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JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 
Kristiāns Lustiks  

Letīcija Orinska  

Tā kā saule ābeļziedam 

Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 

Viņš var mūžu darināt! 

/K. Apškrūma/  

SVEICAM NOVEMBRA CIENĪJAMA GADA GĀJUMA 

JUBILĀRUS 

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

tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  

Lāčplēša diena  kopš 1919. gada 11. novembra  kļuvusi par visu Latvijas 

brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. Pateicoties uzvarai pār Ber-

montu 1919. gada novembrī, Latvijā kā dominējoša nostiprinājās tā val-

stiskā konstrukcija, kuras pamati tika likti 1918. gada 18. novembrī. Viena 

no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. ga-

dā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra 11. novembra krastmalā. 

Arī mūsu novadā ir jaukas tradīcijas, lai atzīmētu patriotisko valsts nedē-

ļu. Aizsākums - 11. novembrī pie pieminekļa Bozovas kapos, kad skolēni 

un studenti noliek ziedus un svecītes, godinot brīvības cīnītāju piemiņu. 

Šogad šie svētki aizsāksies baznīcā, bet pie pieminekļa uzticības zvērestu 

nodos jaunsargi.  

18. novembrī vienosimies kopējā lūgšanā - Latvijas himnā, godināsim 

mūsu novadniekus un skatīsim mūsu pašdarbnieku sniegumu. 

Šajā brīdī atcerēsimies Jāņa Jaunsudrabiņa vārdus: 

„Piemini Latviju! 

Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vār-

du; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes. Ja 

esi tēvs, paud to saviem bērniem, ja esi māte, dziedi viņu savu bērnu un 

mazbērnu šūpuļiem, bet, ja esi bērns, kas dzimis trimdā, - nerimsti taujāt 

par šo zemi savus vecākus. Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla , 

brīnišķīga sala pasaules jūrā, uz kuru vienmēr jāstāv vērstam tavam laivas 

priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts - turi viņu prātā, piemini viņu 

arvien dedzīgāk.” 

Lai Dievs svētī mūsu valsti, mūsu novadu, katru ģimeni un ikvienu no 

mums! 

 

Ināra Silicka 

Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja 
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LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMS 

Sagaidot Latvijas simtgadi, šoruden jau 99. reizi svinēsim mūsu 

Valsts dzimšanas dienu. 

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Malnavas koledžu un biedrību 

“Saskaņa un atbalsts”, aicina uzsākt svētku nedēļu ar piedalīšanos Lāčplē-

ša dienas pasākumā! 

11.novembrī plkst.14.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīcā ar lūgšanām, dziesmām un dzeju godināsim Latvijas brīvības cīnī-

tājus. 

Tad dosimies uz Bozovas brāļu kapiem (tiks nodrošināts autobuss), lai 

nolikt ziedus un svecītes, kam sekos Kārsavas novada jaunsargu svinīgais 

solījums. 

Īpaši aicinām pasākumu atbalstīt Kārsavas novada iestāžu darbiniekus, 

jauniešus un skolēnus! 

Tālrunis informācijai: 29435057 (Agnese Medne) 

 

Agnese Medne  

Malnavas pagasta kultūras pasākumu organizatore 

 

 

PASĀKUMU PLĀNS 

11. novembrī Lāčplēša dienas pasākums. Plkst.14.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā ar  lūgšanām, dziesmām un dze-

ju godināsim Latvijas brīvības cīnītājus. Došanās uz Bozovas brāļu kapiem (tiks nodrošināts autobuss).  

12. novembrī plkst. 11.00 Malnavas "Dzīļu" maiznīcā suprātkas par  godu sala mēnesim. Ierodoties ar  ganstinci var  dabūt atlaidi līdz 100% . 

Pieteikšanās zvanot saimniecei Ainai Barsukovai 26 538 016. 

15. novembrī plkst.19.00 Malnavas koledžas jauna korpusa zālē Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts koncer ts. 

17. novembrī plkst. 12.00 Mērdzenes KN Svētku koncer ts “Manai zemītei". Ielūdz Mērdzenes pamatskolas skolēni. 

17. novembrī plkst. 14.00 Goliševas KN notiks Latvijas gadadienai veltīts koncer ts " Manai zemītei" .  

