgaliskās tradīcijas un valodas bagātību. 

Pirmā „saREDZI latgalīšu volūdu” projekta 

ietvaros ielu zīmes tika uzstādītas Kārsavas 

novada pagastu centros. 

Nominācijā „Par latgaliešu kultūras po-

pularizēšanu Latvijā un pasaulē“ laurus 

plūca apgāda „Mansards“ izdevums „Ludzas 

igauņu pasakas“. Pērnais gads latgaliešu kul-

tūrā nesis vēl vienu jaunu vietu, kurā notikt 

arī latgaliskiem pasākumiem - Lūznavas mui-

ža, kura saņēma balvu nominācijā  „Gada 

notikums“.  Par mūža ieguldījumu latgaliešu 

kultūras attīstībā Boņuku saņēma prāvests, 

kultūrvēsturnieks un sabiedriskais darbi-

nieks Alberts Budže, bet kā 2015. gada cil-

vēks kultūrā sumināta pasaulē atzītā un 

Latgalē mīļā ērģelniece Iveta Apkalna. 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVAS NOVADS IEGŪST “BOŅUKU 2015” 

Kad šogad katoļticīgo pasaule svinēs Lieldie-

nas, pareizticīgajiem gavēnis vēl tikai kā nesen 

sācies. Pavasara lielākie svētki ar prieku tiek gai-

dīti ikvienā ģimenē gan godinot Kristus augšām-

celšanos, gan ripinot olas un ticot Lieldienu za-

ķim. 

Priecāsimies par sauli, par pavasari, par zemi, 

par dzīvību sevī un visapkārt. Iespējams, ka tieši 

līdzcilvēku smaidi un labs vārds, un tas, kā 

pirmie pavasara ziediņi spītīgi augšup ceļ galvi-

ņas, arī īgņām un skeptiski noskaņotajiem liek 

kaut drusciņ apjaust labestības vareno spēku! Lai 

mūs silda ne tikai pavasara saules stari, bet arī 

prieks un cilvēku smaidi! Gaišus un sirsnīgus 

svētkus! 

 

Kārsavas novada pašvaldības vārdā 

Priekšsēdētāja Ināra Silicka 

GAIŠAS LIELDIENAS VĒLOT! 

20. martā Zilupē vokālo ansambļu skate.  

16. aprīlī Pušmucovā Ludzas apriņka deju kolektīvu  

skate. 

29. aprīlī Malnavā Ludzas apriņka skolēnu deju 

skate - sadancis.  

Veiksmi mūsu māksliniekiem! 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales 

novada skatē Jēkabpilī, kas notika 12. martā, Kārsa-

vas MMS pūtēju orķestris starp četru vēsturisko 

novadu Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latga-

les C-grupas 14 orķestriem ir ieguvis visaugstāko 

punktu skaitu 42.10 punktus un I vietu. 

SĪKZIŅAS 

12. aprīlī plkst. 16:00 Kārsavas KN notiks iedzī-

votāju un novada kultūras organizatoru tikšanās, lai 

kopīgi veidotu Latvijas simtgades kultūras 

programmu Kārsavas novadā.  

Esat aicināti dalīties ar savām idejām! 

Neapmierinošā valsts ceļu stāvokļa gadījumos ie-
dzīvotājiem ir iespēja zvanī auto ceļu uzturēšanas 

operatīvajam dežurantam mob.tel. 29354674.  

Ja tu zini sava ciema vēsturi, esi azartisks un tev 

patīk komunicēt ar cilvēkiem, tad acinām pieteik-

ties Tūrisma gidu kursiem, kas notiks no 19.- 

21. aprīlim. Piesakies turisms@karsava.lv, mob.tel. 

29327265 
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ZIEMAS PRIEKI ZIEMEĻLATGALĒ! 

20. februārī Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadu amatnie-
ku darbnīcās, muzejos, lauku sētās un dabas objektos norisinājās pasā-
kums “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, dodot iespēju aktīvi pavadīt sest-
dienu un iepazīt četros novados esošos tūrisma objektus un iesaistīties 
daudzveidīgās aktivitātēs.  

Rīts iesākās ar lauku labumu tirdziņu Viļakā un Žīguros, kur Meža labumu 
ciemā zinātkāros gaidīja Anna Āze un meža ekspozīcija. Pa to laiku Žīguru 
kultūras namā Meža labumu ciema sievas aicināja nodegustēt gan priežu 
pumpuru sīrupu, gan dažādu meža ogu ievārījumus. 

Mežu ziemā varēja iepazīt arī dabas parkā “Numernes valnis”, kas atrodas 
Kārsavas novada Salnavas pagastā. Kopā ar Dabas aizsardzības speciālisti 
Regīnu Indriķi apmeklētāji devās 5 km garā pastaigā izzinot koku un ķērpju 
dzīvi ziemā, pētot tos ar lupu. Tas bija aizraujošs piedzīvojums visiem pasā-
kuma apmeklētājiem, jo tika atklātas jaunas nianses un smalkumi dabas 
daudzveidībā un bagātībā.  

Kultūrvēstures sētā “Vēršukalns” Viļakas novada Susāju pagastā Aldis 
Pušpurs kurināja maizes krāsni, lai galdā celtu siltu baltmaizi. Balvu novada 
Briežuciemā pagasta kultūras dzīves vadītāja Zita Mežale ierādīja Meteņiem 
un ziemai raksturīgās rotaļas, bet Balvu novada Tilžas puses zirgu sētā 
“Kapulejas” Larisa un Andrejs Klitončki lielus un mazus izvizināja zirgu 
ratos vai ponija mugurā, par ko varēja dabūt zirga buču. 

Kārsavas novada Salnavas pagasta rīts bija aktīvs visiem ciema iedzīvotā-
jiem. Ar ziemīgi sportiskām izdarībām, šaušanu mērķī, balonu spridzināšanu 
tika piepildīts Salnavas muižas parks un visiem dalībnieki tika cienāti ar gar-
du mielastu - saimnieču gatavoto putru un siltu tēju.  

Baltinavas novada muzejā notika ziepju gatavošanas darbnīca, ko vadīja 
Antra Keiša, bet noskaņu darbnīcā radīja Baltinavas vidusskolas un Kārsa-
vas mūzikas un mākslas skolas audzēknis Eduards Buravecs ar muzikālo 
priekšnesumu. Tilžas muzejā apmeklētājus laipni sagaidīja muzeja vadītāja 
Ruta Silauniece un biškopis Jānis Silaunieks, lai gatavotu aromātiskās bišu vaska 
sveces. Briežuciema seno amatu meistaru ciemā sievas rādīja savas prasmes 
aušanā un deva iespēju iemēģināt roku šajā nebūt ne tik vieglajā arodā. 

Balvu Novada muzejā šajā dienā ikviens interesents tika aicināts ielūkoties 
izstādē par muzeja jaunieguvumiem, kā arī izzināt Ziemeļlaltgales tradīcijas, 
paražas un senos arodus. 

Savukārt Malnavas “Dzīļu” maiznīcā, kas atrodas Kārsavas novadā, saim-
niece Aina Barsukova sagaidīja visus ciemiņus ar īstu Latgales viesmīlību. 
Viesi varēja baudīt Latgales kulināro mantojumu- asuškas, kā arī piedalīties 
kārtainās mīklas meistarklasē un degustēt svaigi ceptu maizi. Šeit mājoja 
silta un omulīga atmosfēra.  

