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SALNAVAS AMATIERTEĀTRIS IESTUDĒ JAUNU IZRĀDI 

LATGALIEŠU VALODĀ  

Salnavas amatierteātris Kārsavas novadā turpi-

na izkopt vairāk kā 30 gadus vecas tradīcijas. Ik 

gadu, tuvojoties Vecgada vakaram, amatierteātris 

tuvākus un tālākus skatītājus aicina uz jaunu 

pirmizrādi. Jau vairāk kā 10 gadus te tiek iestudē-

tas pašu teātra dalībnieku lugas, pielāgojot tās izrā-

des aktieru sastāvam, atklājot ikdienas sadzīves 

ainas un veicinot arī latgaliešu valodas saglabāša-

nu. Arī pērnā gada izskaņā pirmizrādi piedzīvoja 

Salnavas pamatskolas skolotājas Janīnas Ļubkas 

luga "Daiļā vienradža medības". 

Salnavas amatierteātris dibināts pirms vairāk kā 30 

gadiem, un gandrīz visu pastāvēšanas laiku iestudētās 

lugas skatītājiem izrāda tieši gada nogalē. 

Amatierteātra repertuārā gadu gaitā izspēlētas dažā-

das, galvenokārt latviešu autoru lugas. Pamanījušas, ka 

ne visas lugas pielāgojamas vietējo aktieru sastāvam, 

pašas aktrises sākušas amatierteātrim piedāvāt lugas 

no sava pūra. 

Šoreiz Salnavas amatierteātris skatītājiem piedāvājis 

izrādi “Daiļā vienradža medības” latgaliešu valodā. 

Lugas autore ir Salnavas pamatskolas skolotāja J. Ļubka. 

Ikdienā Janīna māca ģeogrāfiju, bioloģiju, ķīmiju, 

veselības mācību, ir Mazpulku vadītāja Salnavas pa-

matskolā, izrāda Salnavas muižas teritoriju tūristiem, 

kā arī ir atradusi veidu kā radoši izpausties, iemūžinot 

ikdienas sadzīves ainas un veicinot latgaliešu valodas 

saglabāšanu. 

Ar savām radošajām idejām Salnavas amatierteātra 

repertuāru vairāk kā 10 gadus papildina arī Janīnas 

māsa Anna Danča. Kā lugu autores viena otru par kon-

kurentēm viņas neuzskata. Galvenais ir iespēja radoši 

izpausties un lielākais gandarījums, ka lugas nonāk 

līdz skatītājiem, un teātris kļūst pieejams arī tiem, kas 

dzīvo nomaļus no lielākām pilsētām. 

 

Gunta Nagle 

Gada nogalē norisinājās mūsu novadā vēl ne-

bijis pasākums Pruota spielis “Aļberts” - erudīci-

jas spēle, kas piemērota jebkura vecuma un pro-

fesijas cilvēkiem. Pasākums norisinājās Kārsa-

vas Mūzikas un Mākslas skolā trīs svētdienas 

pēc kārtas (laika posmā no 27.11 līdz 11.12.). Ar 

katru posmu dalībnieku, komandu un skatītāju 

skaits pieauga, par ko pasākuma iniciatoriem - 

biedrībai “Sporta klubs “Kuorsova”” ir liels 

prieks. 

Noslēdzošais posms 11.12. bija izšķirošais, jo 

tika apkopoti visu posmu kopvērtējuma rezultāti. 

Spēlēs gaita katru reizi paliek nemainīga - vadī-

tāji sagatavojuši 15 tēmas, katrā 5 jautājumi plus 

1 papildjautājums. Izspēlētas tiek tikai 10 tēmas, 

kuras secīgi izvēlas paši dalībnieki. Mājīgā un 

pozitīvā gaisotnē komandas rādīja savu zināšanu 

un veiksmes līmeni 3 stundu garumā.  

Trešā posma rezultāti bija ļoti blīvi. Pārlieci-

noši par pēdējā posma uzvarētājiem kļuva ko-

manda “Kvsk”, lai izšķirtos par godalgoto 

2.vietu, nācās rīkot papildraundu un tomēr spēcī-

gāka izrādījās komanda “Kassaguo”, bet kā tre-

šie pirmo reizi starp laureātiem parādījās koman-

da “Johans i meitinis”. Visiem goda pjedestāla 

ieguvējiem tika pasniegtas dāsnas un garšīgas 

balvas, ko sagādāja “Aļberta” draugi - Mežvidu 

tomāti un Jersikas čipsi.  

Savukārt, kopvērtējuma rezultāti ir sekojoši: 

1.vieta  – “Kvsk”, 2.vieta  – “Kassaguo”, 3.vieta 

– “Na Tev zynuot”.  Laureātiem tika pasniegtas 

stikla balvas un Kārsavas novada kalendāri, bet 

visiem dalībniekiem koka medaļas, lai kā moti-

vāciju saglabātu nākošajām prāta spēlēm, kas 

norisināsies pirms šī gada Lieldienu brīvdienām. 

Pateicamies mūsu atbalstītājiem – SIA 

“Latgales dārzeņu loģistika”, SIA “Glear”, Z/S 
“Zelta Sala” un Kārsavas novada pašvaldībai. 

 

Marta Ločmele 
„Pruota spielis „Aļberts”” organizatore 

„PRUOTA SPIELIS “AĻBERTS”” NOSLĒGUŠĀS 

“Persefone” ir poētiska pasa-

ka, kas ar ēnu teātra un leļļu 

palīdzību izspēlē slaveno sen-

grieķu mītu par Dēmetru un vi-

ņas meitu Persefoni, ko nolaupa 

pazemes dievs Aīds. 

Izrādes radošās komandas inter-

pretācijā šī pasaka stāsta arī par 

dabas ritmu, gadalaiku ritumu un 

cilvēku alkām pēc lietu kārtības. 

Mēs taču sapņojam, lai haosā, kas 

mums apkārt virmo, būtu mazas 

miera saliņas, kur uz brīdi norimt 

un, piemēram, iedzert tēju kopā ar 

kādu, ko mīlam.  

Izrāde viesosies Kārsavas KN 2. 

februārī plkst. 17.00. 

POĒTISKA PASAKA  
“PERSEFONE”  
KĀRSAVAS KN 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā decembra mēnesī sastādīti 

viens laulību reģistri:  

Ivars Mortukāns 

un Liene Šubrovska  

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  
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TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS 

13. janvārī Kārsavas KN plkst. 20.00 Vecā Vecgada koncertuzvedumu 
„mikslis”. Piedalās Kārsavas vidusskola un Kārsavas KN kolektīvs.  

13. janvārī Kārsavas KN plkst. 22.00 Vecā Jaungada Karnevāls. Ieeja 

2,00 eiro. Īpaši veidotām maskām - ieeja brīva.  

20. janvārī Kārsavas KN plkst. 19.00 Kārsavas novada Jauniešu gada 
balva 2016. 

20. janvārī Kārsavas KN plkst. 22.00 balle kopā ar grupu „Aimari”.  

28. janvārī Salnavas KN plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” 
komēdija „Ontans i Anne”.  

28. janvārī plkst. 22.00 „KARNEVĀLS 2017”, masku parāde no 23.00-

24.00, spēlē grupa „Ezers”.  

29. janvārī Kārsavas KN plkst. 15.00 Gada ieskaņas koncerts. 

2. februārī Kārsavas KN plkst. 17.00 pasakas „Persefone” izrāde. 
Poētiska pasaka bērniem un pieaugušajiem.  