17. novembrī plkst.19.00 Salnavas KN Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svētku koncer ts. 

17. novembrī plkst. 21.00 Goliševas KN atpūtas vakars.  

17. novembrī plkst. 22.00 Salnavas KN balle kopā ar  Aināru Lipski. 

18. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN koncer ts " Latgale - Latvijas sākums". Kārsavas novada Goda pilsoņa 2017 sveikšana.  

18. novembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Svētku koncer ts " Manai Latvijai" . 

18. novembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN atpūtas vakars. Galdiņu rezervācija mob.26339241. Ieeja 3.00 eiro. 

25. novembrī plkst. 13.00 Kārsavas KN Novada senioru atpūtas pasākums “Sanākam pulciņā Katrīndienu svinēdami”. Koncerts ar mūsu paš-

darbnieku un ciemiņu, no Pitalovas un Rēzeknes, programmu. Lustinās un kājas kustinās Guna. Omulībai ņemiet līdzi groziņu.  

1. decembrī plkst.16:00 Kārsavas KN Mazākumtautību kultūras dienu noslēguma pasākums " Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzkrā-

sainība".  

JAUNS ERUDĪCIJAS KONKURSS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS „LATVIJAI – 100. DOMĀ. IZZINI. STĀSTI!” 

Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sā-

kas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”. Kon-

kurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kār-

tās – “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas simtgade. Vietas” un 

“Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī. 

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa 

pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas 

iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai 

savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī 

pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem. 

Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami 

vietnē www.news.lv. Konkursu piedāvā uzņēmums “Lursoft IT” un Kul-

tūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpašumā saņems vērtī-

gas balvas. 

Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotē-

ku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sa-

censība tiks piedāvāta vienlaikus divās kategorijās – “Radošajiem”, ku-

riem būs jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un “Erudītajiem”, 

kuriem būs jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot Lursoft laikrakstu 

bibliotēkā (www.news.lv). Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt savas 

prasmes un zināšanas gan radošajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties 

abās kategorijās vienlaicīgi. 

Paralēli savā starpā varēs sacensties arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, 

par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais 

lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās bib-

liotēkas (pa vienai no katra reģiona – Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, 

Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas. 

Erudīcijas un radošuma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā 

konkursa kārtā atsevišķi, un balvas saņems attiecīgās kārtas noslēgumā. 

Savukārt bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa konkursa garumā, noslē-

dzoties trešajai kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju kārtu rezultā-

tus. 

Nolikumu atradīsiet Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsa-

va.lv.  

 

Ilma Elsberga  

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāve 

18. NOVEMBRĪ CILDINĀS KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSONI 

Ik gadu Kārsavas novadā tiek izvirzīti un sveikti Kārsavas novada 

Goda pilsoņi, kuru cildināšana notiek 18. novembra svētku koncertā. 

Šogad apbalvojumam izvirzīta novadniece Renāte Čeirāne.  

Nozīmīgajam apbalvojumam Renāte Čeirāne izvirzīta par aktīvu dzī-

ves pozīciju ilgu gadu garumā strādājot ar dažādu paaudžu cilvēkiem, par 

profesionalitāti un neatlaidīgu darbu sabiedriski nozīmīgu notikumu veici-

nāšanā. 

Goda pilsoņu sveikšana notiks 18. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas 

kultūras namā, kur noritēs arī svētku koncerts "Latgale - Latvijas sā-

kums". 

 
Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

http://news.lv/
http://news.lv/
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PABEIGTI DARBI CEĻA POSMA PĀRBŪVEI MEŽVIDU PAGASTA KLONEŠNĪKOS 

Kārsavas novada pašvaldība 2017. gada 1. jūnijā parakstīja līgu-

mu ar SIA “Ceļi un tilti” par pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki-

Griudinīši-Strodi posma (0,00-0,350) pārbūvi Mežvidu pagasta Klo-

nešnīkos, kas ir viena no Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 

5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināša-

nai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”aktivitātēm. Būvuzraudzību 

veica SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību – SIA “XDRAFTS”, 

kas arī izstrādāja būvprojektu. 