Dienas noslēgumā kultūras mantojuma centrā “Upīte” kopā ar folkloras 
kopu „Upīte” klātesošie devās dančos un rotaļās, savukārt līdz rīta gaismai 
kuplajam apmeklētāju pulkam dancī lika lēkt jaunā un talantīgā latgaliešu 
jauniešu grupa „Unknown artist”. 

Inga Bernāne 
Tūrisma organizatore 

IESĀKUSIES 2016. GADA SEZONA 

KĀRSAVAS KN 

Šis gads Kārsavas kultūras namā iesākās ar tradicionālo Jaun-

gada balli kopā ar vienu no Latgales šlāgermūzikas favorītiem 

“Gints un Es”. 

Aukstajās janvāra dienās, kad ziemas sals plosījās ne pa jokam, 

Kārsavas KN nāca ar siltu, pozitīvu koncertu “Uz viena gaismas sta-

ra”. Mārupes novada sieviešu senioru kora „Noktirne” un mūsu kultūras 

nama kolektīvu sirsnīgais sniegums, iededza klausītāju sirdīs daudzus 

gaismas stariņus. 

15. janvārī Kārsavas kultūras nama kolektīvs sadarbībā ar Kārsavas 

vidusskolu radīja Jaungada ieskaņas koncertu, izrādi un karnevālu. Pēc 

koncerta skatītāji, iemalkojot tējas krūzi, sagaidīja Kārsavas novada 

krievu un latviešu drāmas aktieru iestudēto jautro, muzikālo izrādi 

„Otmorozko”. Lomās: Otmorozko – V. Kuzņecovs, Pamāte Mamaņa – 

A. Orlova, Ragana –A. Pitkeviča, Kikimora - A. Linužs, Marfušiņka 

Dušiņka - L. Sofronova, Raganas meita Jožka - O. Andrejeva, Meža 

Vecis - K. Šakins, Sala Vecis - A. Posrednikovs, Sniegbaltīte - L. 

Fjodorova. Izrādes izskaņa sabalsojās ar Vecā Jaungada karnevālu - ie-

spēja radošajiem un atraktīvajiem izpausties oriģinālās maskās. 

"Karnevāla 2016" atbalstītāji: IK "Dzīles", Kārsavas veterinārā aptieka, 

aptiekas "Veselības avots" un "Apotheka", veikali "ELVI", "TOP", SIA 

"Sātys", "Pie Viko", "Pie Selitas", Skaistumkopšanas salonu meitenes 

Jeļena Pontaga un Olga Jacenko, SIA "Auseklis" veikali - Jānis Kuz-

mans, Tamāra Aleksandrova, Silvija Soročina. Karnevāla muzikālais 

noformējums - DJ "Tontonc&Rancanc" ar 80. gadu vispasaules hītiem. 

14. februārī - Mīlestības dienai veltītā koncertizrāde, jeb viss par 

un ap Mīlestību. Kārsavas novada krievu un latviešu teātru aktieru 

muzikālā izrāde, savijās kopā ar "Skerco" un "Straujupītes" dzies-

mām, "Sprykstu" un "Samias" dejām, radot sirsnīgu mīlestības pilnu 

māksliniecisko kopdarbu.  

Savu debiju, 19. februārī, izklaides jomā iesāka DJ "Alarm" jeb 

Arvils Kroičs un Lauris Raulinaitis. Tematiskā DiscoBalle ar ugunī-

giem tērpiem, bija kā "reklāmrullītis" turpmākajiem viņu šī gada pasā-

kumiem. 

Kārsavas KN saimes vārdā - izsakot sirsnīgu paldies par ieguldīto 

darbu kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, pašvaldības vadībai un 

darbiniekiem, vēlot mūsu novadā visiem radošu Ugunīgo Pērtiķa gadu 

- I.Rasima.  

Goliševā šis gads iesākās ar kupli apmeklētu novada iestāžu darbi-

nieku balli, kas izcēlās ar omulību un draudzīgo atmosfēru. Starp de-

jām, dziesmām un aktivitātēm tika godināti Kārsavas novada kon-

kursa “Izgaismo Ziemassvētkus un Gadu miju!” dalībnieki: Koļču 

saime Šalajos, Truhanovu saime Goliševā, Jānis Jakimovs un Silvija Sutra 

Kārsavā, Olita Grabovska un Ivars Petinens ar saimi Malnavā, Medņu sai-

me Malnavā, Urtānu saime Aizeļkšņos, Punduru saime Kārsavā, Inta Gri-

šule Kārsavā, Barsukovu saime Zeļčovā, Garšneku saime Malnavā, Igau-

ņu saime Šņitkos, Jecenko saime Kārsavā, Jemeļjanovu saime Bozovā, 

Mortuļevu saime Goliševā, Nagļu saime Lāpovā, Stepkānu saime Kārsa-

vā, "Priednieku" 1. kāpņutelpas iedzīvotāji Mērdzenē, Misānu saime Mēr-

dzenē, Rancānu saime Kopčos, Uļbiku saime Kārsavā, Krasanovu saime 

Goliševā, Uzņēmumu un iestāžu vadītājam: Jurim Zavickim, Lūcijai Rau-

dovičai, Anitai Vorkalei un Oskaram Petinenam. 

Ik gadu Goliševā notiek Masļeņica, piedāvājot baudīt koncertu, pie-

dalīties dažādās sporta un prāta spēlēs, baudīt senās slāvu tradīcijas, 

simboliski pavadot ziemu un sagaidot pavasari.  

Svētku apmeklētāji tika cienāti ar pankūkām, kas ir šo svētku tradicionā-

lais cienasts, tās simbolizē apaļo sauli, kas spoži spīd, padarot dienas siltā-

kas, gaišākas un garākas. Tiek uzskatīts, ka Masļeņicas mielasti un līksmī-

ba šajos svētkos uzskatāmi par gaidāmās labklājības, uzplaukuma un veik-

smes priekšvēstnešiem. 

Šajā dienā visi iet rotaļās, dejo un dzied, kā arī tiek dedzināta Masļeņi-

cas salmu lelle, kas simbolizē ziemas aiziešanu. Lielu interesi no piedāvā-

tajām izklaidēm izraisīja šaušana ar pneimatisko šauteni un bērnu vizinā-

šanās kvadracikla piekabē, ko nodrošina ikgadējā sadarbība ar Aizgāršas 

robežsardzes nodaļu. Spēcīgākie vīri savus spēkus varēja pārbaudīt staba 

iekarošanā. 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

GOLIŠEVA BRAŠI IESOĻO 2016. GADĀ AR BAGĀTĪGIEM KULTŪRAS PASĀKUMIEM 
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IZSLUDINĀTS „LATGALES KULTŪRAS        

PROGRAMMAS 2016” PROJEKTU KONKURSS 

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu 

atbalstītā Latgales kultūras programma 2016“. Programmai pie-

šķirtais finansējums ir palielināts par 10% salīdzinājumā ar pagāju-

šo gadu un sastāda 110 000.00 EUR. 

