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Martins Jerjomins 

LABĀKAJIEM NOVADA JAUNIEŠIEM PASNIEGTAS “JAUNIEŠU GADA BALVAS” KOKA ZĪLES 

Jauniešu centrs “Pūga” jau 5 gadu organizē Kārsavas novada 
“Jauniešu gada balvu”. Pasākuma mērķis ir izcelt, godināt un pateik-
ties tiem Kārsavas novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu vei-
kumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devu-
ši ieguldījumu novada izaugsmē. 

20. janvāra vakarā Kārsavas KN tika pasniegtas Kārsavas novada Jaun-
iešu gada balvas. Pasākumā uzstājās mūsu novada talanti - talantīgā dzie-
dātāja Diona Liepiņa, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas saksofona 
kvartets, dziedātājs Arnis Slobožaņins, Salnavas dejotājas, kā arī Briežu-
ciema ielu vingrotāju grupa “Extreme”.  

“Jauniešu gada balvai” kopā tika saņemti 53 pieteikumi, kuras izvērtēja 
komisija un koka zīles lēma pasniegt šādās nominācijās, šādiem jauniešiem: 

• "Kuorsovys nūvoda patriots" - Juris Vorkalis, raksturots kā 
jaunietis, kurš devis dzīvību daudziem pasākumiem, piemēram, Nakts 
strītbolam un Nakts sēņošanai. Juris paspēj dziedāt, sportot, dejot un dzī-
vot straujā ritmā, bet viņš neko nedara sasteigti, vienmēr prot iedziļināties 
situācijā. Nav viegli būt jaunietim, kas ir piemērs citiem jauniešiem, bet 
Jurim tas ir lieliski izdevies. Viņš bija pirmais, kurš skaļi pateica - Kuorso-
va var vairok!  

Nominanti: Gunta Nagle (no Salnavas), Inga Bernāne, Jāzeps Babris, 
Juris Gutāns, Vairis Patmalnieks, Inese Krivmane, Jānis Ļubka. 

• “Goda Iniciativa /Pasuocīņs” - Ruta Surovcova, jauniete, kura ir  
iniciējusi un attīstījusi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" aktivi-
tātes Kārsavas novadā un Latgalē kopumā. Aizvadītajā gadā tika īstenoti 
divi starptautiski jauniešu apmaiņas projekti Latvijā un viens Armēnijā.  

Nominanti: Sandis Karpovs,  Marta Ločmele, Kamila Morozova,  Juris 
Vorkalis, Laine Pontaga,  Angelika Jacenko, Kitija Ivulāne, Sanita Šakina.  

  "Goda Škoļnīks" - Kārsavas vidusskolas 2015./2016. m./g. 12.a kla-
se (Linda Agleniece, Laur is Barkāns, Jāzeps Kemze, Dainārs Lācis, 
Ingus Martinsons, Linda Martinsone, Jolanta Nalivaiko, Ekaterina Pa-
shanina, Daniela Silicka) - klases kolektīvu raksturo atbildīga attieksme 
pret mācību darbu, mērķtiecīga izvirzīto uzdevumu sasniegšana. VISC 
centralizēto eksāmenu kopvērtējumā 2015./2016. mācību gadā Kārsavas 
vidusskola ierindojās 9. vietā valstī. Kārsavas vidusskolai tika pasniegta 
Draudzīgā aicinājuma fonda balva par sasniegumiem centralizētajos eksā-
menos. Kārsavas vidusskola ieguva 1. vietu pilsētu vidusskolu grupā un 
saņēma balvu – Mazo pūci. 

Nominanti: Līva Daniela Borisova, Kristīne Koklača, Sandis Karpovs, 
Anželika Vladimirova, Samanta Naļivaiko, Ludvigs Špeļkovs, Dinija Ga-
branova, Egita Potaša, Santa Čuļča, Lūcija Burmeistere, Agita Potaša. 

Turpinājums 2. lpp. 

ZEMKOPĪBAS MINISTRA J.DŪKLAVA VIZĪTE KĀRSAVAS NOVADĀ 

Ceturtdien, 2. februārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē ap-

meklēja Kārsavas novadu, kur devās uz lauksaimniecības uzņēmumu, kā arī 

tikās ar novada pašvaldības pārstāvjiem un zemniekiem.  

Vizītes laikā zemkopības ministrs apmeklēja SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, 

kas nodarbojas ar bioloģisko tomātu audzēšanu un to tālāku izplatīšanu Latvijas 

tirgū. Apskatīja dzelzceļa pārbrauktuvi “Jēči”, kura sagādā raizes zemniekiem. Tā 

pat zemkopības ministrs apmeklēja Malnavas koledžu, kur augstāko un vidējo pro-

fesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas Latgales un Austrumvidzemes. 

Vizītes noslēgumā zemkopības ministrs tikās ar novada pašvaldības pārstāvjiem, 

lauku uzņēmējiem un zemniekiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus lauksaimnie-

cībā.  

Inese Krivmane 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Turpinājums 1.lpp rakstam „Labākajiem novada jauniešiem pasniegtas 

“Jauniešu Gada balvas” koka zīles.” 

• “Goda Izaugsme” - Sandis Karpovs ir  jaunietis, kurš palīdz no-

vadā ne tikai apskaņot pasākumus, bet arī vadīt un organizēt pasākumus. 

Regulāri iesaistās Jauniešu centra „Pūga” aktivitātēs. Sandis ir ne tikai 

atbildīgs organizators, bet arī labs draugs, kurš saviem vienaudžiem 

sniedz pozitīvo piemēru, pierādot, ka ir svarīgi sekot saviem mērķiem un 

neapstāties, jo ar atbildību un lielu gribasspēku var panākt daudz. 

Nominanti: Anastasija Drozdova, Edgars Potašs.  

• "Goda Sportists" - Ēriks Starodumovs, jaunietis ar  savu neatlai-

dīgo, cītīgo darbu treniņos ir piemērs citiem. Ēriks ir aizstāvējis skolas 

un novada godu starpnovadu kausa izcīņā florbolā - 1. vieta, handbolā - 

2. vieta, basketbolā - 2. vieta, kā arī izcīnītas daudzas godalgotas vietas 

vieglatlētikā, dažāda ranga sacensībās. Gan jaunietim, gan visam nova-

dam pats lielākas panākums ir izcīnīts Latvijas čempionāta tituls 5000 m 

skrējienā, savā vecuma grupā. Jaunietis ir aizstāvējis arī Kārsavas nova-

da godu Latvijas IV olimpiādē Valmierā.  

Nominanti: Gatis Grišulis, Ilārija Ločmele, Elīna Caune, Sandris Zelčs, 

Emīls Ločmelis, Jānis Potašs.’ 