Projekta ietvaros tika pārbūvēts ceļa posms 350 m, t.i. uzklāts asfaltbe-

tona segums, ierīkotas betona apmales, veikta sāngrāvju rakšana un profi-

lēšana, izbūvētas caurtekas, pārbūvēts bruģakmens segums, uzstādītas ce-

ļa zīmes. 

Šo ceļu diezgan intensīvi izmanto ne tikai blakus esošie ražošanas uz-

ņēmumi, bet arī zemnieki labības novākšanas laikā. Pirms būvdarbiem 

ceļš bija bedrains, segums nolietojies, tā greiderēšana palīdzēja tikai uz 

īsu laiku. Ja to nepārbūvētu ar laiku tas kļūtu neizbraucams mitrajos laika 

apstākļos. Viens no lielākajiem uzņēmumiem, kas izmantos pārbūvēto 

ceļu, ir SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kas dibināta 2007. gadā, kura 

izveidojusi Latgalē efektīvu ziemas siltumnīcu kompleksu tomātu audzē-

šanai. Turpmāko 2 gadu laikā plānota Mežvidu siltumnīcu kompleksa pa-

plašināšana Kopš 2010. gada Mežvidos darbojas SIA “Jumis GEO”, kura 

pamatdarbības veids ir koksnes šķeldošanas un traktortehnikas pakalpoju-

mu sniegšana. Tuvākajos gados uzņēmums plāno paplašināt savu darbību. 

2015. gadā Mežvidu pagasta Klonešnīkos nodibināts uzņēmums SIA 

“Mežvidu oga”, lai sadarbībā ar citiem Mežvidu uzņēmumiem realizētu 

zemeņu audzēšanas siltumnīcu projektu. " 

Kopējās šī objekta izmaksas sastāda 165 189,53 EUR, t.sk. 140 411,10 

EUR ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi. 

Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem, darbi tika pabeigti termi-

ņā un izdarīti labā kvalitātē. 

Ar šī objekta pārbūvi Kārsavas novada pašvaldība ir veicinājusi uzņē-

mējdarbību, sakārtojot vienu no svarīgiem uzņēmējdarbības infrastruktū-

ras objektiem Kārsavas novadā. 

Šī projekta ietvaros tiek īstenotas vēl vairākas darbības Kārsavas, 

Ciblas un Ludzas novadā. SIA "Latgales dārzeņu loģistika" piedalās pro-

jektā kā sadarbības partneris un nodrošina līdzfinansējumu 45% apmērā 

elektroapgādes līnijas slodzes palielināšanai. 

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Lu-

dzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā at-

balsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopē-

jie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Ei-

ropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un 

valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodro-

šināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 

radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, 

reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un 

Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām. 

                                                                                                                             
Inese Nagle 

attīstības nodaļas vadītāja 

KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMA FASĀDES 
ATJAUNOŠANAS DARBI IR NOSLĒGUŠIES 

NOVADA KOKUS SAKOPJ ARBORISTI 

Veicot novada 

pagastu un 

pilsētas apse-

košanu, tika 

konstatēts, ka 

mūsu novadā 

ir diezgan 

daudz bīsta-

mu un avāri-

jas stāvoklī 

esošu koku, 

daudzi no 

tiem kapos. Pēc koku apsekošanas, tika konstatēti 118 koki, kuri jā-

zāģē un 12 koki, kuriem nepieciešama vainaga kopšana.  

Darbi tiek veikti Kārsavas pilsētā, Salnavas pagasta Naudaskalna 

kapos un Ruskulovā, Mežvidu ciema teritorijā, Mērdzenes pagasta Šala-

ju, Pudinavas un Vecpiragovas kapos, Malnavas pagasta Krieviņu, Bo-

zovas un Malnavas kapos, kā arī Malnavas un Bozovas ciemā.  

Paredzēto darbu veikšanai tika izsludināts iepirkums, kurā ar vislētāko 

piedāvājumu uzvarēja SIA “MALIX”, kas apņēmās darbus veikt par 

8 660,00 EUR bez PVN. 

 

Juris Vorkalis 

vides pārvaldības speciālists                                       

 

Būvdarbu veicējs 

SIA “Akvilons 

Z” paredzētos un 

papildus darbus 

veica no jūnija 

līdz oktobrim. 