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizē-

jot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt 

finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales 

kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību. Projektu pieteikumu iesniegša-

nas termiņš ir 2016. gada  22. marts, līdz plkst. 16:00 

Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, 

Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zī-

mogs ir 2016. gada 18. marts) uz adresi Latgales reģiona attīstības 

aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir 

jāiesniedz arī elektroniski ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-

pasta adresi kultura@latgale.lv. 

Skaidrojumus par konkursu un nolikumu sniedz programmas vadītāja 

Daugavpilī Saules ielā 15, darba dienās no 10.00 – 16.00, iepriekš piesa-

koties pa tālr. 654 20257.  

Projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami LRAA  
birojā un interneta mājas lapā  www.latgale.lv.    

LIELDIENU SUPRĀTKAS “DZĪĻU” MAIZNĪCĀ 

Sagatavojies Lieldienu olu kaujām, 26. martā Malnavas „Dzīļu” 

maiznīcā. Kopā ar saimnieci Ainu Barsukovu tiks krāsotas olas un 

cepta Lieldienu maize, pārrunātas Lieldienu tradīcijas un paražas. 

Dalībniekiem lūgums iepriekš pieteikties līdz 22. martam. Uz sūprāt-

kām līdzi ņemiet olas un sīpolu mizas, lai krāsošana raibāka un var dalī-

ties ar savām ģimenes receptēm olu izdaiļošanā.  Dalības maksa 7 eiro. 

JEDRITVAI KOCIŅ, DEJU MĪLAM  

Deju kopa “Jedritvai” februāra nogalē aicināja ciemos draugus uz 

Kārsavas kultūras namu, lai kopīgi ļautos dejai.    

Deja ir tā, kas izkopj cilvēku, iemāca ieguldīt visu savu spēku, lai sa-

sniegtu iecerēto, strādāt komandā. Tā parāda kā palīdzēt citiem vai māca 

piekāpties, ja nu sanācis kļūdīties. 

Koncertā ar mīlestību pret deju dalījās Mērdzenes TN VPDK “Luste” 

un JDK “Dancari” vadītāja Anita Šarkovska, Ciblas TN deju kopa 

“Everss”, vadītāja Anda Sprūža, Kārsavas KN VPDK “Spryksti” vadītāja 

Lilija Kaša, Kārsavas KN senioru deju kolektīvs “Senleja” vadītājs Dai-

nis Jezupovs, Zilupes TN tautas deju kolektīvs "Tracis" un VPDK 

“Dancis” vadītāja Snežana Šaitere, Mežvidu TN līnijdeju grupa “Chilly 

Cha Cha” un VPDK “Bitīt’matos” vadītāja Anita Turlaja, Malnavas ko-

ledžas JDK “Malnava” vadītāja Agnese Medne, Malnavas pagasta DK 

“Jedritvai” vadītāja Agnese Medne un Janīna Terezija Barkāne.  

Katrs no dalībniekiem apzinās, ka dejot nozīmē ne tikai nogludināt 

matus, nostiept pirkstgalus un nolīdzināties, tas nozīmē daudz vairāk – 

dejot ar sirdi, dvēseli un acīm! Skatītāji ar katru soli, ar katru kustību iz-

juta dejotāju atdevi mūzikai un varēja skatīt stāstu, ko katrs no dalībnie-

kiem vēsta.    

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

19. martā Mežvidu KN plkst. 13:00 lielā luste senior iem “Gadi nav 

šķērslis”.  

19. martā Mērdzenes KN plkst. 16:00 Salnavas amatier teātra izrāde 

"Dancis pret riņķi". 

20. martā pie Kārsavas KN no plkst. 9:00 – 12:00 Lieldienu mājražo-

tāju tirgus. 

26. martā Malnavas “Dzīļu” maiznīcā plkst. 11:00 Pavasara saul-

griežu suprātkas. 

27. martā Mežvidu KN plkst. 11:00 Lieldienu zaķu maratons –

sportiskas aktivitātes, garda zupa, koncerts un vakarā balle kopā ar gru-

pu “Starpbrīdis”. 

27. martā plkst. 12:00 laukumā pie Kārsavas KN " Lieldienu rīta 

prieks". 

27.martā Goliševas KN plkst. 22:00 Lieldienu diskotēka. 

27.martā Malnavā Lieldienu Jampadracis (sīkāka informācija afišās). 

27.marts Salnavas KN plkst. 19:00 Lieldienu pasākums. 

Plkst. 22:00 Lieldienu balle kopā ar latgaliešu puišiem no Rīgas - grupu 

"DIVI".  

28. martā Kārsavas KN plkst. 14:00 izklaides pasākums " Lieldienu 

Saule lai atspīd arvien..". 

27. martā Mērdzenes KN plkst.17:00 Lieldienu jampadracis.   

27. martā Mērdzenes KN Plkst. 22:00 Lieldienu balle. Spēlē Marčel-

lo. Ieeja 3,00 eiro. 

Visu martu Kārsavas pilsētas bibliotēkā Ziemeļlatgales tautas tērpu 

izstāde. Baltinavas, Kārsavas un Rugāju novada audēju darbi.  

PASĀKUMU PLĀNS 

LIELDIENU MĀJRAŽOTĀJU TIRGUS 20. MARTĀ 

20. martā plkst. 9.00 pie Kārsavas kultūras nama tiek rīkots Liel-

dienu mājražotāju tirgus, kura laikā apmeklētāji varēs ne tikai ie-

pirkt lauku labumus, bet arī sasiet savu Pūpolsvētdienas veselības 

bunti un iziet tradicionālās rotaļās un dejās kopā ar Bozovas etno-

grāfisko ansambli.  

Kārsavas novada pašvaldība ir iedibinājusi jaunu tradīciju Kārsavas Lie-

lā tirgus ietvaros rīkot mājražotāju tirgus, kas bagātina Lieldienu, Līgo 

svētku un Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Tematisko mājražotāju tirgu 

laikā laukumā pie Kārsavas kultūras nama pulcēsies mājražotāji un amat-

nieki no malu malām, tiks piedāvāta kultūras programma atbilstoši sagai-

dāmajai gadskārtai un vietējie mājražotāji piedāvās radošās meistarklases 

un gardu cienastu tirgus apmeklētājiem. 

Kārsavas Lielā tirgus tradīcija ir vairāk kā 190 gadus veca, kopš 1825. 

gada, kad grāfs Šadurskis Kārsavas miestam piešķīra tiesības rīkot tirgus. 

Tradīcija ir palikusi nemainīga- katra mēneša trešajā svētdienā ļaudis no 

visas Latvijas sabrauc uz Kārsavas Lielo tirgu iepirkt un pārdot citur ne-

redzētus labumus.  

AICINA PIETEIKTIES ZELTA KĀZU JUBILĀRUS  

Turpinot tradīciju, pavasara plaukumā, Kārsavā tiks godināti 

zelta pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un vairāk.  

Lūdzam radiniekiem vai pašiem “Zelta pāriem” pieteikties līdz 20. 

aprīlim sava pagasta pārvaldēs. Kārsaviešiem lūgums pieteikties pie do-

mes sekretāres pa tālr. 29322477 (S. Barsukova). 

http://www.latgale.lv/
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1. MARTĀ SĀKAS GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA  

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka šī gada 
1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem no-
dokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas 
darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli par attaisnotajiem izdevumiem. VID aicina ikvienu nodokļu 
maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektro-
niskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un 
vienkāršāk!  

Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā 
no 2016. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas ie-
dzīvotājiem, kuri: 
 veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma 

īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),  

 guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas 
nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),  

 guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā 
pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas 
pārdošanas),  

 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, 
ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas 
vietā,  

 guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas 
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti 
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī indi-
viduālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, 
kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarā-
cija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS. 

VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, 
iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS, jo tajā automātiski 
tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, 
proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, infor-
mācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, infor-
mācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvī-
bas apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pār-
nestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem.  

Sākot ar 2016.gada aprīli, deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā 
informācija, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību VID 

būs iesniegušas mācību iestādes. Tādējādi personām, kuras vēlas atgūt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, 
deklarācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jāpievieno attais-
nojuma dokumenti (čeki, kvītis vai tml.) tikai par tām summām, par ku-
rām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.   

Lai kļūtu par EDS lietotāju, nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet ikviens 
var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvār-
du un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID vied-
karti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elek-
tronisko paraksta viedkarti (e-parakstu). 

Vēršam uzmanību, ka šogad Gada ienākumu deklarāciju gan elektronis-
ki, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkal-
pošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 66 
Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Lat-
vijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un dar-
ba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu ap-
kalpošanas centri”.  

Sākot no šī gada marta, tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsāks arī VID “E-
busiņš”. Tajā VID klientu apkalpošanas centru darbinieki palīdzēs nodok-
ļu maksātājiem iesniegt deklarāciju elektroniski, kā arī iepazīstinās ar ci-
tiem VID e-pakalpojumiem.  

Uz konsultāciju par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektronis-
ki līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), inter-
netbankas kodu karte un maksājumus apliecinošie dokumenti (par izglītī-
bu, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem). Ja persona nav inter-
netbankas lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja  ie-
gūt  lietotāja vārdu un paroli,  ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un 
izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.   

Aicinām sekot līdzi un apmeklēt arī VID bezmaksas seminārus visā Lat-
vijā par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu un citiem VID e-
pakalpojumiem. Aktuālā informācija par VID bezmaksas semināriem pie-
ejama VID mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.  

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu 
deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus 
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsul-
tēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski 
VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS.  

 

VID piedāvā 30. martā Kārsavas novada pašvaldības telpās no 
plkst.11:00 sniegs atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēša-
nas sistēmu.  

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju, izman-
tojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz 
ērtāk, ātrāk un vienkāršāk! 

30.martā VID Nodokļu pārvaldes Ludzas klientu apkalpošanas cen-
tra darbinieks Kārsavas novada pašvaldības telpās no plkst.11:00 sniegs 
atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedzot 
Gada ienākumu deklarāciju, gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā 
jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, ie-
maksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Uz konsultāciju 
līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas 

kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, 
kvītis utt.). 

Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā netiks pieņemti! 
Tie, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt: 
par 2015.gadu - līdz 2019.gada 17.jūnijam 
par 2014.gadu – līdz  2018.gada 16.jūnijam 
par 2013.gadu – līdz 2017.gada 17.jūnijam 
par 2012.gadu – līdz 2016.gada 16.jūnijam. 
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu 

deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var arī zvanīt 
uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 vai arī iesūtīt 
savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.  

30. MARTĀ IEDZĪVOTAJIEM KONSULTĀCIJAS PAR VID ELEKTRONISKĀS DEKLARĒŠANAS SISTĒMU 

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR „KALNASALAS (BERŽOVKAS) PURVS” PAPLAŠINĀŠANOS 

Paziņojums par kūdras ieguves platības paplašināšanu kūdras at-
radnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma 
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. 

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguves platības paplašinā-
šana 

Ierosinātājs: SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Anto-
novka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704; e-pasts: rtbuve@mail.lv, 
kontakttālrunis 67847349 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Kārsavas novads, Goliševas 
pagasts, nekustamais īpašums „Beržovkas purvs” (kadastra numurs 6854 
002 0065, nomas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6854 002 
0065 8002), kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” teritorija. 

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ie-
tekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts 
biroja 29.02.2016 lēmums Nr.50. 

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros kūdras 
ieguves platības paplašināšana  paplašinot esošo ieguves teritoriju 105,42 
platībā par 80,22 ha Kopējā kūdras ieguves teritorija, ieskaitot paplašinā-

šanu, sasniegtu aptuveni 185,64 ha. Kūdra tiks iegūta ar slāņu paņēmienu 
pēc mehāniskās griešanas un pēc frēzmetodes. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto 
darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 

 Kārsavas novada pašvaldībā, pie sekretāres, adrese: Vienības 53, Kār-
sava, Kārsavas novads, LV 5717, darba laikā (Darba dienās 8:00–
12:00 un 12:30-16:30) 

 Kārsavas novada tīmekļa vietnē karsava.lv 
Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tā darba laikā, 

un tīmekļa vietnē vpvb.gov.lv. 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību 20 dienu laikā pēc šī 

paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Kārsavas Novada Vēstis" var ie-
sniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: 
vpvb@vpvb.gov.lv). 

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6084&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6085&hl=1
https://eds.vid.gov.lv/login/
http://www.latvija.lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=205&hl=1&no=2016.2.21&lidz=2017.2.21
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6083&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6083&hl=1
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=6411&hl=1&mod=33
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=5046&hl=1
http://www.mail.lv/mail/compose.php?to=rtbuve%40mail.lv
http://www.mail.lv/mail/compose.php?to=vpvb%40vpvb.gov.lv
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„BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA – 2015” KĀRSAVAS NOVADA BIBLIOTĒKĀS 

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žū-

rija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada 

Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli 

atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Kārsavas novadā 2015.gadā programmā piedalījās Kārsavas pilsētas 

bibliotēka un Mežvidu un Salnavas pagastu bibliotēkas. Pēc teju pus gadu 

ilgas lasīšanas un vērtēšanas februārī varējām apkopot datus, sniedzot vēr-

tējumu elektronisko anketu veidā un pateikties čaklajiem lasītājiem par 

darbošanos, kur ieguvēji ir visi! Bibliotēkās biežāk iegriežas lasītāji, bērni 

un pieaugušie var izlasīt interesantas grāmatas, apspriest tās, bet autori un 

izdevēji saņemt vērtējumu un atzinību par savu darbu “Lielajos lasīšanas 

svētkos” LNB.  

17. februārī lasīšanas eksperti tika aicināti uz Kārsavas pilsētas bibliotē-

ku, kur notika „Bērnu jauniešu un vecāku žūrijas – 2015” noslēguma pa-

sākums. Kārsavas bibliotēkā šoreiz programmā piedalījās 42 lasītāji visās 

vecuma grupās. Starp tiem arī 8- vecāku žūrijā. Patiess prieks par vecā-

kiem, kuri kopā ar bērniem lasa grāmatas. 