• "Jaunīts Uzjiemiejs" - Marita Joņina ir  veiksmīga jaunā uzņē-

mēja, kura sevi pierādījusi zemeņu audzēšanas un pārdošanas biznesā, tā 

attīstot uzņēmējdarbību Kārsavas novadā. Marita ir ne tikai jaunā uzņē-

mēja, bet arī divu bērnu mamma, kura veiksmīgi apvieno dzīvi laukos, 

darbu un savu uzņēmējdarbību. Marita ir atgriezusies atpakaļ uz dzimto 

pusi no Rīgas un pierādījusi, ka lauki nav šķērslis, lai attīstītu veiksmīgu uz-

ņēmējdarbību.  

Nominanti: Santa Krilovska, Edgars Potašs, Raivis Rumaks, Jānis Ga-

brāns. 

• “Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums” - z/s “Zelta Sala” uzņē-

mums tiek raksturots kā viens no pirmajiem, kurš sniedza iespēju jaunie-

šiem uzsākt savas darba gaitas, nodarbinot vietējos Salnavas jauniešus 

caur Nodarbinātības valsts aģentūras programmām. Uzņēmums ir aktīvs 

jauniešu pasākumu un aktivitāšu atbalstītājs. 

Nominanti: Z/S “Zelta Sala” - Valentīna Kirsanova, Z/S “Lūsēni” - 

Andris Ļubka, SIA “Latgales dārzeņu loģistika” - Edgars Romanovskis, 

Z/S “Magonītes” - Juris Ločmelis, “Modes salons LAGU” - Gunta Nagle.  

Šoreiz pasākumā tika pasniegta Kārsavas novada domes priekšsēdētā-

jas Ināras Silickas “Simpātiju balva”, kuru ieguva Marta Ločmele, par 

prāta spēļu “Aļberts” organizēšanu. 

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemi-

ņas velti – koka ozolzīli.  No zīles izaug ozols - spēks, ilgs mūžs, bagātī-

ba. No mūsu jauniešiem veidojas stiprs novads un bagāta valsts, ar kuru 

varam lepoties mēs visi. 

Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

Šogad akcija "Izgaismo Ziemassvētkus un gadu miju" nedaudz 

mainīja savu tradicionālo konkursa būtību. 

Ja citus gadus komisija vērtēja māju vizuālo izskatu un saimnieku ra-

došumu, tad šogad tika lemts mājas nevērtēt, jo, būsim atklāti, tas ir 

diezgan subjektīvs un ne viegls uzdevums, tā vietā, tika apskatīts viss 

novads un iemūžināti vairāk kā 130 mājokļi gan video, gan fotomirkļos. 

Rezultātā ir tapusi fotogalerija un videoklips (skatieties tos Kārsavas 

novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv), lai visi novadnieki un citi 

ļaudis internetā baudītu Kārsavas novada ļaužu mākslas darbus. Šie dar-

bi tiks izrādīti plašākai publikai Kārsavas novada iestāžu darbinieku un 

iedzīvotāju atpūtas pasākumā 3. februārī, plkst. 20.00, Mērdzenes TN. 

Kā arī tos var apskatīt Kārsavas novada mājas lapas sadaļā "galerijas". 

Pateicamis visiem čaklajiem saimniekiem, kas radot prieku sev un 
saimei, izgaismo arī visu Kārsavas novadu! 

 

Juris Vorkalis 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja vadītājs 

AKCIJA "IZGAISMO ZIEMASSVĒTKUS UN 

GADU MIJU" CITĀDĀKĀ FORMĀ 

APSTIPRINĀTS KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 2017. GADAM. 

Ceturtdien, 26. janvāra domes sēdē apstiprināts Kārsavas novada 

pašvaldības 2017. gada budžets, kura prioritātes ir izglītība, sociālā 

joma, attīstība un teritorijas uzturēšana. 

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (42,8%) – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, 

nenodokļu ieņēmumi (0,7%), kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas 

sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu 

ieņēmumi; transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem 

(51,9%) un budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi (4,6%). 

Kārsavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izdevumi plānoti 5 

912 375 eiro, tas ir par 2% mazāk nekā pagājušajā gadā. Ja aplūko priori-

tātes, tad procentuāli tās veido šādu daļu no budžeta: izglītība - 38,3%, 

teritorijas attīstība un uzturēšana - 16,6%, sociālā joma - 15% līdzekļu. 

Nemainīga budžeta prioritāte ir izglītība. Arī šogad ir paredzēts skolē-

niem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu (138,8 tūkst. eiro), bezmaksas mā-

cību līdzekļus (22,7 tūkst. eiro), stipendijas Kārsavas vidusskolā (6 tūkst. 

eiro), iespēju strādāt algotu darbu vasarā (6,9 tūkst. eiro), izglītības, spor-

ta pasākumus un dažādas citas aktivitātes (16,1 tūkst. eiro), vasaras no-

metnes (1,5 tūkst. eiro). Infrastruktūras sakārtošanai paredzēta Kārsavas 

pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana (108,7 tūkst. eiro), Kārsa-

vas vidusskolas teritorijas labiekārtošana - trotuāra rekonstruēšana (5,6 

tūkst. eiro), tekošie iekštelpu remontdarbi (6,7 tūkst. eiro) un materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšana (13,2 tūkst. eiro). 

Šajā gadā plānots realizēts vairākus attīstības un teritorijas uzturēšanas 

projektus. Budžetā ieplānoti 37,9 tūkst. eiro projektam „Kārsavas pilsētas 

dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, 49,5 

tūkst. eiro projektam „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas 

novadā”, 28,1 tūkst. eiro projektam „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko akti-

vitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā” un 11,8 tūkst. eiro 

projektam „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”. Trīs 

projektiem paredzēta priekšfinansēšana, kas veido 31,2 tūkst. eiro, 

diviem projektiem paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas iz-

strādei, kas ir 64,8 tūkst. eiro. 10 tūkst. eiro paredzēti jaunu projektu uz-

sākšanai. Biedrību atbalstam paredzēti 34,6 tūkst, eiro. 

Uzņēmējdarbības attīstībai paredzēti 7 tūkst. eiro, jauno uzņēmēju biz-

nesa ideju konkursam “Step Up!”, SAM 5.6.2 ietvaros ieplānots atbalsts 

uzņēmējdarbības infrastruktūras izbūvei Mežvidu pagastā - projekti 

“Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas 

izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klo-

nešnīkos” un “Pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki – Griudinīši – 

Strodi posma (0.00-0.35km) pārbūve”. 

Šajā gadā paredzēta Malnavas pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukci-

ja (40,0 tūkst. eiro) un Goliševas pagasta ūdens kvalitātes uzlabošana 

(32,8 tūkst. eiro). Infrastruktūras attīstība - 53,1 tūkst. eiro Kārsavas kul-

tūras nama fasādes rekonstrukcijai, 78,6 tūkst. eiro finansējuma nodroši-

nāšanā projektiem: Mežvidu pamatskolas ēkas renovācijā, domes ēkas 

energoefektivitātes kvalitātes uzlabošanā un Mežvidu kultūras nama iekš-

telpu remontā. 

Šajā gadā paredzēts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefek-

tivitātes pasākumu veikšanai, kas ir 15,0 tūkst. eiro. 