Ēkas atjaunošanas 

rezultātā tika uz-

stādītas jaunas 

ārdurvis, veikta 

esošo durvju pār-

krāsošana, logu bloku un palodžu nomaiņa, logu karnīžu krāsošana, ēkas 

sienas apmales un ieejas lieveņu atjaunošana, veikts fasādes un cokola 

remonts, esošo noteku pagarināšana un bojāto tekņu nomaiņa. 

Kā papildus darbi tika uzstādītas metāla trepes, iztīrītas esošās note-

kas un fasādes daļas apmešana ar granītu.  

Būvdarbiem sekoja līdzi būvuzraugs Vladimirs Lācis. 

Objekta būvdarbu kopējā summa Eur 47121,21, ko Kārsavas KN pie-

šķīra VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).  

Paldies visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā un padarīja vēl vie-

nu Kārsavas iestādi pievilcīgāku!  

 
Inese Lipska 

projektu vadītāja 
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LABIEKĀRTOTS KĀRSAVAS PILSĒTAS DĪĶIS 

Projekts “Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana 

un teritorijas labiekārtošana”, Nr. 16-01-Al34-A019.1101-000015 

Mērķis: radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācijas objektu, 

uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas. 

Kārsavas pilsētā jau pirms 30 gadiem smilts, kuru izmantoja daudzdzī-

vokļu māju celtniecībai, ieguves rezultātā ir izveidojies dīķis. Dīķis atro-

das starp vairākām daudzdzīvokļu mājām blakus pilsētas parkam. Dau-

dzus gadus tā bija iedzīvotājiem iecienīta atpūtas vieta, bet ziemas periodā 

dīķis kalpoja kā slidotava. Taču laika gaitā dīķis aizauga - tā krasti apauga 

ar krūmiem un kokiem.  

2011. gada aprīlī SIA “REM PRO” izstrādāja tehnisko projektu pilsētas 

dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. 

Tajā pašā gadā sadarbībā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, kura 

bija vadošais partneris, kā arī  Riebiņu, Daugavpils, Dagdas, Preiļu, 

Ilūkstes, Rēzeknes novadiem, Rēzeknes pilsētu un no Lietuvas puses Bir-

žu, Anīkšču, Utenas, Visaginas rajonu pašvaldībām tika izstrādāts pro-

jekts “Sabiedrisko ūdens rezervuāru vides stāvokļa atjaunošana Latvijā un 

Lietuvā” un iesniegts Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības program-

mas izsludinātajā konkursā, bet projekts diemžēl netika atbalstīts.  

2015. gada rudenī pašvaldība par saviem līdzekļiem dīķi iztīrīja no aiz-

auguma un dūņām, tā krastos izzāģēja bojātos kokus un mazvērtīgos krū-

mus, kā arī izlīdzināja krastus.  

2016. gadā jūnijā izstrādāja jaunu projektu ar jau samazinātiem darbu 

apjomiem, jo no tāmes tika izņemti 2015.gada rudenī pašvaldības paveik-

tie dīķa labiekārtošanas darbi. Lai dīķim pieguļošo teritoriju padarītu 

skaistu un dažādotu ainavu tika pieaicināta  daiļdārzniece Ingrīda Reinika, 

kura augu izvietojumam izstrādāja vairākus shematiskus variantus.  

Pašreizējā projekta ietvaros tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi – 

pievesta un izlīdzināta melnzeme, iesēta zāle, gar dīķa malu izveidota bru-

ģa taciņa, uzstādītas apgaismojuma laternas, ierīkota strūklaka, izvietotas 

atkritumu urnas. Vadoties pēc izstrādātajām augu izvietojuma shēmām, 

iestādīti dekoratīvie augi: dažādu šķirņu spireja, tūjas, fizokarpi un apbērti 

ar mulčas segumu. Pagaidām tie ir vēl pavisam mazi, taču no mums ir at-

karīgs, cik lieli izaugs un cik ilgi priecēs mūs ar savu skaistumu - tas ir 

ieguldījums ilgtermiņā. 