Šoreiz noslēguma pasākuma dalībnieki saņēma ne tikai Pateicības rak-

stus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvātos atstarotājus ar lukturīti un 

bibliotēkas sarūpētās dāvaniņas, bet arī varēja pagatavot jauku dāvanu 

pašu rokām vaska sveču liešanas darbnīcā, kuru vadīja biškope Vaira Ši-

cāne. Neizpalika arī saldais cienasts no SIA CPA, kuru jau vairākus gadus 

sarūpē veikals ELVI.  

Mežvidu pagasta bibliotēkā bija 18 žūrijas dalībnieki, no kuriem lielākā 

daļa bija vecuma grupā 11+, taču piedalījās arī lielāki, mazāki un vecāku 

grupas lasītāji.  

Salnavas pagasta bibliotēkā “Bērnu žūrijā” lasīja un grāmatas vērtēja 23 

dalībnieki no visām vecuma grupām. Visvairāk lasītāju bija vecuma grupā 

11+. Visjaunākajam projekta dalībniekam bija 5 gadi, bet visvecākajam 

76 gadi. Vairāk bija zēnu nekā meiteņu.  

12. februārī notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums, kur tika pasnieg-

ti diplomi, balvas  un cienastā – tradicionālais kliņģeris.  

Paldies visiem lasīšanas veicināšanas programmas dalībniekiem! 

Inta Jurča 
Kārsavas novada bibliotēku koordinatore  

MALNAVAS PII ,,SIENĀZĪTIS" 

JESTRI NOSVINĒTI METEŅI  

Februāris - tas ir gandrīz pavasaris, bet pavasarī iespējams absolū-

ti viss. Ir jauki, starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, tieši februārī, 

svinēt Meteņus jeb Aizgavēņus - jautrus svētkus, kad atvadāmies no 

ziemas, sanākam kopā un priecājamies. 

Tieši šajā dienā, 9.februārī, Malnavas bērnudārzā tika rīkota vecmā-

miņu un vectētiņu pēcpusdiena. Jautrības, smaidu un prieka bija daudz - 

bērnu priekšnesumi mijās ar dejām un rotaļām, arī vecmāmiņas un vectē-

tiņi bija aktīvi dancotāji. 

Aizgavēņos pieņemts pēdējo reizi iet ķekatās jeb čigānos, tādēļ bija 

ieradies vesels ķekatnieku orķestris ar skanīgiem sitamajiem instrumen-

tiem. Vēl pēc brīža ciemos ieradās arī pats Metenītis, jautrs un bezgala 

kustīgs vīriņš, kuram līdzi groziņā bija savs ciemakukulis. 

Katrs pavasaris sākas ar gājputnu atlidošanu tādēļ, lai visi pavasarī būtu 

kustīgi kā putniņi, vienojāmies kopīgā Mazo putniņu dejā. 

Aizgavēņus dēvē arī par pīrāgu un pankūku (bļīnu) dienu. Patiešām, 

visdažādāko pankūku un citu gardumu svētku galdā netrūka. Par to vis-

lielākais paldies bērnudārza saimniecītēm un pašām vecmāmiņām! 

Paldies par šo jauko prieka un atpūtas brīdi visām audzinātājām, auklī-

tēm, muzikālajai audzinātājai un pašai bērnudārza vadītājai Janīnai Ņuk-

šai! 

Mēs, vecmāmiņas un vectētiņi, šajā pasākumā jutāmies brīnišķīgi! 

 
Vecmāmiņu un vectētiņu vārdā  

Danutes Rudovičas vecmāmiņa Ilga Rudoviča 

VIDES IZZINOŠĀ EKSPEDĪCIJA 

“IEPAZĪSTI ZIEDONI”  

Lai arī februāris vēl ir ziemas mēnesis, tomēr tas netraucēja Jaun-

atnes lietu speciālistēm Annai Zīmelei un Solvitai Dzerkalei realizēt 

vēl nebijušu ideju - izglītojošo vides ekspedīciju bērniem, kas ļauj 

bērniem tuvāk iepazīt kultūrvēsturiskos objektus Kārsavas novadā.  

Šoreiz novada jaunākā paaudze devās uz Malnavu, precīzāk parku 

“Ziedonis” , gūstot nelielu ieskatu vides izglītībā, kā arī ainavas pētīšanā 

un rezumējumā savu ieteikumu argumentētā paušanā kopējā attīstības 

plānā. Bērniem bija unikāla iespēja paust savas idejas, kādu viņi vēlētos 

redzēt aktīvās atpūtas parku “Ziedonis”, izskanēja gan baseina ierīkoša-

na, gan veloceliņu izveide, gan vienkārši piedzīvojumu takas izveide.   

“Viņa vēl elpo.. Atrakcija "Pikojam Solvitu!" Lai dzīvo “Pūga”! Īstenī-

bā tas bija viens no visneaizmirstamākajiem piedzīvojumiem ziemā! Kā 

mēs visi cītīgi mēģinājām iekurt ugunskuru, tas bija īsts komandas darbs. 

Interesanti bija kā Daniela un Linda devās meklēt malku un gardumus, tā 

bija "Iespējamā misija" Malnavas pagastā. Tikšanās vietu mainīt nedrīkst! 

Mums bija unikāla iespēja sapikot Solvitu, jāsaka, ka tā bija viena no vispie-

prasītākajām atrakcijām, jo ne samērā bieži ir iespēja sapikot skolotāju. Tas 

bija aizraujošs piedzīvojums.”- atzīst viens no pasākuma dalībniekiem.  

Vides ekspedīcijā, mijiedarbojoties ar sportiskām aktivitātēm, bērni 

guva nelielu ieskatu, kas ir ainavu izpēte, atbildēja uz atjautības jautāju-

miem par Kārsavas novadu, kā arī vienkārši guva pozitīvas emocijas. 

Neformālā gaisotnē arī jaunākā paaudze izbaudīja ziemu! Lai dzīvo 

ekspedīciju gars! Ekspedīcijas laikā mēs noteikti iemācījāmies jaunas 

lietas, ko bieži vien kā pieaugušie aizmirstam!  

Anna Zīmele, 

Kārsavas novada Jaunatnes lietu speciāliste  
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APSTIPRINĀTI 

ar Kārsavas novada domes 08.01.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.1 (prot. Nr.1) 

2016.gada 8.janvāri 

Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 
Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu. 

2. Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Kārsavas 
novada domes bezmaksas izdevums “ Kārsavas Novada Vēstis”. 

Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

Kārsavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 

“Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 
paskaidrojuma raksts

 

Novada domes priekšsēdētāja I.Silicka 

1. Saistošo noteikumu projekta nepie-

ciešamības pamatojums 

Likuma “Par pašvaldī-

bām” 45.panta piektā daļa 

2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka saistošo no-
teikumu publicēšanas vietu 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldība budžetu 

Nav 

4. Saistošo noteikumu projekta ietek-
me uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā 

Nav 

5. Saistošo noteikumu projekta ietek-
me uz administratīvajām procedūrām 

Atbildīga par saistošo noteikumu izpildi 
ir Kārsavas novada domes kanceleja 

6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
saistošie noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām”45.panta piekto daļu 

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu 

Nav 

NOTIEK IEDZĪVOTĀJU TIKŠANĀS AR        
PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJIEM 

Februārī un martā Malnavas, Bozovas, Nesteru un Salnavas ciemos 

notika iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības vadību un speciālistiem. Šā-

das tikšanās marta nogalē un maijā plānotas Mežvidos un Mērdzenē.  