Attīstot autoceļu infrastruktūru, šajā gadā plānota Kārsavas pilsētas 

Avotu un Zaļās ielas seguma atjaunošana (52,0 tūkst. eiro), Malnavas 

ciemata ielu seguma atjaunošana  (31,0 tūkst. eiro), un ielu apgaismoju-

ma uzlabošana un atjaunošana Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas ciematos 

(25,0 tūkst. eiro). 

Sociālajiem pabalstiem plānoti 345 249 eiro, salīdzinot ar pagājušo 

gadu, tas ir par 18,6% vairāk. Pieaugumu sociālajā budžetā veido esošo 

pabalstu palielinājumus un jaunu pabalstu ieviešana. 

7. lpp skatieties pārskatāmu 2017. gada pašvaldības budžeta infografi-

ku.  

  

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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ČETRAS KĀRSAVIETES PIEDALĀS LATVIJAS WU-17 
MEITEŅU FUTBOLA IZLASES TRENIŅOS 

Ar divu selekcijas nometņu rīkošanu 28. un 29. janvārī Rīgā sava šīga-

da darba plānu uzsākusi Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlase, kurā 

spēlē 2001. gadā dzimušās un jaunākas futbolistes. Uz pirmajiem treni-

ņiem šogad komandas galvenais treneris Romāns Kvačovs uzaicināja 

kopumā piecdesmit sešas futbolistes, kuras sadalītas divās grupās, to 

starpā bija arī četras kārsavietes.  

Šajos selekcijas treniņos tradicionāli galvenais uzdevums ir klātienē 

satikties un izvērtēt Latvijas U-17 izlases kandidātes. Starp piecdesmit 

sešām futbolistēm, treniņos piedalījās kārsavietes Lāsma Nagla, Adriana 

Bulinska, Elina Caune, Faina Dobrovolska.  

Kārsavā ir aizsākusies jauna tradīcija – stafetes un uzdevumi uz 

ledus. Ikdienā daudzi novada jaunieši un bērni nodarbojas ar slido-

šanu, taču šoreiz jauniešu centrs „Pūga” kopā ar SK „Kuorsova” 

īstenoja dinamiskas, sportiskas spēles Kārsavas slidotavā, kur dalīb-

niekiem bija iespēja sacensties uz ledus. 

Kopā 18 bērni, jaunatnes lietu speciālistes Solvitas Dzērkales vadībā, 

cīnījās par veiklākā un ātrākā titulu stafetēs, uzdevumos uz ledus. Šāda 

veida stafetes un veiklības uzdevumi Kārsavas slidotavā norisinājās 

pirmo reizi, tāpēc izraisīja plašu bērnu interesi. 

Uzvarētājus noskaidroja trīs nominācijās individuālajos startos. 

Meitenēm stafetē uz ātrumu ātrākās bija: 

1.vieta Paula Pundure – 17.85 sek. 

2. vieta Elērija Lāce – 18.38 sek. 

3. vieta  Karīna Poikāne – 18.47 sek. 

Puišiem: 

1. vieta  Deniss Gavrilovs – 14.56 sek. 

2. vieta  Rafaels Rastorgujevs – 15.30 sek. 

3.vieta Rainers Patmalnieks – 15.40 sek. 

Šķērsljoslas uzdevumā Nr. 1 veiklākās bija – Karīna Poikāne (1.vieta), 

Elērija Lāce (2.vieta), Amanda Krainikova (3.vieta). 

Puišiem: Deniss Gavrilovs (1.vieta), Andis Jakovļevs (2.vieta), Ņikita 

Vasiļjevs (3.vieta). 

Šķērsljoslas uzdevumā Nr. 2 veiklākās bija: Elērija Lāce (1.vieta) , 

Anastasija Vasiļjeva (2.vieta), Amanda Krainikova (3.vieta). 

Puišiem: Deniss Gavrilovs (1.vieta), Andis Jakovļevs (2.vieta), Ņikita 

Vasiļjevs (3.vieta). 

Galvenais pasākuma mērķis ir popularizēt slidošanu kā aktīvās atpūtas 

iespēju Kārsavā. Ar dalību sacensībās bērni var trenēt sāncensības garu, 

izveicību uz ledus un savstarpēji mēroties spēkiem, gūstot pieredzi spor-

tā uz ledus. 

Gribētos īpaši pateikties Mihailam Oļipovam, kā arī SK “Kuorsova” 

hokejistiem un aktīvistiem, Jānim Jurdžam, Ilutai Igaunei, Valdim Med-

nim, kuri aktīvi iesaistījās, lai stafetes bērniem būtu interesantas un sais-

tošas. Spēļu laikā demonstrēja savas prasmes slidošanā uz ledus. Īpašu 

paldies gribētos pateikt Arnim Morozovam, kurš aktīvi iesaistījās ne ti-

kai stafetēs un uzdevumos uz ledus, bet arī ikdienā ir aktīvs hokejists, kā 

arī entuziasts slidotavas tehniskajos darbos. 

Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

Foto: Solvita Dzērkale 

KĀRSAVAS SLIDOTAVĀ ZIEMAS AKTIVITĀTES 

“GRAUŽAM LEDU”  

KĀRSAVĀ DARBOJAS PUBLISKĀ SLIDOTAVA 

Līdz ar slidošanai labvēlīgu laiku, Kārsavas pārbūvētā stadiona 

slidotava sadarbībā ar Kārsavas novada jauniešu centru “Pūga” uz-

ņem slidot gribētājus.  

Gan profesionāļi, gan iesācēji un citi interesenti ir aicināti visu ziemas 

periodu slidot Kārsavā, Kārsavas stadiona slidotavā. Ieeja publiskajā sli-

dotavā ir bez maksas. Ņemot vērā, ka tuvākās laika apstākļu prognozes 

atbilst ziemas sezonai, esam nodrošinājuši, lai ikvienam interesentam 

slidu nomas punkts būs pieejams darba dienās no pulksten 14:00 - 16:00, 

kas atrodas Kārsavas mūzikas un mākslas skolas pagrabtelpās.  

Par turpmāko slidotavas darba laiku ziņosim papildus, piebilstot, ka 

slidotavas darba laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem.  

Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 
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TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS 

10. februārī plkst. 21.00 Salnavas KN Tradicionāla “Balle pie Valentī-

nas” ar pārnovadu ciemiņu priekšnesumiem. Muzikālos ritmus nodrošinās 

grupa “Aimari”. Dresscode: gaiļa gadam atbilstošs košums.  

11. februārī plkst.18.00 Malnavas muižas zālē Starptautiskā folkloras 

festivāla "Baltica 2018" skate. Piedalās Baltinavas, Ludzas, Ciblas un Kār-

savas novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi.  

12. februārī plkst. 11.00 Malnavas “Dzīļu” maiznīcā sveču mēneša 

suprātkas. Vēlās brokastis, sveču liešana kopā ar “Kramiņu” saimnieci. 

Cena 9 eiro.  