3. februārī plkst. 20.00 Mērdzenes KN Kārsavas novada iestāžu darbi-
nieku un iedzīvotāju atpūtas vakars.  

10. februārī Salnavas KN plkst. 21.00 „Balle pie Valentīnas”, spēlē gru-
pa „Aimari”.  

11. februārī Malnavas muižas zālē plkst. 18.00 Starptautiskā folkloras 

festivāla "Baltica 2018" skate. Piedalās etnogrāfiskie ansambļi un fol-
kloras kopas no Baltinavas, Ciblas, Ludzas un Kārsavas novadiem.  

 

MALNAVAS PAGASTĀ DZĪVAS 

GADSKĀRTU TRADĪCIJAS 

Nevieni svētki nenorit bez paaudžu paaudzēs krātām tradīcijām. 

Arī gada īsākajai dienai un garākajai naktij jeb Ziemassvētkiem vai 

ziemas saulgriežiem ir savas tradīcijas. 

Kamēr citur Latgalē tiek atdzīvinātas gadskārtu tradīcija – ķekatās 

iešana Ziemassvētku laikā, Malnavas pagastā tā nav aizmirsta ne uz brī-

di. Arī šogad ķekatnieki, ieradušies noskatītajās lustēšanās vietās, jokoja, 

dziedāja, aicināja mājiniekus iesaistīties dančos un rotaļās, spēlēja 

mūzikas instrumentus un grabināja pašu gatavotos skaņas rīkus. Kā kat-

ru gadu malnavieši ķekatās devās pie kaimiņiem, radiem, darbabiedriem 

vai pavisam svešiem cilvēkiem, kam pirmssvētku vai svētku laikā 

pietrūkst dzīvesprieka. 

Tomēr ķekatas – tā nav jautrība vien, bet arī svētība mājai, kura tos 

uzņem. "Mēs nesam svētību, pārticību, gaismu un prieku šajā tumšajā 

laikā, nesam to, ko cilvēkiem visvairāk vajag -  mīlestību, jautrību, uz-

manību," norāda ķekatniece, Malnavas pagatsa kultūras dzīves organiza-

tore Agnese Medne. 

 

Irēna Kaupuže 

Malnavas pagasta pārvaldniece 

Foto autors: Imants Bozovičs  

Senioru biedrība "Gvelzis", gatavojoties svētkiem, cītīgi rosījās 

pie dāvanu radīšanas. Pirms dāvanas dodas pie jaunajiem saimnie-

kiem, dāmas noorganizēja izstādi "Ziemassvētku Brīnums", kur 

bija aplūkojamie viņu tapotie darbi. Krāšņi, dzīves priecīgi un sma-

ki darbi, kas veidoti tapošanas tehnikā - ļoti sens adīšanas veids, ku-

ra pamatā ir dzijas cilpu mešana ap tapiņām. 

Nodarbības sākās pagājušā 

gada oktobrī, kad Anita 

Matisāne seniorēm parādīja 

pirmās tapošanas iemaņas. 

Interese bija ļoti liela. Zofi-

ja Ritiņa: “Gribējās ātrāk 

pašām kaut ko paveikt. Mē-

ģinājām, ārdijām un atkal 

sākam no sākuma, kļūdijā-

mies, bet  

iemācijāmies tapot.” Izstādē tika izstādītas 19 dažādu krāsu un dažādā 

tapošanas tehnikā tapotās šalles, siltas cepures un daudz krāšņu brošiņu.  

Darinātie darbiņi tika dāvināti saviem mīļajiem cilvēkiem un drau-

giem. Aktīvas nodarbību dalībnieces ir Daina, Aina, Beatrise, Vilhelmī-

ne, Malda, Lilija, Rita, Alla un Zofija.  

Jaunajā gadā dāmas turpinās pilnveidoties, arī citi ir aicināti pievieno-

ties rokdarbnieču pulkam. Nodarbības notiks ceturtdienās plkst. 11.00 

Malnavas ielā 4 sociālās palīdzības centrā "Gvelzis".  

Zofija Ritiņa: “To ko iemācījāmies mēs, iemācīsim arī jums, nāciet 

pievienojieties mums, lai apgūtu  jaunas prasmes, lai sagādātu prieku sev 
un saviem līdzcilvēkiem. Mēs ieguvām daudz pozitīvu emociju un gan-
darījumu par paveikto, par jaunu prasmju iegūšanu, par kopā būšanu un 

prieks ka varam un protam radīt sev un citiem Ziemassvētku brīnumu.” 

 

Zofija Ritiņa 
Biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja 

Foto autors: Inese Krivmane  

SENIORI RADA ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMU  

Jau vairākus gadus Kārsavas novadā jauniešu centrs “Pūga” or-

ganizē Jauniešu gada balvu, kurā tiek atspoguļoti sasniegumi un 

notikumi jaunatnes jomā gada laikā. Tiek apbalvoti jaunieši, kuri 

ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, 

bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.   

Ar septiņām nominācijām dažādās kategorijās startē “Kārsavas nova-

da Jauniešu gada balva 2016”, sniedzot iespēju pateikties ne tikai jaunie-

šiem, bet arī uzņēmējiem un pasākumu organizatoriem, kas ne vien ir 

atbalstījušas jauniešu iniciatīvas, kā arī piedāvājušas dažādas aktivitātes. 

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja paust savu viedokli un izvir-

zīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt atbalstu, kādā no septiņām 

izvirzītajām nominācijām: „Kuorsovys nūvoda patriots”, „Goda Iniciati-

va/ Pasuocīņs”, „Goda Škoļnīks”, “Goda Izaugsme”, „Goda Sportists”, 

„Jaunīts Uzjiemiejs”, “Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums”. 

Nominanti var tikt pieteikti aizpildot pieteikuma anketu internetā 

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

vai atstājot speciālās pieteikumu urnās (šī gada 16. janvārim), kuras iz-

vietotas: Malnavas koledžā, Kārsavas novada domes pašvaldības ēkā 2. 

stāvā, Kārsavas novada pašvaldības bibliotēkās.  

Iesniegtās pretendentu anketas vērtēs speciāla komisija, izvērtējot pre-

tendentu personīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā. 

Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies piektdien, 20. jan-

vārī plkst.19.00, Kārsavas KN un plkst. 22.00 ir paredzēta balle ar grozi-

ņiem, ieejas maksa 2 eiro. 

Gadu laikā tas ir kļuvis par tradicionālu pasākumu un atskatu uz pa-

veikto, līdz ar to jauniešu vidū tas tiek gaidīts ar nepacietību. Jāatzīmē, 

ka šis gads ir jubilejas gads, jo Kārsavas novada Jauniešu gada balva 

svinēs savu piecu gadu jubileju!  

Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

AICINA PIETEIKT NOMINANTUS 
“KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠU GADA BALVAI 2016” 
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KĀRSAVAS NOVADA SKOLOTĀJI 
PAPILDINA ZINĀŠANAS 

Kārsavas novada vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāji 

Janīna Ļubka, Antoņina Zlidne, Lidija Čigāne, Antoņina Golubeva, 

Vija Zelča pagājušā gada 13. decembrī Rīgā apmeklēja Latvijas 

Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru. 

Noklausījās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docentes Laim-

dotas Kalniņas lekciju par "purvu bagātībām," kā arī doktorantes Olgas 

Ritenbergas lekciju par putekšņu kā alergēnu ietekmi uz cilvēka veselī-

bu. Skolotāji iepazinās arī ar Valsts asinsdonoru centru. 