Dīķa labiekārtošanas darbus veica SIA “ACUK”. Šī gada augusta spē-

cīgo lietavu rezultātā daudzās vietās tika izskalota melnzeme ar ieaugušo 

zālienu un firmai nācās jau daļu paveikto darbu darīt vēlreiz.   

Soliņus izgatavoja un uzstādīja par pašvaldības līdzekļiem pašvaldības 

darbinieks, prasmīgs meistars, 

Dainis Jezupovs. 

Projekta realizācijas rezultātā 

Kārsavas pilsētā ir radīts aina-

visks rekreācijas objekts un 

sniegta alternatīva atpūtas iespēja 

brīvā dabā pie ūdens, kur smel-

ties garīgo un fizisko enerģiju, 

popularizēts veselīgs dzīves 

veids, sakārtota vide. Saudzēsim 

vidi, kurā dzīvojam!  

Projekta kopējās izmaksas EUR 

37871,53,  

Publiskais finansējums EUR 

34084,38, 

Pašvaldības līdzfinansējums 10% 

no kopējām izmaksām EUR 

3787,15. 

 
Rita Jonikāne 

projekta vadītāja  

NORIS PROJEKTS PAR SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 

Projekts ”Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

visām paaudzēm Kārsavas novadā” Nr. 16–01–AL34–A019.2201-

000014 realizēts daļēji.  

Projekta mērķis: mazināt novada iedzīvotāju sociālās atstumtības risku, 

uzturēt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti. 

Viena no projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm sadarbībā ar SIA 

“MK Dizains” ir realizēta. Iegādāti un uzstādīti āra trenažieri: Goliševā 

pie Aizgāršas skolas, Malnavā pie pansionāta “Mūsmājas”, Mērdzenē pie 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Mētras” un Mežvidos atpūtas zonā pie 

skolas.  

Otra aktivitāte, bērnu rotaļu laukumu izveide Kārsavas pilsētā un Otra-

jos Mežvidos, netika realizēta.  

Pēc iepirkuma veikšanas visizdevīgākais piedāvājums bija SIA “IR 

WOOD” ar kuru arī tika noslēgts sadarbības līgums. SIA “IR WOOD” 

līgumā paredzētas saistības neizpildīja tāpēc līgums tika lauzts.  

Ar LAD lēmumu projekta realizācijas termiņš ir pagarināts līdz 30. no-

vembrim 2018. gadam. 

2018. gadā tiks veikts atkārtots iepirkums, izvēlēta firma un izveidots 

rotaļu laukums Kārsavā un Otrajos Mežvidos.  

Āra trenažieru iegādes un uzstādīšanas izmaksas: pavisam EU-

R14051,12 t.sk. publiskais finansējums EUR 12646,02, pašvaldības līdzfi-

nansējums 10% apmērā EUR 1405,1. 

Rita Jonikāne 

projekta vadītāja  
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FIZISKI AKTĪVA EKSKURSIJA KĀRSAVAS NOVADA SENIORIEM 

28. septembrī Kārsavas novada pašvaldība projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzī-

votājiem”, Nr. 9.2.4.2./16/069 ietvaros organizēja fiziski aktīvu ek-

skursiju senioriem. Ekskursijā piedalījās 52 dalībnieki, no visiem no-

vada pagastiem.  

Ekskursijas mērķis bija gan fiziskās aktivitātes, gan arī iespēja paplaši-

nāt savu redzesloku un uzzināt vairāk par garšaugu audzēšanu, lietošanu 

ikdienas uzturā un tautas medicīnā.   

Seniori apmeklēja Salaspils Botānisko dārzu. Jau iepriekš tika pieteikta 

lekcija par garšaugu audzēšanu un izmantošanu. Lektore Ludmila Višņev-

ska  pastāstīja par garšaugiem, kurus varam izaudzēt tepat Latvijā, par to 

ārstnieciskajām  īpašībām. Liela interese bija par mazāk pazīstamiem 

garšaugiem. Seniori uzzināja daudz jauna par garšvielu pielietojumu ēdie-

nu pagatavošanā: kā ēst veselīgi un garšīgi, kā ar garšaugu palīdzību pa-

stiprināt un uzlabot ēdiena garšu, samazināt sāls daudzumu uzturā, kā pa-

nākt, lai ēdiens būtu sātīgāks, bet vienlaicīgi arī līdzsvarots un veselīgs.  