12. februārī plkst. 15.00 Kārsavas KN koncer tizrāde “Mīlestība sadīgst 

zaļa...”. 

18.-19. februārī Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novados 

“Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!”. 

18. februārī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Puteņu mēneša balle. Spēlē 

Edgars Čiževskis. Ieeja 3.00 eiro. Galdiņu rezervācija – mob. tel. 

26339241  

19. februārī plkst. 15.00 Kārsavas KN apvienības “Jubilāri” koncerts. 

Biļetes iespējams iegādāties KN kasē, to cenas 4,00, 5,00, 6,00 eiro.  

25. februārī plkst. 19.00 Kārsavas KN deju kopas “Jedritvai” 5 gadu 

jubilejas koncerts. Koncertā piedalās DK “Jedritvai” un draugi. 

28. februārī plkst. 16.00 Mērdzenes KN saiets “As ar sovim blīnim Aiz-
gavieņūs gostūs guoju..” 

IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ! 

Šoziem Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novadu tūrisma spe-

ciālisti ir sagatavojuši 2 dienu pasākumu programmu „Izbaudi ziemu 

Ziemeļlatgalē”, kas norisināsies 18. un 19. februārī. Lai katram Zie-

meļlatgales apceļotājam ir vieglāk piemeklēt sev sirdij tīkamāko, akti-

vitātes ir iedalītas 3 virzienos - Dari, baudi, atpūties. 

Tiem Latvijas apceļotājiem, kam pašiem patīk iesaistīties visos procesos 

šajā februāra nedēļas nogalē tiek piedāvātas vairākas aktivitātes sadaļā 

DARI. Sestdienas r īta cēlienu varēs pavadīt izzinot tirgus tradīcijas 

Baltinavā un iepērkot vietējos lauku labumus, pēc pusdienām Briežuciema 

aušanas darbnīcā varēs piedalīties vaska sveču liešanas darbnīcā vai Balvu 

bērnu un jauniešu centra pagalmā kopā ar daudzām citām ģimenēm aktīvi 

un atraktīvi pavadīt sestdienu. Savukārt svētdien Baltinavas muzejā ciemi-

ņi ir aicināti uz siltu tēju un sveču liešanas noslēpumu meistardarbnīcu. 

Īpaši izmeklētas ziemas brīvdienas tiek piedāvātas baudītājiem - sadaļā 

BAUDI. Sestdienas r ītā br iežu dārzs „Mežsētas” vērs savas durvis ap-

meklētājiem, lai varētu vērot cēlos dzīvniekus un izzināt to ikdienas ritu-

mu. Sestdien dienas vidū Baltinavā notiks Pētera Keiša grāmatas „Dzīve ir 

vienreizēja” prezentācija kultūras nots baudīšanai un tālāk ceļš vedīs uz 

Ruskulovu, kur trušu saimniecības „Stirnas” saimnieki izstāstīs Ruskulo-

vas muižas noslēpumus, ļaus ielūkoties trušu dzīvē ziemā un cienās ar gar-

du trušu zupu svaigā gaisā. Ziemas pirts rituālus varēs baudīt gan sestdien, 

gan svētdien kopā ar pirtnieci Arnitu Melbergu Balvos un paliekot pa nakti 

viesu mājā „Paradīzes”, saimnieki jūs īpaši palutinās ar pirti un pirts kubu-

lu vai vizināšanos ar kvadraciklu. Savukārt Malnavas „Dzīļu” saimniece 

Aina Barsukova aicina svētdienā nesteidzīgi izbaudīt ziemas vēlās brokas-

tis, kas izskanēs skaistas mūzikas pavadījumā. 

Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti iebrist Ziemeļlatgales dabā sadaļā 

ATPŪTIES. Kār tīgai r īta pastaigai, iepazīstot mežu ziemā un Latvijas 

dabas vērtības, var pievienoties dabas parkā „Numernes valnis” kopā ar 

Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem vai arī Žīguros kopā ar Annu 

Āzi meistarklasē „Mežs ziemas miegā”, kas tiek rīkota projekta „Loba do-

ba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” ietvaros. Zirgu sētā 

„Kapulejas” brīvdienās notiks vizināšanās ar kamanām un ziemas izjādes 

zirga mugurā, savukārt dabas parkā „Balkanu kalni” slēpotgribētāji sest-

dien un svētdien ir aicināti baudīt ziemas priekus gleznainajās distanču 

slēpošanas trasēs.  

Vairāk informācijas par aktivitāšu laikiem un vietām meklējiet Ziemeļ-

latgales novadu mājaslapās: visit.karsava.lv, turisms.balvi.lv, vilaka.lv, 

rugaji.lv, baltinava.lv.   
Inga Bernāne 

tūrisma organizatore 

BIEDRĪBAS “GOLIŠEVAS SAULES STARS” BĒRNI 

EKSKURSIJĀ APMEKLĒJA RĪGU 

Pirmā vieta, kuru bērni apmeklēja, bija “Maskavas nams”. Tajā 

tie atsauca atmiņā mums visiem zināmā Pētera Čaikovska bērnu 

baleta izrādes – “Sniega karaliene” un “Riekstkodis”. Šīs bērnu ba-

leta izrādes atstāja brīnišķīgus iespaidus gan lieliem, gan maziem! 

Maskavas namā vienmēr valda pozitīva atmosfēra, un tajā būtu 

prieks atgriezties. 

Pēc tam bērni devās apciemot Salatēti, jo bez tā Ziemassvētki un Jau-

nais gads nav iedomājami. Kafejnīca bērnus ļoti viesmīlīgi sagaidīja. 

Tos sagaidīja grezni klāts galds un ļoti atsaucīgs personāls. “Goliševas 

Saules stars” bērniem bija uzdevums - sagatavot ar savām rokām dari-

nātu dāvanu un noskaitīt dzejolīti salavecim, ar ko bērni veiksmīgi tika 

galā. Protams, par bērnu centību tos sagaidīja patīkams pārsteigums no 

salaveča - dāvanas! Pirms došanās prom, bērni draudzīgi nodziedāja 

dziesmiņu.  

Lielu paldies jāsaka biedrības “Goliševas Saules stars” vadītājai Jeļe-

nai Truhanovai, jo pateicoties viņai, šo dienu bērni pavadīja produktīvi! 

 

Biedrības “Goliševas Saules stars” bērni un vecāki 

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  

Zinaida Bondare Mērdzenes pag. 

Sofija Novika Mērdzenes pag. 

Aleksandra Ņikitina Kārsava 

Zenta Stefanoviča Kārsava 

 

80 gadu jubileja  

Maija Jarigina Goliševas pag. 

Vitolds Leļs Salnavas pag. 

Neonila Ločmele Salnavas pag. 

Agnese Lukste Mežvidu pag. 

Gaļina Mihailova Kārsava 

Eleonora Pintāne Mežvidu pag. 

  

85 gadu jubileja 

Lija Loseva Kārsava 

Marija Mežale Kārsava 

Jadviga Nagle Kārsava 

Jakovs Rižkovs Goliševas pag. 