 

Vija Zelča 
Kārsavas novada vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja   

Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu 5.–11.klašu izglītoja-

miem Kārsavas vidusskolā tika organizētas konkursa „Zinu. Protu. 

Varu. Daru!” tehniski radošās darbnīcas. 

Konkursa mērķis bija rosināt jauniešu interesi par tehniskām lietām, 

modelēšanu, jaunradi un inovācijām, veicināt skolēnu ievirzi uz tehniska 

rakstura karjeras iespējām un izvēli. Konkursā piedalījās Salnavas pa-

matskolas, Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas un Kārsavas 

vidusskolas skolēnu komandas. Pavisam piedalījās 95 izglītojamie, kuri 

darbojās 3 darbnīcās.  

Darbnīcu „Domino efekts” 5.–7.klašu skolēniem vadīja Kārsavas vi-

dusskolas fizikas skolotājs Māris Geidāns. Šajā darbnīcā skolēni apspē-

lēja Rūba Goldberga mašīnas principu, izmantojot spēku un inerci, ķer-

meņu kinētisko un potenciālo enerģiju. Šoreiz bija jāuzbūvē sarežģīts 

mehānisms balona pārduršanai. 1.vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 6.a 

klases komanda „Jaungada jenoti”, 2.vietu ieguva Mežvidu pamatskolas 

komanda „Mežvidieši”, 3.vietu ieguva Mērdzenes pamatskolas komanda 

„Baltie vilki”. 

Darbnīcu „Ceļojums kosmosā” 8.–9.klašu skolēniem vadīja Kārsavas 

vidusskolas skolotāja Valentīna Tuče. Konkursa ietvaros tās dalībnieki 

varēja iejusties konstruktoru lomā un izgatavot kosmisko raķeti no dota-

jiem materiāliem, izmantojot savu radošo izdomu un dabas zinātņu 

priekšmetos gūtās zināšanas. Konkursā tika vērtēts izbūvētās konstrukci-

jas dizains, izturība, izmantoto materiālu pielietošanas prasmes, kā arī 

sadarbības prasmes starp skolēniem. Pirmo vietu ieguva Kārsavas vidus-

skolas 9.a klases komanda „Galaktika”, 2.vietu ieguva Mežvidu pamat-

skolas 8.–9.klašu komanda „Atomi”, trešo vietu ieguva Kārsavas vidus-

skolas 8.b klases komanda „Raķetes.” 

Darbnīcu „Tilts nākotnei” 10.–11.klašu skolēniem vadīja Kārsavas 

vidusskolas direktors Edgars Puksts. Šajā darbnīcā skolēni iejutās būvin-

ženiera profesijā. Darbošanās laikā skolēniem bija jāuzrasē un jāuzbūvē 

makaronu tilts, kuram konkursa noslēgumā tika mērīta un testēta izturī-

ba. Konkursā starp klašu komandām uzvarēja 10.a klases komanda 

„SĒNEZ”, kurai tilts bija visizturīgākais. Klašu komandu kopvērtējumā 

1.vietu ieguva 11.a klase. 

Paldies sakām par finansiālo atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai. 

Paldies par tehnisko atbalstu izglītības metodiķēm Vairai Šicānei un In-

tai Laganovskai-Veserei. 

Valentīna Tuče 

Kārsavas vidusskolas bioloģijas skolotāja  

RADOŠUMA DIENA KĀRSAVAS NOVADA 
SKOLU 5.–11.KLAŠU SKOLĒNIEM 

KĀRSAVAS NOVADA ĶĪMIJAS SKOLOTĀJI IEGŪST 

RTU SERTIFIKĀTUS 

Kārsavas novada 6 ķīmijas skolotāji piedalījās RTU Materiālzi-

nātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes seminārā „Ķīmija kā prioritā-

te” un ieguva RTU sertifikātus. 

Pedagogi noklausījās referātus un piedalījās diskusijās par ķīmijas rūp-

niecības attīstības perspektīvām Latvijā un Eiropā, pilnveidoja savas zi-

nāšanas par SIA "MADARA Cosmetics" dabīgās kosmētikas izstrādi un 

šīs kosmētikas ražošanas perspektīvām nākotnē, apguva naudas zīmju 

viltojumu atpazīšanas metodes.  

Katrs pedagogs veica eksperimentālos pētnieciskos darbus Materiālzi-

nātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes laboratorijās. Tekstilmateriālu de-

koratīvo apdari apguva Lidija Čigāne, Latvijas mālu izmantošanu ūdens 

attīrīšanai no izšķīdušām organiskām vielām apguva Janīna Ļubka, dī-

zeļdegvielas iegūšanu katalizatora klātbūtnē apguva Edgars Puksts. Ar 

polikondensāciju uz fāzu robežvirsmas strādāja Valentīna Nagle un iegu-

va poliamīdus. Organisko savienojumu sintēzi veica un šo savienojumu 

komponentu struktūras noteica ar dažādām metodēm Valentīna Tuče. 

Šķidro vielu maisījumu frakcionēto sadalīšanu komponentēs veica Ingu-

na Pašāne. 
 

Valentīna Tuče 

Bioloģija, ķīmijas, dabaszinību, vides izglītības koordinatoru MA vadītāja 

Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kur-

siem BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA Licence Nr . P – 14238 

izdota 2016. gada 14. jūlijā 180 stundu apjomā.  

Mācību sākums: 2017. gada 20. janvārī. Mācību ilgums: trīs – četri mē-

neši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās. Norises vieta: Malna-

va, Kļavu iela 17, Kārsavas novads; Višķi, Višķu tehnikuma ciems, Dau-

gavpils novads. Mācību maksa: 180.00 EUR 

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems valsts atzītu izglītības dokumentu 

– Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

Lūdzam iepriekš pieteikt savu piedalīšanos mācībās: zvanot pa tālruni 

65733274 - Malnavā, 65476051 – Višķos; ierodoties personīgi. Dalībnie-

kiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pase.  
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MALNAS KOLEDŽA ĪSTENOJUSI MĀCĪBU MOBILITĀTI  
ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTĀ 
„MALNAVAS KOLEDŽAS AUDZĒKŅU PRAKSE VĀCIJĀ”  

No 03.10.2016. līdz 01.11.2016. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 

(10 audzēkņi no Malnavas koledžas izglītības programmas 

“Lauksaimniecība” un 10 izglītojamie Malnavas koledžas izglītības 

programmu īstenošanas vietas Višķi izglītības programmā 

“Lauksaimniecības tehnika”) īstenoja praksi pie sadarbības partne-

riem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, apgūstot jaunas prasmes un 

iemaņas strādājot ar jaunāko un modernāko tehniku, aprīkojumu, 

instrumentiem, apgūstot valodu kompetences. 

Projekta Nr. ERASMUS + 2016-I –LV01-KA102-022434 kopējās 

izmaksas EUR 54 900.00. 

Prakses laikā jaunieši: 

   papildināja, padziļināja un nostiprināja zināšanas lauksaimniecības 

tehnikas izmantošanā, tehniskajā apkopē, diagnostikas un remonta dar-

bos, darbu plānošanā un organizēšanā; 

   ieguva praktiskā darba iemaņas, veicot darbus ar lauksaimniecības 

tehniku; 

   iepazinās un apguva laukkopības un lopkopības un mežsaimniecības 

darba specifiku, tehnoloģijām; 

   uzlaboja valodu zināšanas; 

   apliecināja prasmi strādāt internacionālā komandā. 