Malnavas ciemata iedzīvotāju tikšanās laikā izpilddirektors Toms Vorka-

lis detalizēti skaidroja Malnavas ciema daudzdzīvokļu māju ūdens spiedie-

na problēmas risināšanas gaitu. Par vides jautājumiem atbildēja vides pār-

valdības speciālists Juris Vorkalis.  

Sapulcēs Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

stāstīja par 2015. gadā paveikto un 2016. gada budžetu, plānotajiem projek-

tiem un notikumiem, ieskicējot lielākos projektus.  

Pagastos iedzīvotājus visvairāk satrauc ceļu kvalitātes jautājumi, nesa-

koptās teritorijas, transporta pakalpojumi, klaiņojoši dzīvnieki, bīstamo 

koku zāģēšanas gaita pagasta kapsētās, autoveikalu darbs. Uz aktuālajiem 

jautājumiem atbildēja pārvaldniece Irēna Kaupuže. 

Pagastos aktuāls ir arī jautājums par ceļu uzturēšanu, bet daļa no šiem 

ceļiem ir valsts ceļi, kuros pašvaldība savus līdzekļus nedrīkst ieguldīt. Paš-

valdība regulāri komunicē ar VAS Latvijas Valsts ceļu Latgales reģiona 

Ludzas nodaļas vadītāju Imantu Kalvīti, par problemātiskajiem valsts ce-

ļiem mūsu novadā un to sakārtošanu. 

Mežvidu iedzīvotāji tikšanās notikties 16. martā plkst. 14:00 – II Mežvi-

dos bibliotēkā, plkst. 15:30 Mežvidos kultūras namā. Mērdzenē tikšanās 

notiks 18. aprīlī plkst. 18:00 Mērdzenes KN, 21. martā Goliševas KN plkst. 

10:00. 

Sapulču gaitā tika parunāti šī brīža problemātiskie jautājumi un uzklausīti 

iedzīvotāju priekšlikumus. Aicinām arī turpmāk jautājumu un neskaidrību 

gadījumā sazināties ar Kārsavas novada pašvaldības speciālistiem, zvanot 

uz konkrēto telefonu vai rakstot uz e-pastu: dome@karsava.lv. Pašvaldības 

darbinieku un iestāžu kontaktinformācija pieejama Kārsavas novada domes 

mājas lapā.  
 

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

NORISINĀS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA PAR 
KOKU CIRŠANU 

No 18. februāra līdz 17. martam izsludināta publiskā apsprie-
šana par koku ciršanas ieceri Skolas ielā, pie Kārsavas vidussko-
las stadiona, pilsētas skvērā un Mežvidu pagastā, pie Mežvidu 
pamatskolas sporta laukuma.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu , Kārsavas no-
vada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku cir-
šanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” un uz komisijas 
10.02.2016. lēmumu, pēc Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūves 
projekta būvsapulces protokola Nr. 2 ierosinājuma, pašvaldības iz-
pilddirektora ierosinājuma, Mežvidu pamatskolas direktores iesnie-
guma pamata izsludina publisko apspriešanu no 18. februāra līdz 
17.martam par koku ciršanas ieceri:  

Skolas ielā, pie Kārsavas vidusskolas stadiona, kas nepiecie-
šams, lai krītošās lapas un esošo koku sakņu sistēma nebojātu pārbū-
vētā stadiona laukumu segumus.  

Pilsētas skvērā atsevišķi koki ir  novecojuši, augšanā atpalikuši, 
tāpēc nepieciešama mazvērtīgo koku nociršana, kuros nav vērts in-
vestēt kopšanā, jo svarīgākais ir vides drošība. 

Mežvidu pagastā, pie Mežvidu pamatskolas sporta laukuma, 
koki aug grāvī, kas traucē ūdens plūsmai gultnē. 

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Kārsavas 
pilsētas centrā, vidusskolas stadiona  teritorijā un Mežvidu pamat-
skolas sporta laukuma teritorijā.  

Ar plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties www.karsava.lv  un  
Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, 
Kārsavas novads pašvaldības darba laikā. 

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt  Kārsavas 
novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības noda-
ļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas 
novads un mājas lapā www.karsava.lv.  

Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Kārsavas novada pašval-
dības Attīstības nodaļā,  Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pa-
gasts, Kārsavas novads vai elektroniski ineselipska@inbox.lv līdz 
2016. gada 17. martam. 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 18. martā plkst. 15.00 Mežvidu 
pagasta pārvaldē, plkst. 16.00 Kārsavas novada domes sēžu zālē 
(Vienības iela 53 ) piedalīties publiskajā apspriešanā par koku 
ciršanas ieceri un izteikt savu viedokli. 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības iz-
pilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs  
izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē. Aicināti visi interesanti! 

 
Inese Lipska 

Projektu vadītāja 

PUBLICĒTI OTRĀ LATVIJAS E-INDEKSA   

MĒRĪJUMU REZULTĀTI  

Latvijas e-indekss ir e-vides novēr-

tējums valsts pārvaldes institūcijās 

un pašvaldībās. Tas sniedz priekš-

statu, cik aktīvi un savai situācijai 

atbilstoši iestādes un pašvaldības 

izmanto mūsdienu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sniegtos 

risinājumus, lai veicinātu sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un pieejamī-

bu iedzīvotājiem un komersantiem. 

Otrajā Latvijas e-indeksa mērījumā par digitāli attīstītākajām publiskās 

pārvaldes iestādēm atzītas Valmieras pilsētas, Strenču un Kuldīgas novadu 

pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Cen-

trālās statistikas pārvalde.  

Kārsavas novada pašvaldība, starp novadiem ar mazāk kā 7000 iedzīvotā-

jiem, ierindojas 42. vietā. Vērts izcelt, ka Kārsavas novada pašvaldība ir 1. 

vietā ar pakalpojumu aprakstu skaitu publisko pakalpojumu reģistrā Latvi-

ja.lv, kā arī pašvaldības mājaslapā pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem pa-

kalpojumiem saistītu veidlapu sagatavju skaits – 4 vieta.  

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis komentē: 

“Bieži redzu dažādas tabulas un diagrammas, kur Kārsavas novads un mū-

su kaimiņi ir lejasgalā (attīstības indekss, bezdarbs, uzņēmēju skaits u.c.), 

bet iepazīstoties ar Latvijas e-indeksa mērījumu rezultātiem, redzu to, par 

ko pie sevis jau sen biju domājis – ir lietas, kur esam kā piemērs. Esam vēr-

tīgās pozīcijās, bet pie vadošajiem vēl neesam, tas nozīmē, ka vēl ir daudz 

darāmā!” 

Vairāk par mērījumu lasi www.eindekss.lv. Latvijas e-indekss pašvaldību 

mērījumu rezultāti pieejami www.eindekss.lv.  

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45
http://www.karsava.lv
http://www.karsava.lv
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DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ FEBRUĀRA MĒNESĪ 

VEIKTS 1 LAULĪBU REĢISTRA IERAKSTS 
Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Igors Pozņakovs un Lorija Trepcova 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Sirsnīgi sveicam ar ģimenes pieaugumu! 