Antoņina Zdanovska Kārsava 

90 gadu jubileja  

Zoja Bļinova Kārsava 

Monika Komule Mežvidu pag. 

Emīlija Škene Malnavas pag. 

 

91 gada jubileja 

Zinaida Trofimova Kārsava 

   

93 gadu jubileja 

Valentīna Nagle Malnavas pag. 

 

94 gadu jubileja 

Jadviga Rudzīte Malnavas pag. 

Ir viss tāpat, kā bijis. 

Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums, 

Tā pati saule, zilais debesjums - 

Tik laiks ir gadu skaitu samainījis. 

(Z. Purvs) 

 

Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tu-

vums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  

http://visit.karsava.lv/
http://turisms.balvi.lv/index.php/jaunumi
http://vilaka.lv/index.php?page=turisms
http://rugaji.lv/pages/turisms.html
http://baltinava.lv/pages/turisms-baltinava.html
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MALNAVAS CIEMĀ UZSĀKTA IELU APGAISMOJA 
ATJAUNOŠANA 

Janvāra vidū, Malnavas ciemā uzsākta ielu apgaismojuma 

atjaunošana, nomainot visus novecojušos nātrija augstspiedie-
na gaismekļus uz jauniem, mūsdienīgiem LED gaismekļiem. 

Kopš novada izveidošanas Malnavas ciemata ielu apgaismoju-

mā nav veikti uzlabojumi un būtiski finanšu ieguldījumi, līdz ar to 
tas ir novecojis un nekvalitatīvs. 

LED apgaismojums jau tiek izmantots Salnavas un Mērdzenes 
ciemos, šī pieredze apstiprina, ka gaismekļi ir ne tikai videi drau-

dzīgi, bet arī finansiāli izdevīgāki un tiem ir lielāka gaismas izdale. 

Papildus lampu nomaiņai, Kļavu ielā (līdz autobusu pieturai) 
tiks uzstādīts pilnībā jauns apgaismojums - izbūvēti stabi un izvei-
dota elektropadeve. Savukārt Saules ielas posmā no Kļavu ielas 

līdz 1.šķērsielai apgaismojums ar garām konsolēm tiks izvirzīts no 
esošajiem stabiem tuvāk ielai, nekā tas ir šobrīd. 

Nepieciešamo materiālu un LED lukturu iepirkšana jau veikta. 
Šobrīd notiek to testēšana, jo tām ir papildus funkcija - noteiktos 

laika periodos samazināt apgaismošanas jaudu. Paredzēts, ka pēc 
testēšanas lampu nomaiņa notiks 2 nedēļu laikā, ja vien laikapstāk-
ļi to ļaus. Kļavu ielas apgaismojuma izbūve varētu tikt pabeigta 

pavasarī, jo tai ir nepieciešami rakšanas darbi. 

Kopējais projekta finansējums sasniedz 11 000 eiro, no pašval-
dības budžeta. 

Inese Krivmane 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE PROJEKTAM “GĀJĒJU TAKA 
GAR ŠŅITKAS STRAUTU KĀRSAVĀ”  

Kārsavas pilsētai cauri vijas Šņit-

kas strauts, kas ir interesants ar tā 

reljefu un līkumoto gultni. Diemžēl, 

iedzīvotājiem tas ir grūti pieejams 

objekts un nav īpaši baudāms, jo 

teritorija ap to ir aizaugusi un bieži 

applūst.  

2015. gadā, piesaistot ekspertu ar 

pieredzi plūdu risinājumos upēs Andri 

Urtānu tika izlemts veikt strauta gul-

tnes taisnošanu 18 m garumā starp 

Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī 

celmu un krūmu izņemšanu šajā 

posmā. Pašvaldības darbinieki kopējā 

talkā strauta gultni visā tās garumā 

atbrīvoja no daudziem kokiem, kas 

bija sagāzušies Šņitkas gultnē un vei-

doja smilšu/dūņu sanesumus.  

Gājēju taka plānota gar Šņitkas 

strautu posmā no Parka ielas līdz Te-

legrāfa ielai. Taku paredzēts apgais-

mot un gar to izvietot dažādus vides 

un atpūtas objektus. Kopējais garums 

aptuveni 700 m. Šis tūrisma objekts 

tiks savienots ar labiekārtoto Kārsavas 

dīķa objektu (darbi tiks uzsākti 2017. 

gada pavasarī), tādējādi veidojot kopē-

ju tūrisma un rekreācijas maršrutu 

Kārsavas pilsētā.  

Šī gada 30. janvārī plkst. 17.00 noti-

ka publiskā apspriešana, uz kuru ie-

dzīvotāji diemžēl neieradās. Informē-

jam, ka 8. februārī plkst. 10.00 novada 

Attīstības nodaļā notiks pašvaldības 

speciālistu pēdējā darba grupa, kurā 

tiks gaidīti arī iedzīvotāji ar savām 

idejām.  

12.12.2016 tika noslēgts līgums ar 

SIA “Rēzeknes nams” par būvprojekta 

“Gājēju taka gar Šņitkas strautu Kār-

savā” izstrādi. Darba izpildes termiņš 

līdz 20.02.2017. Līguma summa 

4658,50 EUR (ar PVN). 

Šobrīd tiek meklētas iespējas finansē-

juma piesaistei projekta realizēšanai. 

 

Juris Vorkalis 

vides pārvaldības speciālists 

Šī gada 13. janvāra “Ludzas Ze-

mes” numurā, bija publicēta inter-
vija ar Kārsavas novada pašvaldī-

bas deputātu Modri Karpovu 
(Saskaņas Centrs), kurš pauda vie-

dokli arī par pašvaldības darbu. Ša-

jos izteikumos bija manāmas apla-
mības. Lai iedzīvotājiem nerastos 

maldīgs iespaids, vēlamies aplūkotos 
faktus precizēt. 

“Lielākā problēma ar mājturības 
priekšmetu ir materiālā bāze, jo pat-
stāvīgi jāizmanto materiāls - koks, me-

tāls, .. Materiāls prasa finansiālos lī-
dzekļus, un bieži vien ir grūtības no 

skolas vadības dabūt nepieciešamo 
naudu.” (Kamēlijs. 2017. “Kārsavai 

nepieciešama gudrāka vadība?” Lu-
dzas Zeme, 13. janvāris.) 

Plānojot 2017. gada budžetu, Kārsavas 
vidusskolas direktors Edgars Puksts lū-

dza pasniedzējus iesniegt tāmi par mācī-
bām nepieciešamo finansējumu, no māj-
turības skolotāja M.Karpova netika sa-

ņemts lūgums palielināt mācību bāzes 
finansējumu. 

“..Arī tagad varētu būt veidi, kā paš-
valdība varētu atbalstīt namsaimnieku. 