Projekta uzdevumi un mērķi ir sasniegti un koledža var lepoties ar 

savu audzēkņu profesionālo sagatavotību. 

Pēc atgriešanās no Vācijas, 29. novembrī Malnavā notika “Labās 

prakses piemēru” prezentācija, kur audzēkņi, dalījās pieredzē un stāstīja 

gūtos iespaidus skolas biedriem, aicināja piedalīties arī citus izglītoja-

mos, šāda veida aktivitātēs. Uz šo semināru bija arī ieradušies sadarbības 

partneri no Vācijas DEULA-Nienburg GmbH, kuri savukārt, dalījās ar 

saviem iespaidiem, izteica priekšlikumus un ieteikumus turpmākai sa-

darbībai. Audzēkņi pateicas skolas vadībai, par doto iespēju un novērtē 

skolā gūtās zināšanas. 

Projekta vadītāja S.Grigale  

MALNAVAS KOLEDŽĀ GADS NOSLĒDZAS 
AR IZLAIDUMA SVĒTKIEM 

22. decembrī Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju program-
mas „Autotransports” pilna laika studijās 8 studenti ieguva kvalifi-
kāciju „Autoservisa speciālists”. Studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijās 41 stu-
dents ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības speciālists lauksaim-
niecībā”, un “Grāmatvedība” 4 studenti.  

Jauniešu garantiju programmas ietvaros, jau trešo reizi Malnavā, kva-
lifikācijas apliecību par dārzkopja kvalifikāciju ieguva 41 jaunietis. Ga-
da laikā viņi apguva lauksaimniecības, augļkopības, dārzeņkopības, teh-
nikas mācības, apzaļumošanas, saimniekošanas mācības un darba aizsar-
dzības priekšmetus gan teoriju (kabinetos), gan praktiskajās nodarbībās 
laboratorijās, siltumnīcās, dārzos un uz lauka. Bija arī iespēja iegūt pro-
fesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības. Savas zināšanas 
jaunieši nostiprināja 14 nedēļas garajā Kvalifikācijas praksē Latgales un 
Vidzemes labākajās saimniecībās. Daudz zināšanu un jaunu iemaņu gu-
va mācību ekskursijās. Par mācību rezultātiem katru mēnesi bija iespēja 
saņemt mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī. Ir prieks atzīmēt labus un 
aktīvus jauniešus Ingrīda Gabrāne, Jaroslavs Jakovļevs, Māris Jasmans, 
Edgars Cimermanis, Artūrs Kaupužs, Karīna Pokrovska, Maruta Ran-
cāne-Paulāne, Jana Upeniece (Kārsavas novads) Mārtiņš Briediņš, Mār-
tiņš Makšāns, Edmunds Strupkovs, Jānis un Edgars Circeņi un Guntis 
Mežals (Viļakas novads), Rolands un Ilgvars Keiši, Jānis Začests, Māris 
Jermacāns un Kaspars Ločmelis (Baltinavas novads), Alvis Stabulnieks 
(Riebiņu novads) 

Šobrīd 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.  

Izglītības programmas Banku zinības un finanses jaunieši mācības 
uzsāks 9. janvārī, bet topošos dārzkopjus gaidīsim līdz 17. februārim. 

Stipendijas apmērs joprojām ir līdz 115 eiro mēnesī, būs apmaksāti 
ceļa izdevumi uz Kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmīt-
ni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdroši-
nāšana uz kvalifikācija prakses laiku. Plašāka informācija 
www.malnava.lv.  

 

Inta Ostrovska 
Direktora vietniece audzināšanas darbā, dārzkopju grupas vadītāja 

2. decembrī Kārsavas vidusskolas sporta zālē 

notika Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā 

vidusskolu grupā. 

8.-9. klašu grupā Kārsavas vidusskola ieņēma – 

1. vietu, komandā spēlēja: Elīna Caune, Ilarija 

Ločmele, Faina Dobrovoļska, Sabīne Blaua, 

Signija Voite, Ilze Nagle, Kintija Rudzīte, Agita 

Kondrate, Jelena Berkela. 10.-12. klašu grupā 

Kārsavas vidusskola ieņēma – 2.vietu. 

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns. 

9. decembrī Ludzā notika Ludzas novada 

Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 

slēgtās telpās. 

 

2004.-2005.g. dzim. 

Darija Ločmele: 600m – 3.vieta. 

Ēriks Zvejnieks: 1000m sporta soļošana – 

1.vieta. 

2006.-2007.g. dzim. 

Paula Pundure: 600m – 3.vieta 

Brigita Mūrniece Krišāne: 1000m sporta 

soļošana – 3.vieta. 

Austris Naglis: augstlēkšana – 3.vieta 

Dairis Dauksts: 1000m sporta soļošana – 2.vieta 

Māris Popovs: augstlēkšana – 2.vieta 

Sandis Ivanovs: 1000m sporta soļošana – 

1.vieta. 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

28. decembrī Kārsavas vidusskolas sporta 

zālē notika Kārsavas novada Ziemassvētku 

kausa izcīņa telpu futbolā. 

Turnīrā piedalījās 11 komandas, tās tika sadalītas 
divas apakšgrupās. Izspēlējot apakšgrupas četras 
labākas komandas no apakšgrupām spēlēja play 

off (izslēgšanas) spēles. 1. vieta – Baigie čiekuri 
(Maksims Aleksejevs, Renārs Stefanovičs, 
Ritvars Pundurs), 2. vieta – Nostress (ciemiņu 

komanda no Ludzas-Blontiem), 3. vieta – 
Kukuruzniki, 4. vieta – Lāpova. 

Turnīrā piedalījās arī SK Kuorsova meiteņu un 
jauniešu komandas, kuras parādīja labu un 

saturīgu spēli. 

http://www.malnava.lv
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LATGALES UZŅĒMĒJIEM PIEEJAMI NODOKĻU ATVIEGLOJUMI 

Sākot ar 2017. gada 2.janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu 

saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties uz nodokļu at-

laidēm Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ).  

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

iniciatīvas, 2016.gada laikā notika intensīvs darbs par papildu atbalsta ins-

trumenta izveidi Latgalē, kas ļautu šim kultūrvēsturiskajam novadam at-

tīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem. Ikvienas teritorijas attīstības 

pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības vides attīstību, tāpēc, lai veici-

nātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infra-

struktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales 

plānošanas reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas 

likumprojekts, ko Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 2016. gada 19. mai-

jā.  

Latgales planošanas reģions, laika periodā no Latgales SEZ likuma ap-

stiprināšanas līdz faktiskai tās darba uzsākšanai 2017. gada 2. janvārī, ir 

veicis apjomīgu darbu dokumentācijas izstrādē  un saskaņošanai Latgales 

SEZ darbības nodrošināšanai. 

“Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem,  kas 

plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī 

ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību Latgales tero-

torijā,” atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdē-

tāja Alīna Gendele. 

Lai uzsāktu LSEZ darbu, Latgales plānošanas reģiona Attīstības pado-

me izveidoja Latgales SEZ pārvaldi, kas sastāv no Uzraudzības komisijas 

un izpildaparāta. Atbilstoši Latgales SEZ nolikumam, tika sasauka pirmā 

Uzraudzības komitejas sēde, kas notika 2016.gada 28.decembrī Rīgā. Sē-

dē piedaloties Latgales pašvaldību vadītājiem (A.Gendele - Ludzas nova-

da dome, G.Upenieks - Krāslavas novada dome, J.Lāčplēsis - Daugavpils 

pilsētas dome, A.Vaivods-Līvānu novada dome, M.Švarcs - Rēzeknes no-

vada dome), kā viens no pirmiem uzdevumiem tika apstiprināta dokumen-

tu pakete, kas nepieciešama lai uzņēmēji varētu pretendēt uz nodokļu at-

laidēm Latgales SEZ teritorijā. 