Rustams Agejenko 

Sākot ar martu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem ir iespēja 

bez maksas nodot sadzīves bīstamos atkritumus Kārsavas pilsētā, 

Stacijas ielā 40, ko apsaimniekos A/S “BAO”. Atkritumus drīkst 

nodot tikai fiziskas personas. 

Par bīstamajiem atkritumiem sauc tos, kas negatīvi ietekmē cilvēku 

veselību vai vidi, ja tos nepareizi apsaimnieko – neatbilstoši uzglabā, 

pārstrādā vai noglabā. Tādēļ bīstamie atkritumus ir jāatdala no pārē-

jiem, jo, nokļuvuši kopējā atkritumu plūsmā, tie var izraisīt nelaimes 

gadījumus (uzliesmojot, sprāgstot, izdalot toksiskas gāzes), kuros var 

ciest gan apkalpojošais personāls, gan apkārtējie iedzīvotāji un vide.  

Tiek pieņemti šādi sadzīves bīstamie atkritumu: 

 Atstrādāto eļļu 

 Eļļas filtrus 

 Baterijas un akumulatorus 

 Nolietoto elektrotehniku un tās sastāvdaļas 

 Apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes 

 Nolietotās riepas 

Atkritumu pieņemšanas punkts atrodas Stacijas ielā 40, Kārsavā. 

Darba laiks – katru trešdienu no plkst.16:00 līdz plkst. 17:00. Iespē-

jams sarunāt individuālu pieņemšanas laiku, zvanot pa tālruni 

28343926. 

Juris Vorkalis 

Vides pārvaldības speciālists 

NODOD SADZĪVES BĪSTAMOS ATKRITUMUS 

INFORMĒJAM PAR SATIKSMES IEROBEŽOJU-

MIEM UZ NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻIEM  

Laika periodā no šī gada 26.februāra ir ierobežota satiksme uz 

Kārsavas novada sekojošiem ceļiem, aizliedzot tajos kravas trans-

portlīdzekļu kustību, lai izvairītos no pašvaldības ceļu bojāšanas kli-

matisko apstākļu dēļ (uz atbilstošajiem ceļiem, ir izvietotas brīdino-

šās zīmes). 

Precīzu informāciju par šiem ceļiem, kuros ir šie ierobežojumi, meklē-
jiet Kārsavas novada mājas lapā: www.karsava.lv. 

Par šī lēmuma izpildi ir noteikti pagastu pārvaldnieki, viņu kontakti:  

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja – 26126901, 

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs – 29485760, 

Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja – 22017052, 

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja – 26111413, 

Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs – 29485721. 

NOSLĒGTS LĪGUMS PAR          
„JAUNAS KATLU MĀJAS BŪVPROJEKTA  
IZSTRĀDI” KĀRSAVAS PILSĒTĀ 

Kārsavas novada pašvaldība šī gada janvārī noslēdza līgumu ar 

SIA „Strasa Konsultanti” par „Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā 

būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”. 

Janvāra sākumā tika izstrādāts nolikums un organizēts iepirkums 

„Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā tehniskā projekta izstrāde un auto-

ruzraudzība”. Konkursā savus piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti, no 

kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „Strasa Konsultanti” piedāvājums 

(piedāvātā līgumcena 22990.00 EUR ar PVN), ar kuru šobrīd ir noslēgts 

līgums par projektēšanu.  

Šobrīd tiek izstrādāta topogrāfija pašvaldības zemes īpašumam Tele-

grāfa ielā 37, kur ir plānots būvēt jauno katlu māju.  

Kārsavas novada pašvaldības un SIA “Kārsavas namsaimnieks” pār-

stāvji ir veikuši katlu māju tirgus izpēti - bijuši vairākās vizītēs uz citiem 

novadiem, lai redzētu un dzirdētu dažādus viedokļus par katlu māju dar-

bību un iespējamajiem to izbūves risinājumiem.  

Balstoties uz izpēti ir izvēlēts labākais iespējamais risinājums tieši 

Kārsavas pilsētai. Jāpiebilst, ka plānotais projekts nākotnē paredz visu 

Kārsavas pilsētas siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju. 

Jau šobrīd ir skaidrs, ka arī 2016/2017. gada apkures sezonu vēl būs 

jādzīvo ar esošo katlu māju, jo pat pie visātrākajiem projektēšanas tem-

piem, pašu apkures katlu izgatavošana var ilgt līdz pat 8-10 mēnešiem, 

līdz ar to fiziski nav iespējams tikt pie jaunās katlu mājas jau uz jauno 

apkures sezonu. 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LATGALES VĀRDS IZSKAN STARPTAUTISKAJĀ 

TŪRISMA IZSTĀDĒ  „REISEN HAMBURG 2016” 

No 17. līdz 21. februārim Vācijas ostas pilsētā Hamburgā norisinā-

jās viena no vadošajām starptautiskā tūrisma izstādēm Eiropā – 

„Reisen Hamburg 2016”.  

Latvijas pārstāvniecību izstādē ar nacionālo stendu un tūrisma saukli 

“Latvia. Best Enjoyed Slowly” organizēja un nodrošināja LIAA Tūrisma 

departamants, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

atbalstam. Latgales reģiona pārstāvniecība bija iespējama, pateicoties 

Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” un Tūrisma attīstības valsts 

aģentūras kopprojektam par dalību Latvijas nacionālajā stendā starptau-

tiskajās tūrisma izstādēs. Latgales pārstāvju dalību šajā izstādē finansiāli 

atbalstīja Latgales pašvaldības, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra  

un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.  

Pārstāvēt Latgali uz Vāciju devās Ludzas novada TIC vadītāja Līga 

Kondrāte un Kārsavas novada tūrisma speciāliste Inga Bernāne. Ceļotā-

jus uz Latgali aicināja arī Marka Rotko centra speciālisti Ivars Maga-

zeins un Viktors Pētersons. Nozīmīgu artavu darbā ar apmeklētājiem 

deva Vācijas draugu kluba sadarbības vadītājs Rolfs Simons, tieši viņa 

kā vācieša stāsts par Latgales burvību vislabāk pārliecināja doties uz Zi-

lo ezeru zemi. Latvijas stendu atraktīvāku un pievilcīgāku darīja Krāsla-

vas podnieka Valdis Pauliņa amata demonstrācijas, iesaistot mazos iz-

stādes apmeklētājus un mācot izveidot svilpauniekus. Šāda veida prak-

tiska darbošanās nacionālajā stendā šogad ir jaunums, kas veiksmīgi at-

taisnojās, jo tieši šāda aktivitāte, ar iespēju līdzdarboties, izstādes ap-

meklētājos raisīja pastiprinātu uzmanību Latvijas stendam. 

“Reisen Hamburg” ir lielākā starptautiskā tūrisma izstāde Ziemeļvācijā 

gala patērētājiem. Jāatzīmē, ka potenciālajiem tūristiem, kam bija vaja-

dzīga palīdzība sastādīt maršrutus Baltijas valstu ceļojumam, bija patie-

šām liela interese virzīt savu ceļojumu gar Latvijas austrumiem un pava-

dīt Latgalē vismaz 4-5 dienas. Savukārt tiem, kas nāca uzreiz pie Latga-

les galdiņa, bija virkne jautājumu par atsevišķiem objektiem, labākajiem 

ceļiem vai nakšņošanas iespējām, tie nāca jau sagatavojušies, un, visdrī-

zāk, mēs viņus jau šovasar sagaidīsim Latgalē. 