Piemēram ļaut tam piedalīties pašval-
dības iepirkumos. .. Nesen esot bijis 

piemērs, ka jumta remontēšanai iepir-
kumā uzvarēja uzņēmums no citurie-

nes, kaut arī namsaimnieks to būtu 
varējis paveikt.”(Kamēlijs. 2017. 
“Kārsavai nepieciešama gudrāka va-

dība?” Ludzas Zeme, 13. janvāris.) 

Kārsavas novada pašvaldības iepir-
kumus (kā jebkuros citos publiskajos 

iepirkumos) ir tiesības piedalīties jeb-
kurai personai vai uzņēmumam (arī 

SIA “Kārsavas Namsaimnieks”), ja 
vien tas spēj izpildīt iepirkumā noteik-
tās prasības. Pašvaldība nekad nav lie-

gusi savai kapitālsabiedrībai SIA 
“Kārsavas Namsaimnieks” startēt pub-
liskajos iepirkumos. Gluži pretēji, paš-

valdība ir ieinteresēta un uzstāj uz to, 
lai SIA “Kārsavas Namsaimnieks” pa-
pildus savām pamatfunkcijām spēj 

darboties būvdarbu un remontdarbu 
tirgū un gūst papildus ienākumus. 

„Jau labu laiku kāds uzņēmējs no 
Lietuvas vēlās īstenot šādu (graudu 

nodošanas punkts) ideju  Kārsavas 
novadā, bet visu laiku tiek atrasti šķēr-

šļi no pašvaldības puses, kāpēc tie ne-
var uzņēmējam dabūt vajadzīgo zemes 
gabalu.” (Kamēlijs. 2017. “Kārsavai 

nepieciešama gudrāka vadība?” Lu-
dzas Zeme, 13. janvāris.) 

Šobrīd Kārsavas novada pašvaldībā 

ir vērsies uzņēmums SIA “ELAGRO 
TRADE” ar vēlmi izskatīt iespēju iz-
veidot graudu uzņemšanas punktu mū-

su novadā. Minētajam uzņēmumam ir 
sniegta visa nepieciešamā un iespēja-
mā informācija par atbalstu un iespē-

jām novadā izveidot un attīstīt graudu 
uzņemšanas punktu. M.Karpova minē-
tais Lietuvas uzņēmējs, vai jebkāds 

cits uzņēmējs, kas saistīts ar graudu 
pieņemšanas punktiem pašvaldību uz-
runājis nav.  

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

PAŠVALDĪBA KOMENTĒ MEDIJOS PAUSTO VIEDOKLI 

SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA 
PROJEKTS "SYNERGY FOR SECURITY" 

Projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrum-

latvijas un Lietuvas pierobežā" izstrādāts, pamatojoties uz ak-

tuālākajām pēdējo gadu problēmām, ko iespējams efektīvi ri-

sināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī. 

Kopīgie izaicinājumi skar pārrobežu institucionālās sadarbības 

nepietiekamību pārrobežu noziedzības, sabiedriskās drošības un 

nelegālās imigrācijas jautājumu risināšanai, kur Austrumlatvija un 

Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzī-

bai uz Eiropu.  

Apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un paš-

valdību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risi-

nājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizē-

šanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma 

valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvo-

tājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. 

Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas 

video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas ie-

spējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem 

Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu 

valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums 

pārrobežu noziedzības apkarošanai. 

Divu gadu garumā tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa 

"Ja redzi, tad neklusē!". Projekta partneru pārrobežu sadarbība, 

pamatojoties arī uz Šengenas Robežu kodeksu ir nepieciešama pie-

robežas telpas stiprināšanai, izmantojot operatīvu starpvalstu sa-

darbību novēršot un apkarojot smagus un sevišķi smagus noziegu-

mus, organizēto noziedzību, tostarp cilvēku tirdzniecību un kontra-

bandu. 

Projekts tiks realizēts ERAF, LAT - LIT pārrobežu sadarbības 

programmā.  

Vadošais partneris Valsts policija. 

 

Ilze Stabulniece 

projekta autore 
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LATGALES KONGRESA SIMTGADEI VELTĪTAJĀ KONFERENCĒ LUDZĀ SPRIEŽ PAR 
LATVIJAS ILGTSPĒJAS DIMENSIJĀM 

Ludzas Tautas namā 27. janvārī notika praktiskā konference „Kā 

sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbī-

bu? Latgales novadu pieredze”. 

Konference tika rīkota multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas 

vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivi-

tātes ietvaros. 

Konferencē Ludzā dažādu nozaru un institūciju pārstāvji sprieda par 

pašvaldību, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvaro-

šanas izaicinājumiem, lai nodrošinātu reģionālās attīstības, vides aizsar-

dzības un ekosistēmu ilgtspēju Latgalē un Latvijā. Īpaša uzmanība tika 

pievērsta jaunām biznesa nišām, kuras var radīt, ievērojot aprites ekono-

mikas principus, racionāli izmantojot dabas resursus un procesos piesais-

tot augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, kopīgi cenšoties panākt 

pievienotās vērtības radīšanu. 

Atslēgas vārdi, kas raksturoja konferences saturu ir šādi -

 izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes for-

mālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzī-

ba (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja. 

Komentējot temata aktualitāti, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģi-

ona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdē-

tāja konferences ievadā norādīja: “Šis gads ir ārkārtīgi svarīgs gan Latga-

lei, gan Latvijai. Pirms simts gadiem Latgales kongresā tika lemts par to, 

kā nākotnē attīstīsies Latgale. Mūsu šībrīža galvenais izaicinājums ir pa-

nākt, lai novads būtu piepildīts ar cilvēkiem. Mūsu pašvaldību darbs ir 

vērsts uz cilvēku labklājības līmeņa celšanu. Tieši darba vietas un uzņē-

mējdarbība rada pārliecību par rītdienu. Tāpēc, šīs konferences būtiskā-

kais jautājums ir rast risinājumus, kā saglabāt dabas vērtības nākamajām 

paaudzēm, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, kā sadarboties pētnie-

kiem, zinātniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem un kopīgi sniegt pie-

nesumu katra novada izaugsmei. Esmu patiesi gandarīta, ka šājā konferen-

cē piedalās tik plašs un erudīts ekspertu loks”. 

Ludzas konferencē piedalījās vairāk nekā septiņdesmit dažādu nozaru 

un institūciju eksperti – nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, 

uzņēmēji, augstskolu un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji, stu-

denti. Viņu vidū – Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības 

padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Andrejs 

Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās 

universitātes profesors, Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Edmunds 

Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Andris Sarno-

vičs, Banku augstskolas rektors, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pār-

stāvniecības Latvijā padomnieks, Andris Vaivods, Līvānu novada domes 

priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdē-

tājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Ināra Si-

licka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja, Sergejs Maksimovs, Viļa-

kas novada domes priekšsēdētājs, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību 

apvienības priekšsēdētājs, Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors, Ričards Derkačs, 

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora viet-

nieks, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pār-

valdes direktore, VladislavsStankevičs, Latgales uzņēmējdarbības centra 

vadītājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un 

vides veselības institūta direktors, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA 

„LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA 

„LatCosmetics” ražošanas vadītāja, Iveta Šteinberga, Latvijas Universitā-

tes asociētā profesore, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un 

loģistika” valdes loceklis, Regina Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālā administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja, Andris 

Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Eiženija Matiļevi-

ča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja. 