Atšķirībā no citiām Latvijas  speciālām ekonomiskām zonām, Latgales 

plānošanas reģiona ietilpstošajās pašvaldībās nav noteikta katras maksi-

mālā teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt piešķirts SEZ sta-

tuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha, jeb 

5% no reģiona kopplatības. Lai teritoriju platību noteikšanas process būtu 

elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam, Lat-

gales SEZ iekļaujāmās  teritorijas var atrasties faktiski jebkurā Latgales 

vietā atbilstoši uzņēmuma ieskatiem un vajadzībām.  

LSEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM balstoties uz Latgales SEZ 

pārvaldes iesniegto lēmumprojektu. 

Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde ir tiesīga anulēt šīs zonas statusu 

konkrētai teritorijai, ja LSEZ pārvaldes noteiktajā termiņā pēc SEZ statusa 

piešķiršanas teritorija nav piemērota komercdarbības veikšanai, atbilstoši 

pašvaldības teritorijas plānojumam, attiecīgajā pašvaldībā nav radīta lab-

vēlīga ietekme un nav ekonomiskās atdeves vai arī gada laikā pēc lēmuma 

par SEZ iekļaujamo pašvaldības teritoriju starp Latgales SEZ pārvaldi un 

kapitālsabiedrību nav noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīga-

jā teritorijā. 

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, 

proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlai-

dēm (līdz 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ saskaņā 

ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekono-

miskajās zonās". 

Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uz-

krātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta 

intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:  

35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība; 

45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība; 

55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) ka-

pitālsabiedrība.   

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek iz-

mantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpa-

šuma nodokļa atlaižu kopsummai. 

Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās, atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi: 

“materiālie ieguldījumi” - ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas; 

“nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju 

apgūšanai. 

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldī-

jumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku 

informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo do-

kumentāciju var atrast internet vietnēs: latgale.lv/lv/lsez/

pieskirsanas_kartiba un invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/

sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: 

e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047. 

 

Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists 

Oskars Zuģickis 

SEMINĀRS PAR LATGALES 

SPECIĀLO EKONOMISKO ZONU 

25. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 
Kārsavas novada pašvaldības konferenču 
zālē uz tikšanos par Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas (SEZ) iespējām aicina 
Vladislavs Stankevičs - Latgales SEZ va-
dītājs.  

Kārsavas novada pašvaldība aicina vietē-
jos uzņēmējus un citus interesentus izmantot 
iespēju gūt informāciju, kas var noderēt tā-
lākajā saimnieciskajā darbībā! 

Vladislavs Stankevičs, kurš līdz šim bijis 
Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, 
turpmāk atbildēs arī par jautājumiem, kas 
saistīti ar Latgales SEZ.  

Galvenās semināra tēmas: 
1. Kas ir Latgales SEZ un kādas ir Latgales 

SEZ priekšrocības uzņēmējiem; 
2. Kas var pieteikties Latgales SEZ uzņē-

muma statusam; 
3. Kur atradīsies Latgales SEZ teritorija 

konkrētajā pašvaldībā. 
Seminārs ir bezmaksas! Pieteikties, sūtot 

e-pastu uz valdis.mitenbergs@latgale.lv vai 
zvanot 29277541.  

IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMA JAUNĀ KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
MĀJAS LAPA 

No nākamās pirmdienas – 16. janvāra, ie-

dzīvotājiem būs pieejama jaunizveidotā Kār-

savas novada pašvaldības mājas lapa          

karsava.lv. 

Attīstoties globālajam tīmeklim, pieaugot in-

terneta lietotāju skaitam un vēlmei iesaistīties, 

iedzīvotājiem rodas nepieciešamība pēc informā-

cijas apmaiņas abos virzienos, to ņemot vērā tika 

veidota jaunā komunikācijas platforma.  

Jaunās mājas lapas mērķis - informēt iedzīvo-

tājus, atvieglot informācijas atrašanu, veicināt 

pašvaldības un iedzīvotāju komunikāciju. 

Pirmajā lapā daudz pārskatāmāk būs izkārtotas 

aktuālās ziņas, varēs redzēt jaunākās foto galeri-

jas, tuvāko pasākumu plānu un citas aktuālas sa-

daļas. Ir izveidotas divas jauns sadaļas, kuras ie-

dzīvotāji aicināti aktīvi izmantot – “Sabiedrības 

iesaiste” (aptaujas, aktuāli jautājumi un tēmas), 

“Jautājumi un atbildes”, iespēja pašvaldībai uz-

dot jums aktuālus jautājumus un saņemt atbildes. 

Lietotāji ar ievietotajiem rakstiem varēs dalīties 

sociālajos tīklos. Mājas lapa būs arī ērti lietojama 

no mobilajām ierīcēm - viedtālruņiem un planšet-

datoriem.  

Mājas lapas izstrādes izmaksas ir 3400 eiro, 

kas  tika piešķirti no pašvaldības budžeta.  

Kārsavas novada pašvaldības mājas lapu ik 

dienu apmeklē 300 – 500 apmeklētāji (Google 

Analytics dati). Esat aicināti rakstīt uz e-pastu: 

inese.krivmane@karsava.lv vai zvanīt uz 

mob.tel. 26606506 ar atsauksmēm un ieteiku-

miem, par jauno mājas lapu.  

Informējam, ka vēl gadu būs pieejama Kārsa-

vas novada pašvaldības mājas lapas vecā versija: 

old.karsava.lv.  

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

mailto:valdis.mitenbergs@latgale.lv
mailto:inese.krivmane@karsava.lv
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Apstiprināti ar Kārsavas novada domes 2016.gada 22. decembra sēdes lēmumu 

Nr. 26, prot.nr.15 

Saistošie noteikumi Nr.  15 

Grozījumi 2015.gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, LR  likuma 

„Sociālo pakalpojumu 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 dzī-

vokļa 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, izmak-

sājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdza-

ma vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 29. oktobra saistošajos noteiku-

mos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” šādus grozīju-

mus: 

Izteikt 7. punktu šādā redakcijā: 

„7. Personas (ģimenes) kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī samazina par 

ikmēneša kredītmaksājuma apmēru līdz 60 euro mēnesī vienīgajam mājoklim. 

Iesniedzējpersonai Kārsavas novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – 

SD) jāiesniedz kredītiestādes dokumenta kopija, kas apliecina personas ikmēneša 

kredītmaksājuma apmēru.” 
Izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.2. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu kalendārajā gadā ir: 

 13.2.1. trūcīgai personai (ģimenei) līdz 170 euro apmērā; 

 13.2.2. maznodrošinātai personai (ģimenei) līdz 130 euro apmērā; 

 3. Izteikt 13.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.2.1 pabalsta pieprasītājam dzīvokļa pabalstu var izmaksāt divas reizes gadā, 

noteikto pabalsta summu, sadalot divās daļās,  gada laikā nepārsniedzot 13.2.1. 

vai 13.2.2. apakšapakšpunktā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru.” 