Atskatoties uz izstādē paveikto un pieredzēto, var secināt, ka interese 
par Latviju ir ļoti augsta, iespējams, tas ir arī tāpēc, ka šobrīd Baltijas 
valstu reģions ir izvirzīts kā viens no vismierīgākajiem Eiropas reģio-
niem. Redzams, ka pieaug interese par Latgales reģionu, kas aizvien vai-
rāk attīstās,  un saviem apmeklētājiem spēj piedāvāt izbaudīt gan dabu, 
aktīvo atpūtu, kultūrvēsturisko mantojumu un amatu tradīcijas.  

 
Līga Kondrāte 

Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja 
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Biruta Bidzāne  
21.10.1939 - 29.01.2016 Ciblas pagasts 

 
Genadijs Babahins  

23.12.1955 - 01.02.2016 Kārsava 
 

Olga Belokurova  
27.11.1942 - 18.02.2016 Mērdzenes pagasts 

 
Zinaīda Iļjina 

 26.08.1934 - 30.01.2016 Kārsava 

Klemenss Ivzans 
14.12.1928 - 29.02.2016 Kārsava 

 
Broņislava Krišāne 

24.06.1939 - 15.02.2016 Kārsava 
 

Gunārs Laganovskis 
30.04.1971 - 02.02.2016 Malnavas pagasts 

 
Juris Moskevičs 

22.02.1955 - 23.02.2016 Goliševas pagasts 

Nikolajs Naumovs 
06.03.1942 - 17.02.2016 Kārsava 

 
Emīlija Vovere 

16.08.1928 - 03.02.2016 Kārsava 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā februāra mēnesī sastādīti 10 miršanas reģistri:  

SVEICAM  

MARTA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  
Stefānija Gabrāne Malnavas pag. 
Tamāra Ignatjeva Goliševas pag. 

Viktors Ņikitins Kārsava 
Anna Pavlova Kārsava 

Helēna Poikāne Malnavas pag. 
Rudīte Renckulberga Malnavas pag. 

Viktors Streļčs Malnavas pag. 
Olga Žogots Malnavas pag. 

 
80 gadu jubileja 

Anastasija Gutāne Mežvidu pag. 
Antoņina Korkla Mežvidu pag. 

Vladislava Uzulnīka Mērdzenes pag. 
 

85 gadu jubileja 
Jevdokija Kaupuža Kārsava 

Iļža Lele Kārsava 
Antoņina Ludborža Mežvidu pag. 
Novika Eugēnija Mērdzenes pag. 
Stafeckis Jāzeps Malnavas pag. 

 
90 gadu jubileja 

Vanda Nagle Malnavas pag. 
Stefānija Rancāne Kārsava 

Jadviga Vilkaste Mērdzenes pag. 
 

92 gadu jubileja 
Olga Gabrāne Kārsava 

Jevģēnija Kivlāne Kārsava 
 

93 gadu jubielja 
Marija Davidova Kārsava 

 
94 gadu jubileja 

Ignāts Barkāns Malnavas pag. 
Anna Šlapakova Kārsava  

 
Laimi, kas nebeidzās, 

Mirkļus, kas dara bagātāku, 
Darbu, kas spēcina, 

Uzvaru, kas iedvesmo, 
Veiksmi, kas nepamet! 

ATBALSTI JAUNIETI, DODOT IESPĒJU IEGŪT DARBA PIEREDZI! 

No 3.marta Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) filiālēs sākas darba devēju pieteikumu pie-

ņemšana dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības 

pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 

31.augustam. Vasaras nodarbinātības pasākumā 

varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 ga-

diem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās 

vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Pieteikties darba devējs var tajā NVA filiālē, kuras 

apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vie-

tu skolēnam. NVA darba devējam nodrošinās dotāci-

ju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt 

otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. 

Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu 

darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās 

algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba va-

dītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu 

NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī noteik-

tās mianimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par 

viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs 

viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mē-

neša darba algas. NVA apmaksās veselības pārbau-

des skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obli-

gātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās sko-

lēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Savu-

kārt darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks dar-

ba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu. 

Kā notiek darba devēju pieteikšanās? 

1.solis Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidla-

pa, kas atrodama mājaslapā; 

2.solis Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras 

apkalpošanas teritorijā izveidotas darba vietas skolē-

niem 

3.solis NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbal-

sta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtē pie-

teikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem 

un informē darba devēju par pieņemto lēmumu. 

Ar detalizētāku informāciju un pasākuma kritēri-
jiem var iepazīties NVA mājaslapas 

(www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”, mājas-
lapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija. 

Zemkopības ministrijā ir apstiprinātas izmaiņas 

lauksaimnieku pieteikšanās platību maksājumiem 

2016. gadā. 

Lēmums nosaka ka: 1. Noteikts pārejas periods 

(līdz 2017.g.) platību maksājumu iesniegšanai  lek-

troniski, t.i., - šogad elektroniski pieteikumu iesniedz 

saimniecības, kurā ir >10 ha lauksaimniecības ze-

mes, un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma 

“Agrovide un klimats” vai  Bioloģiskā lauksaimnie-

cība” atbalstam. - lauksaimniekiem, kuri vēlas 2016. 

gadā iesniegt vienoto iesniegumu papīra formā-

tā, līdz 2016. gada 15. aprīlim iesniedz pieprasījumu 

LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sa-

gatavošanu papīra formātā. 2. Noteikti uzdevumi šī 

pasākuma īstenošanā: -LLKC līdzdarbojas LAD or-

ganizētos semināros un lauksaimnieku informēša-

nā;   - LAD un LLKC reģionālo nodaļu vadītāji līdz 

šī gada 29. februārim vienojas par pagastiem, kurās 

dzīvojošām vai saimniekojošām personām LLKC 

nodrošinās atbalstu vienotā iesnieguma iesniegšanai 

elektroniski. - LAD un LLKC organizē un veic iz-

braukumus uz  pagastiem no 11. aprīļa, lai palīdzētu 

aizpildīt lauksaimniekiem iesniegumus; - LLKC no-

drošina palīdzību lauksaimniekiem, vienotā iesniegu-

ma aizpildīšanā un iesniegšanā, izmantojot šim mēr-

ķim izstrādāto EPS konsultantu moduli. LLKC no-

drošina, ka maksa par vienotā iesnieguma aizpildīša-

nas un iesniegšanas pakalpojumu ir 10 eiro saimnie-

cībai, kuras kopējā lauksaimniecības zemes platība ir 

10 vai mazāk hektāru (pielikumā Valdes sēdes proto-

kola izraksts). Par pārejas periodu tiks veikti grozīju-

mi MK noteikumos. 

KONSULTĀCIJAS PLATĪBU MAKSĀJUMU PIETEIKUMU AIZPILDĪŠANAI 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegu-

mu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 23.maijam. 

Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta 

dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD AL-

RLP), attiecīgi izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultāci-

jas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.  