Konferencē ekspertu izteikto svarīgāko secinājumu un priekšlikumu 

apkopojums  tiks publicēts dažādos plašsaziņas līdzekļos. 

Projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vēr-

tību saglabāšana” nākamā iniciatīva konference „Jaunatnes izglītošana 

Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāša-

nai” notiks Madonā 17. februārī. 

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simt-

gadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību sagla-

bāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēstu-

riskajā datumā 28. aprīlī Rēzeknē. 

Andra Mangale 

projekta koordinatore 

2017TĀ GAISMAS “MIRKĻA” SĀKUMS KĀRSAVAS KN 

Jaunā laika ritējuma brīži, Kārsavas kultūras namā, iesākās ar tra-

dicionālo, viskuplāk apmeklēto Jaungada nakts balli. Šogad savu mū-

zikas burvību sniedzaprofesionālie un atraktīvie mūziķi - Rēzeknes 

novada Bērzgales grupa “Ezers” (E. Belinskis un H. Šmats).  

8. janvārī Kārsavas KN deju kopa “Senleja” ar savā oriģināldejām prie-

cēja Viļakas novada Žīguru KN senioru pasākuma apmeklētājus. 

13. janvārī, KKN notika tradicionālais Vecā Jaungada pasākums. Skatītājus 

ar savām koncertizrādēm iepazīstināja Kārsavas vidusskolas 6.a un 9. klašu 

grupas. Paldies Kārsavas vidusskolas  administrācijai un klašu audzinātājām – 

L. Laganovskai un L. Urtānei. Muzikālu izrādi “Kā Dzedu Morozu precināja” 

– sniedza apvienotie krievu, latviešu drāmas un austrumdeju kolektīvi. 

(Morozs Ivanovičs – A. Posrednikovs, Sportiskā Sniegbaltīte - A. Pitkeviča, 

Austrumu Sniegbaltītes – Ē. Kaupuža un D. Ločmele, Sniegbaltīte StriptīzDe-

jotāja – M. Romanovska, Nekaunīgā Sniegbaltīte – L. Sofronova, Apreibusī 

Sniegbaltīte – O. Andrejeva, Ragana – I. Rasima, Sniegbaltīte – L. Pontaga.) 

Pāris stundas pirms Vecā Jaungada sagaidīšanas, kultūras nama zāli piepil-

dīja masku karnevāla atraktīvie tēli. Sagaidot ugunīgo Gaiļa gadu, maskuballē 

dejoja Gaiļa ģimene (Gailis, Vista un divi Cāļi), Madonas Gailis ar Kundzi, 

Cukurgailītis, “PitušoksZalatojgrebešoks”. Austrumu Princese, Kingkongs, 

2017. gada Karaliene, Pirāti, “Gasterbaiters”, Pērtiķīte Lulū, Sanitāre, supe-

ratraktīvs Klauns, kā arī ļoti aktīva Zaķu saime ar burkāniem. 

Visām oriģinālajām maskām tika sarūpētas balvas, no novada uzņēmējiem 

- kultūras atbalstītājiem. Karnevāla ģenerālsponsori - visgaršīgāko, ziemas 

tomātu un tomātu sulas ražotāji - Latgales dārzeņu loģistika jeb „Mežvidu 

tomāti”. Ar savu labvēlību dalījās arī citi uzrunātie atbalstītāji – solārija salons 

(J. Pontaga), manikīra meistares (O. Paulāne un O. Jacenko), veikali - “Ina S”, 

“Auseklis”, “Magone”, “Solo”, “Elvi”, “Top”, “Rasa”, ziedu veikals 

“Sintija”, veterinārā aptieka, aptiekas “Veselības avots” un “Aphoteka”, ap-

ģērbu un apavu tirgus - “Pie ViKo”, “Pie Selitas”, T. Aleksandrova, A. Orlo-

va, S. Sorokina, L. Lisovska. Būsim pretimnākoši un atbalstīsim ikdienas gai-

tās arī viņu darbā un ieguldījumu novada dzīvē! 

29. janvāra afišas vēstīja par Gaiļa gada ieskaņas koncertu, kurā savu 

radošo ieguldījumu sniedza Kārsavas kultūras nama kolektīvi: bērnu un 

jauniešu teātra studija “Aplis”, jaunais jauniešu vokālais ansamblis, sie-

viešu vokālais ansamblis “Skerco”, vīru vokālais ansamblis “Akkords”, 

senioru vokālais ansamblis “Sendienas”, senioru deju kopa “Senleja”, ek-

sotisko deju grupa “Samia” un deju kolektīvs “Spryksti”.  

Visi Kārsavas kultūras nama kolektīvi mīļi aicina jaunus dalībniekus. 

Kontakttālrunis:  29330637 (I. Rasima).  

Aicinājums arī visiem, kuri kādreiz “iznomājuši” apģērbu un rekvizītus, 

nogādāt tos Kārsavas kultūras namā.  

Kultūras nama vadītāja Ināra Rasima aicina sniegt ierosinājumus un 

atsauksmes klātienē vai rakstot facebook.com (meklē Kārsavas KN).  

Vēlot visiem veiksmīgu, radošu, 2017to gaismas “mirkli”, sirsnīgs pal-

dies pasākumu apmeklētājiem, Kārsavas novada pašvaldībai, novada kul-

tūras un izglītības saimēm, kultūras nama kolektīviem, to vadītājiem un 

dalībniekiem un atbalstītājiem.  

Ināra Rasima 

Kārsavas kultūras nama vadītāja 
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Ņina Einberga 

17.02.1924 - 10.01.2017 Goliševas pagasts 

 

Irmina Komkova 

06.09.1946 - 24.01.2017 Kārsava 

 

Elizabete Logina 

14.09.1927 - 15.01.2017 Kārsava 

Anna Nozika 

28.03.1940 - 08.01.2017 Kārsava 

 

Emīlija Sļadze  

03.02.1939 - 11.01.2017 Kārsava 

 

Ņina Smirnova 

14.01.1932 - 31.12.2016 Malnavas pagasts 

Nadežda Šišlova 

03.10.1941 - 06.01.2017 Kārsava 

 

Jāzeps Vizulis-Spreiguls 

27.03.1932 - 11.01.2017 Malnava 

 

Polina Zeļča 

25.09.1933 - 02.01.2017 Salnavas pagasts 

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

2016. gada nogalē tika iesniegts projekts “Infrastruktūras attīstība 

uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas  nova-

dos”, kura ietvaros sadarbosies Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada 

pašvaldības un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ar mērķi nodrošināt 

vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 

radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas nova-

dos, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtot uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamo infrastruktūru. 