 4. Aizstāt 14.1. apakšpunktā skaitli „150” ar skaitli „400”. 

 5. Aizstāt 15.1. apakšpunktā skaitli „72” ar skaitli „75”. 

6. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.3. pabalstu briļļu iegādes izdevumu segšanai līdz 57 euro apmērā piešķir 

bērnam  līdz 24 gadu vecumam, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai 

augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā, iesniedzot Sociālajā dienestā izziņu no 

mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās. Pabalsts 

tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus /

apmaksas čeki, stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis/.” 

 7. Aizstāt 16.2.1. apakšapakšpunktā skaitli „36” ar skaitli „40”. 

 8. Aizstāt 16.2.2. apakšapakšpunktā skaitli „36” ar skaitli „40”. 

  

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka 

PIELIKUMS 
Kārsavas novada domes 2016.gada 22.  decembra sēdes lēmumam Nr.26  , prot.nr.15 

 
Saistošo noteikumu Nr.15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
29.10. 2015. saistošo noteikumu Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” (turpmāk – No-
teikumi) grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz: 

- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, kas ļauj pašvaldībai reglamentēt Noteikumos 
pabalsta ārkārtas situācijā un dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt 
šos pabalstus. 

- Ņemot vērā 2015. un 2016. gadā notikušos ārkārtas situāciju gadījumus ģimenēs, Noteikumos spēkā esošais 
noteiktais pabalsta apmērs ārkārtas situācijā – 150 EUR apmērā, lielākoties nespēj nodrošināt ģimeņu pamat-
vajadzības. 

- Pamatojoties uz trūcīgo/maznodrošināto iedzīvotāju veikto aptauju rezultātiem un izteiktajiem priekšliku-
miem, ir nepieciešams nodrošināt dzīvokļa pabalstu visiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, 
nenosakot ierobežojumus pabalsta saņemšanai, kā arī ir nepieciešams palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru. 

  Ņemot vērā 30.03.2010. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”  grozījumu projekta 17.pnkt., Kārsavas novada pašvaldības Noteikumu grozījumu pro-
jekts paredz  noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmēram, t.i. līdz 60 EUR vienīgajam mājoklim, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina personas 
(ģimenes) kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
  
  
  
  
  
  

Noteikumu grozījumu projekts paredz: 

Trūcīgas/maznodrošinātas personas (ģimenes) kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī samazināt par ikmē-
neša kredītmaksājuma apmēru līdz 60 EUR mēnesī vienīgajam mājoklim; 

tiesības saņemt dzīvokļa balstu visām trūcīgām personām (ģimenēm), palielinot pabalstu līdz 170 EUR; 

tiesības saņemt dzīvokļa balstu visām maznodrošinātām personām (ģimenēm), palielinot pabalstu līdz 130 
EUR; 

palielināt pabalstu ārkārtas situācijās līdz 400 EUR; 

palielināt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) līdz 
75 EUR; 

tiesības saņemt pabalstu briļļu iegādes izdevumu segšanai līdz 57 EUR apmērā bērniem līdz 24 gadu vecu-
mam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā; 

tiesības saņemt pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, palielinot un nosakot pabalstu  40 EUR apmērā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Plānotie budžeta līdzekļi pabalstiem trūcīgām/maznodrošinātām personām (ģimenēm) un pabalstiem ārkārtas 
situācijās, 2017.gadā kopā sastāda 185665 EUR. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

Novada domes priekšsēdētāja I. Silicka 
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                            Ar Kārsavas novada domes 2016.gada 

22.decembra sēdes lēmumu Nr. 27 (prot.Nr.15) 2016.gada 

22. decembrī  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16 Par pabalstiem au-

tonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kār-

savas novadā 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

3.daļu 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Kārsa-

vas novada pašvaldības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, 

personas, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minē-

tos pabalstus,  pabalstu piešķiršanas un  izmaksas kārtību, 

kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

Pabalstus piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu 

ir deklarējušas Kārsavas novadā un ir sasniedzamas Kārsa-

vas novada administratīvajā teritorijā.  

Šajos noteikumos noteiktie pabalsti ir Kārsavas novada 

pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, ar mērķi atbalstīt sociāli 

mazaizsargātās iedzīvotāju grupas. 

 Noteikumos noteiktie pabalsti izmaksājami, ja ir apmieri-
nāts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc 
sociālās palīdzības pabalstiem pamatvajadzību nodrošinā-
šanai, izvērtējot personas/ģimenes ienākumus, ja uz attie-
cīgo lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek finanšu šo sociālo 
pabalstu izmaksai. 
Par vientuļu pensionāru Kārsavas novadā tiek uzskatīta 

pensijas vecuma persona, kurai nav bērnu. 

Par pensionāru tiek uzskatīta persona, kura sasniegusi ve-

cumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju 

(izņemot priekšlaicīgu vecuma pensiju). 

II. PABALSTU VEIDI 

Saistošie noteikumi nosaka sekojošus pabalstu veidus, to 

apmēru un piešķiršanas nosacījumus: 

7.1. Bērna dzimšanas pabalsts 

7.2. Apbedīšanas pabalsts 

7.3. Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem 

7.4. Pabalsts politiski represētām personām 

7.5. Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem 

7.6. Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidācijas da-

lībniekiem 

7.7. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzīju-

ma vietām 

7.8. Pabalsts hemodialīzes slimniekiem 

7.9. Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas) 

7.10. Pabalsts Ziemassvētkos 

7.11.Pabalsts bērniem ar invaliditāti un ar celiakiju 

slimojošiem bērniem 

7.12.  Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu 

apmaksai vientuļiem pensionāriem un personām ar 

invaliditāti kopš bērnības 

7.13. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 

7.14. Pabalsts dokumentu noformēšanai 

III.  PABALSTU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

8. Bērna dzimšanas pabalsts 

8.1. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir jaundzimušā bērna 

aprūpei, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, par vienu 

jaundzimušo bērnu – 150 euro apmērā un par diviem jaun-

dzimušajiem bērniem (dvīņiem) - 400 euro apmērā. Pabalstu 

piešķir vienam no jaundzimušā bērna (-u) vecākiem, ja viena 

no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta līdz bērna (-u) 

piedzimšanai Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā un vecāki jaundzimušo bērnu (-us) ir deklarējuši 

Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

8.2. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no 

bērna (-u) piedzimšanas dienas. 

8.3. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna (-u) vecākiem, uzrā-

dot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegums. 

8.4. Pabalstu nepiešķir: 

8.4.1. ja bērns (-i) pēc piedzimšanas nodzīvojis (-uši) ma-

zāk kā septiņas diennaktis; 

8.4.2.ja bērna (-u) vecāki normatīvajos aktos noteiktajā kārtī-

bā atteikušies no bērna (-u) kopšanas un audzināšanas.” 

8.5. Bērna dzimšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasī-

tājam skaidrā naudā vai pārskaitot uz norēķinu kontu. 

9.  Apbedīšanas pabalsts 

9.1.Apbedīšanas pabalstu piešķir Kārsavas novada admi-

nistratīvajā teritorijā deklarētas personas  nāves gadījumā, 

ja personai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu vai 

pabalstu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, vai tas 

ir mazāks par Kārsavas novada pašvaldības noteikto pabalsta 

apmēru un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku. 

9.2. Apbedīšanas pabalsta apmērs Kārsavas novada paš-

valdībā noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izde-

vumiem līdz 285 euro. 

9.3. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas 

pabalsta apmēru. 

9.4. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir: 

9.4.1. iesniegums; 

9.4.2. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

9.4.3. izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par 

apbedīšanas pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu. 

9.5. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir dek-

larēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav 

apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Kār-

savas novada pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku 

(juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un 

sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. 

9.6. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam 

skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu kredītiestādē vai pār-

skaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pava-

dzīmi-rēķinu. Pabalsta pieprasītājs iesniegumā norāda vē-

lamo pabalsta izmaksas kārtību.  

9.7. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā  

iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu 

rašanās brīža. Ja dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts 

attaisnojošu iemeslu dēļ, Sociālais dienests izvērtē perso-

nas tiesības saņemt pabalstu. 

10. Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem 

10.1. Pabalsts tiek piešķirts Otrā pasaules kara dalībnie-

kiem pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta  (maija mēne-

sī) – 50 euro apmērā.  

10.2. Pabalstu Otrā pasaules kara dalībniekiem izmaksā 

skaidrā naudā. 

11. Pabalsts politiski represētām personām 

11.1. Pabalsts tiek piešķirts Kārsavas pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām 

ir piešķirts politiski represētās personas statuss. 

11.2. Pabalstu piešķir 2 reizes gadā (marta un novembra mē-

nesī) pa  25 euro pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta. 

11.3. Pabalstu politiski represētām personām izmaksā 

skaidrā naudā. 

12. Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem 

12.1.  Pabalsts tiek piešķirts Afganistānas kara dalībnie-

kiem pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta  (februāra 

mēnesī) – 50 euro apmērā. 

12.2. Pabalstu Afganistānas kara dalībniekiem izmaksā 

skaidrā naudā. 

13. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem  

13.1.  Pabalsts tiek piešķirts Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem pēc Sociālā dienesta sastādīta 

saraksta  (decembra mēnesī) – 50 euro apmērā. 

13.2. Pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem izmaksā skaidrā naudā. 

14. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzīju-

ma vietām 

14.1. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vie-

tas pēc soda izciešanas, piešķir vienreizēju pabalstu 40 

euro  apmērā, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā 

viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vie-

tas, ko apliecina Sociālajā dienestā iesniegta izziņa. 

14.2. Pabalstu personai, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma 

vietas izmaksā skaidrā naudā vai pārskaitot uz pabalsta 

pieprasītāja norēķinu kontu. 

15. Pabalsts hemodialīzes slimniekiem 

15.1. Pabalsts 100 euro apmērā tiek piešķirts hemodialīzes 

slimniekiem, pievienojot pie iesnieguma izrakstu no staci-

onārās/ambulatorās slimnieka kartes. 

15.2. Pabalstu hemodialīzes slimniekiem izmaksā skaidrā 

naudā vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu. 

16. Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas) 

16.1. Pabalstu Ziemassvētkos (dāvanu veidā) decembra 

mēnesī piešķir: 

16.1.1. vientuļiem pensionāriem un personām ar invalidi-

tāti kopš bērnības -  līdz 5 euro vērtībā katrai personai, 

pamatojoties uz Sociālā dienesta sastādītu sarakstu; 

16.1.2. ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri ar 

Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģi-

menēs un apmeklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības 

teritorijas izglītības iestādes – līdz 6 euro vērtībā katram 

bērnam, pamatojoties uz Kārsavas novada bāriņtiesas sa-

stādītu sarakstu. 

17. Pabalsts Ziemassvētkos 

17.1. Pabalstu Ziemassvētkos decembra mēnesī piešķir: 
17.1.1. daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni ir vecāku apgādī-

bā - 30 euro apmērā par katru bērnu, uz pabalsta pieprasī-

tāja iesnieguma pamata, iesniedzot Sociālajā dienestā izzi-

ņu no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecu-

mam, kurš mācās; 

17.1.2. vientuļiem pensionāriem un personām ar invalidi-

tāti kopš bērnības – 30 euro apmērā uz vienu mājsaimnie-

cību, pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta; 

17.1.1 pabalstu Ziemassvētkos piešķir, pamatojoties tikai 

uz vienu no 17.1.1. vai 17.1.2. apakšapakšpunktu; 

17.2. Pabalstu Ziemassvētkos daudzbērnu ģimenēm iz-

maksā skaidrā naudā vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja 

norēķinu kontu. 

17.3. Pabalstu Ziemassvētkos vientuļiem pensionāriem un  

personām ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā skaidrā 

naudā. 

18. Pabalsts ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un 

ar celiakiju slimojošie bērni 

18.1. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurās ir bērni ar invalidi-

tāti līdz 18 gadu vecumam un/vai  bērni ar celiakiju 

(glutēna nepanesamību) līdz 24 gadu vecumam, ja tie ie-

gūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir 

vecāku apgādībā – 50 euro apmērā katram bērnam.  

18.2. Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata, uzrādot do-

kumentu, kas apliecina, ka bērnam ir piešķirta invaliditāte 

un/vai ir noteikta celiakija/glutēna nepanesamība. Pabalsta 

pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņa no 

mācību iestādes par pilngadīgo bērnu līdz 24 gadu vecu-

mam, kurš mācās. 

18.3. Pabalstu piešķir pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā 

vai pārskaitot uz norēķinu kontu. 

19. Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu 

apmaksai vientuļiem pensionāriem un personām ar 

invaliditāti kopš bērnības 

19.1. Pabalstu apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu 

apmaksai vienu reizi kalendārajā gadā uz vienu mājsaim-

niecību piešķir: 

19.1.1. vientuļam pensionāram un pilngadīgai personai ar 

invaliditāti kopš bērnības pēc Sociālā dienesta sastādīta 

saraksta (marta mēnesī) – 90 euro apmērā;  

19.1.2. pabalstu apkurei vai kurināmā iegādei nepiešķir, ja 

persona ir saņēmusi dzīvokļa pabalstu kā trūcīga vai maz-

nodrošināta persona/ģimene. 

19.2. Pabalstu vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām 

personām ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā skaidrā 

naudā.  

20. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 

20.1. Personām 80., 85., 90., 95.,  gadu jubilejā pabalstu 

piešķir 20 euro apmērā, personām 100. un vairāk gadu  

jubilejā pabalstu piešķir 100 euro apmērā. 

20.2. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojo-

ties uz pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas speciālista 

sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju. 

20.3. Pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi 20.1. 

apakšpunktā noteikto vecumu. 

20.4. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā personai izsniedz 

skaidrā naudā, nogādājot to pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.  

21. Pabalsts dokumentu noformēšanai 

21.1. Pabalsts dokumentu noformēšanai līdz  50 euro ap-

mērā tiek piešķirts personai, kurai ir piešķirts trūcīgas per-

sonas/ģimenes statuss, kura nespēj segt izdevumus par 

viena no personas apliecinoša dokumenta (pases vai iden-

tifikācijas kartes), kurš norādīts lēmumā par pabalsta pie-

šķiršanu, arhīva izziņas vai citu dokumentu noformēšanu, 

ja tas nepieciešams sociālās situācijas risināšanai. 

21.2. Pabalstu piešķir, ja persona pie iesnieguma ir pievie-

nojusi dokumentu, kas apliecina nepieciešamos izdevumus 

par dokumentu noformēšanu. Ja pabalsts paredzēts perso-

nas apliecinoša dokumenta noformēšanas izdevumu segša-

nai, tas tiek izmaksāts pēc „Izziņas par dokumentu iesnieg-

šanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu” iesnieg-

šanas Sociālajā dienestā.  