Katra pašvaldība īstenos savas darbības projektā. Kārsavas novadā tiks 

realizētas šādas aktivitātes:  

  tiks pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 Klonešnīki – Griudinīši – 

Strodi posms 350 m garumā; 

  tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas un ūdens-

apgādes sistēma ar saistīto pievadceļu Mežvidu pagastā, Klonešnīkos; 

  tiks palielināta elektrosadales pazemes līnijas slodze Mežvidu pagasta 

Klonešnīkos.  

Izstrādājot projekta pieteikumu, tika ņemts vērā tas, ka projekta ietvaros 

var sakārtot tikai tādu infrastruktūru, attiecībā uz kuru ir uzņēmēju intere-

se. Bet ar vienu interesi nepietiek. Uzņēmēji, kuri izmantos, vai kuriem 

būs pieejama uzlabotā infrastruktūra, arī tiek iesaistīti projektā, jo uz Eiro-

pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirto 41 000 euro, jārada vie-

na darba vieta, kā arī komersantiem, kas gūst labumu no uzlabotajiem ce-

ļiem, jāinvestē savu uzņēmumu attīstībā vismaz vienu euro uz vienu euro 

ERAF finansējuma. Šie rādītāji tiek skaitīti sākot ar 2014. gada 1. janvāri 

līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja apliecinājuma par interesi no uzņēmēja 

nav, kas apliecina infrastruktūras nepieciešamību, Eiropas finansējums 

nevar būt piešķirts. 2021. gads vēl ir tālu, bet līdz tam brīdim pašvaldībām 

sadarbībā ar uzņēmējiem ir jāsasniedz pieteiktie rādītāji, jo pretējā gadīju-

mā būs jāatmaksā Eiropas finansējums. 

Šajā programmā ir vēl vairāki sarežģīti nosacījumi un ierobežojumi. 

Piemēram, pašvaldība nevar remontēt, pārbūvēt, atjaunot uzņēmumu īpa-

šumus, tā ir tiesīga tikai radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstī-

bai, pārbūvējot ielas, ceļus, izbūvējot vai izremontējot ēkas, nodrošinot 

ūdenssaimniecības, siltumapgādes u.c. komunālos pakalpojumus komer-

santiem. Ja kādi darbi notiek uz privātzemes, pašvaldībai zeme jānomā un 

pēc tam jāizpērk. Noteikumi paredz arī vairākas uzņēmējdarbības nozares, 

kuru rādītājus neieskaita, tādas kā, piemēram, vairumtirdzniecība un ma-

zumtirdzniecība. 

Saprotams, ka šos nosacījumus mūsu uzņēmējiem nav viegli izpildīt, 

pat ja infrastruktūra ir vitāli nepieciešama uzņēmuma attīstībai.  

Mazliet par projekta tapšanas vēsturi. Lai piedalītos šī projekta iesnieg-

šanā, projekta ideja bija iekļauta Kārsavas novada investīciju un rīcības 

plānā, par ko deputāti balsoja 08.01.2016. domes sēdē. Tālāk idejas tika 

iekļautas Latgales rīcības plānā un tad tās tika izskatītas Vides aizsardzī-

bas un reģionālās attīstības  ministrijā (VARAM). Pēc idejas apstiprināša-

nas pašvaldība saņēma uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu.    

Sarunas ar Kārsavas uzņēmējiem tika uzsāktas jau 2014. gada nogalē, 

vēl pirms Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas. Pašvaldība uzrunāja 

vairākus uzņēmējus, kuriem ir nepieciešama infrastruktūra uzņēmuma 

attīstībai, un kuri varētu sniegt savu ieguldījumu rādītāju sasniegšanai, jo 

bez uzņēmēju iesaistīšanas šis projekts nav iespējams. Pašvaldība vērtēja 

gan pašvaldības ceļu, gan ēku un zemes stāvokli, pretī sagaidot no uzņē-

mējiem gan izaugsmi, gan jaunu darba vietu radīšanu. 

Sākotnēji radās interese no vietējiem uzņēmējiem par slēgto Otro Mež-

vidu skolu. Tika sagatavota aptuvenā tāme skolas pārbūvei un pielāgoša-

nai uzņēmējdarbības vajadzībām, lai uzņēmējs var rēķināties, kādi iznāku-

ma rādītāji jāsasniedz. Uzņēmēju vēlmes apsīka. Tika izrādīta interese arī 

par bijušās Pudinavas skolas ēku, bet, uzzinot par sasniedzamajiem rādītā-

jiem, uzņēmējs atteicās. 

Daži uzņēmēji šo piedāvājumu īsti neuzskata par atbalstu, bet gan liela 

sloga uzlikšanu uz uzņēmēju pleciem, jo uzņēmējdarbības attīstību ilgter-

miņā ietekmē daudzi faktori, un ir bažas par iznākuma rādītāju sasniegša-

nu. 

Pēc vairākkārtējām diskusijām tika nolemts projekta ietvaros sakārtot 

infrastruktūru Mežvidu pagasta Klonešnīkos. Šajā vietā veidojas lauk-

saimnieciskās ražošanas uzņēmumu klasteris, kas atrodas salīdzinoši ne-

lielā teritorijā. Tas ir viens no svarīgākajiem iemesliem, lai kopīgi koordi-

nētu un saskaņotu kopējo infrastruktūras attīstību. Apliecinājumus par 

interesi uz infrastruktūras sakārtošanu iesniedza SIA “Latgales dārzeņu 

loģistika”, SIA “Mežvidu oga”, SIA “JUMIS GEO”, SIA “Eco oga”, 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Latgales oga”.  

SIA “Latgales dārzeņu loģistika” projektā piedalās arī kā sadarbības 

partneris, kas īstenos vienu no projekta darbībām – elektrosadales paze-

mes līnijas slodzes palielināšana Mežvidu pagasta Klonešnīkos, nodroši-

not 45% līdzfinansējumu.   

Savukārt Kārsavas novada pašvaldībai būs jānodrošina 15% līdzfinan-

sējums pašvaldības ceļa Nr. 154 pārbūvei un bioloģisko iekārtu ar ceļu 

izbūvei, ko plāno īstenot jau šogad. Projektā pašvaldība plāno piesaistīt ap 

1 miljonu eiro. Šobrīd iesniegtais projekta pieteikums tiek izvērtēts, Kār-

savas novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumus uz plānotajiem būv-

darbiem.  

Tā kā programma ir atvērta, pašvaldība plāno arī otrajā kārtā atbalstīt 

uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanu. 

Aicinām uzņēmējus idejas iesniegt un pārrunāt ar Kārsavas novada do-

mes vadību, Attīstības nodaļas speciālistiem, kopīgu mērķu sasniegšanai 

un veiksmīgu projektu realizācijai! 

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta 

mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbil-

stoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas notei-

kumi” ietvaros. 

 

Inese Nagle 

attīstības nodaļas vadītāja 

PAŠVALDĪBU UN UZŅĒMĒJU SADARBĪBA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI 