21.3. Pabalstu dokumentu noformēšanai izmaksā pabalsta pie-

prasītājam vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja bankas kontā. 

IV. PABALSTU IZMAKSAS KĀRTĪBA 

22. Sociālais dienests, pamatojoties uz prasītāja iesniegu-

mu un klāt pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu 

vai atteikumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu. 

V. LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN NO-

TEIKUMU IZPILDES KONTROLE 

23. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē 

personu par pieņemto lēmumu. 

24. Atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta pieprasītājam 

paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī 

lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

25. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo 

aktu) var apstrīdēt Kārsavas novada domē, Vienības ielā 

53, Kārsava, Kārsavas novads, LV -5717.  

26. Kārsavas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto 

administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona 

tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā. 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

27. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā 

likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.  

28. Ar šo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē 2015. ga-

da 29. oktobra saistošie noteikumi Nr.14 „Par pabalstiem 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kār-

savas novadā”. 

  

Novada domes priekšsēdētāja I. Silicka 
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twitter.com/karsavas_novads www.karsava.lv 

Jānis Bērziņš 

20.06.1937 - 26.12.2016 Kārsava 

Vilis Bilinskis 

29.03.1955 - 23.12.2016 Kārsava 

Leontijs Bluss 

08.11.1948 - 18.12.2016 Mērdzenes pagasts 

Jevģenija Dzerkale 

18.03.1940 - 09.12.2016 Kārsava 

Jadviga Grišule 

07.01.1929 - 01.12.2016 Malnava 

Visvaldis Kuišuls 

30.12.1954 - 29.11.2016 Goliševas pagasts 

Antoņina Punāne 

06.05.1934 - 05.12.2016 Salnavas pagasts 

Elijašs Streļčs 

20.07.1933 - 05.12.2016 Malnavas pagasts 

Georgijs Visočenoks 

29.06.1944 - 06.12.2016 Mežvidu pagasts 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembra mēnesī sastādīti 9 miršanas reģistri:  

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja 
Regīna Budreviča Kārsava  
Leontīne Kursīte Kārsava  
Ludmila Nagle Mežvidu pag.  

Vladislavs Voverovs Malnavas pag. 
  

80 gadu jubileja 
Vasilijs Černoluckis Kārsava  

Grigorijs Drozdovs Salnavas pag. 
Staņislava Krilovska Malnavas pag.
 Ludmila Lele Malnavas pag.  
Viktorija Poļnaja Mērdzenes pag.  

 
85 gadu jubileja 

Anna Apeināne Malnavas pag.  
Lidija Dovāne Kārsava  

Adeļa Laganovska Malnavas pag.  

Valentīna Laganovska Kārsava  
Valentīna Makarova Kārsava  
Antonina Paršova Kārsava  

Ņina Smirnova Malnavas pag.  
Aleksandra Urtāne Mežvidu pag.  

 
90 gadu jubileja  

Antoņina Pančenko Kārsava  
Marta Vizule Kārsava  

 
92 gadu jubileja 

Veronika Tabūne Kārsava  

Ir viss tāpat, kā bijis. 
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums, 

Tā pati saule, zilais debesjums - 
Tik laiks ir gadu skaitu samainījis. 

(Z. Purvs) 
 
Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tu-
vums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  

Paskaidrojuma rak-

sta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-

šamības pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pār-

valdes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī  

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 3. februāra notei-

kumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas no-

teikumi” 140. pantā noteiktās prasības, ir sagatavots jaunu 

saistošo noteikumu „Par pabalstiem autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” projekts 

(turpmāk – Projekts). 

Projekts izstrādāts ar mērķi atbalstīt vairākas sociāli mazaiz-

sargātās iedzīvotāju grupas, paredzot palielināt spēkā esoša-

jos saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pabalstiem autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas nova-

dā”  (turpmāk –Noteikumi) noteiktos pabalstus, precizējot 

pabalstu saņēmēju mērķgrupas un pabalstu  saņemšanas 

kārtību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Projektā, salīdzinājumā ar spēkā esošo Noteikumu redakci-

ju, ir papildinātas pabalstu saņēmēju mērķgrupas un  palieli-

nāti Noteikumos noteiktie pašvaldības brīvprātīgās iniciatī-

vas pabalsti: 

Bērna dzimšanas pabalsts - nosakot pabalstu par vairāku 
bērnu – dvīņu dzimšanu – 400 EUR. 
Apbedīšanas pabalsts no 250 EUR uz 285 EUR 
Pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem no 30 EUR uz 50 
EUR 
Pabalsts politiski represētām personām no 30 EUR uz 50 
EUR 
Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem no 30 EUR uz 50 
EUR 
Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 
no 30 EUR uz 50 EUR 
Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 
no 36 EUR uz 40 EUR 
Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanas) - vientuļiem pensionā-
riem un personām ar invaliditāti kopš bērnības -  līdz 5 euro 
vērtībā; ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam, kurš ar Kār-
savas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots audžuģimenē 
un apmeklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības teritorijas 
izglītības iestādes – līdz 6 euro vērtībā 
Pabalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu 
vecumam un/vai bērni ar celiakiju (glutēna nepanesamību) 
līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā - no 30 EUR uz 
50 EUR – katram bērnam 
Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādei: 
vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām personām ar inva-
liditāti kopš bērnības no 45 EUR uz 90 EUR; 
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā paredzēts piešķirt 100 un 
vairāk gadu jubilejā - 100 EUR apmērā 

  

3. Informācija par 

plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotie budžeta līdzekļi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

2017. gadā sastāda 54892 EUR, kas ir par 9411 EUR vairāk 

nekā plānotie budžeta līdzekļi (45481 EUR) 2016.gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ie-

tekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašval-

dības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas no-

vada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas 

un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa 

likumā noteiktajai kārtībai. 

PIELIKUMS Kārsavas novada Domes  lēmumam (prot.Nr.15 27.§) 
Saistošo noteikumu Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” paskaidrojuma raksts 

250 ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMI CILVĒKIEM, 
KURI TOS VISMAZĀK GAIDA 

Ziemassvētku brīnums top mūsu pašu rokām. Kārsavas novada Jaunie-
šu centrs “Pūga” sadarbībā ar Kārsavas novada Sociālo dienestu ar paš-
darinātiem apsveikumiem un dāvanām sirsnīgi sveica tos, kuri to visma-
zāk gaida.  

Jaunieši kopīgie spēkiem izgatavoja 250 Ziemassvētku apsveikumus, 
kuri tika pielikti klāt Kārsavas novada pašvaldības dāvanām, kuras ik ga-
du tiek pasniegtas daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem, ku-
riem nav bērnu, personām ar invaliditāti kopš bērnības. 

Par gada nogales 

tradīciju Kārsavas 

novadā ir kļuvusi 

kopā būšana ar 

jauniešiem, kuriem 

ir īpašas vajadzības. 

Bērnus, kuri uz 

svētkiem ieradās 

kopā ar vecākiem, 

apciemoja Ziemas-

svētku rūķis un sala-

tētis, kurš dāvināja 

gardas dāvanas, ko-

pā dziedāja un gāja rotaļās. 

Ar Kārsavas novada pašvaldības atbalstu Ziemassvētku saldumus kat-

ru gadu saņem ikviens novada bērns un jaunietis ar īpašām vajadzībām. 

 

Inese Krivmane 
sabiedrisko attiecību speciāliste 