Ekskursijas gaitā apmeklēja arī botāniskā dārza oranžēriju. Iepazinās ar 

eksotiskajiem augiem, kā, piemēram, sukulentu, efeju u.c. augu kolekci-

jām.  

Botāniskā dārza parka teritorijā krāšņi ziedēja dažādas dāliju šķirnes, 

tās pārsteidza ar ziedu formas un krāsas daudzveidību. Redzēt tik daudz 

skaistu ziedu tā bija īsta  bauda dvēselei, kas ļāva izrauties no ikdienas 

rutīnas, un piepildīja dvēseli ar pozitīvām emocijām.  

Atceļā seniori apmeklēja Priekuļu Saules parku, kas kļuvis par populā-

ru apskates objektu tūristiem. Parkā izveidota un Veselības taka pa kuru 

ejot, var iepazīt Latvijas ārstniecības augus, izmasēt kāju pēdas un vienlai-

kus smelties zemes enerģiju. Tā tika radīta, lai relaksētos un uzlabotu ve-

selību.  

Šī veselības taka veidota konsultējoties ar fitoterapeitu Artūru Tereško 

un balstoties uz alternatīvās medicīnas teoriju, ka noteikti punkti uz pēdas 

ir saistīti ar dažādu cilvēka iekšējo orgānu darbību. Taku paredzēts iet ba-

sām kājām pa dažādu lielumu un formu akmeņiem izmasējot pēdas pa-

matnes aktīvos punktus un uzlabojot orgānu darbību. Neskatoties uz ru-

dens sezonas sākumu visi ekskursijas dalībnieki aktīvi un ar lielu aizrautī-

bu izgāja veselības taku, lielākie entuziasti gājienu atkārtoja vairākās rei-

zes.  

Seniori ar lielu interesi iepazinās ar ārstniecības augiem, kas apļa formā 

ir iestādīti gar Saules taku, kā arī apskatīja Saules parkā esošo Latvijas 

dižāko dalības jeb analemmatiskais Saules pulkstenis. 

Ekskursijas laikā, lai pieveiktu nogurumu, seniorus uzmundrināja Kār-

savas novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Zofija Ritiņa, ik pa brī-

dim ar mikrofona palīdzību aicināja izkustināt ķermeni un sēdus pozā 

veikt dažādus vingrojumus.  

Atpakaļ ceļa no Priekuļiem apmeklējām Latvijas mērogā unikālāko 

saldūdens kaļķiežu veidojumu Raunas upes senlejā Raunas Staburagu. 

Kopš tika, appludināts Daugavas Staburags, tas ir Latvijā vienīgais šāda 

veida dabas piemineklis un kopā ar nogāzi veido gleznainu ainavu, kas 

atgādina savdabīgu ūdenskritumu. 

Lai nokļūtu lejā pie Raunas Staburaga, senjoriem bija jāveic vēl viena 

fiziska aktivitāte - 100 pakāpieni vienā virzienā un tas pats atpakaļ, bet 

redzētais pārsteidza ar dabas krāšņumu un veiktā fiziskā slodze sagādāja 

patīkamu gandarījumu. 

Vakarā seniori atgriezās mājās nedaudz noguruši, bet pateicīgi par ie-

spēju piedalīties ekskursijā, par jaunām zināšanām, par redzēto ziedu 

skaistumu, par iespēju izbaudīt un izstaigāt ārstniecības takas pozitīvo ie-

darbību.  

 
Anna Zīmele, projekta vadītāja 

Rita Jonikāne, projekta koordinatore 

 

Aktivitāte īstenota Nr. 9.2.4.2/16/I/069„Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” projekta ie-
tvaros. 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA CETURTAIS MAKSĀJUMS VEICAMS LĪDZ ŠĪ GADA 15. NOVEMBRIM 

15. novembris ir tekošā gada pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņš. Likums nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 
laikā. 

Ja nodokļa maksātājs ir kavējis likumā noteiktos maksāšanas termiņus, 
viņam no laikā nesamaksā nodokļa pamatsummas tiek aprēķināta nokavē-
juma nauda 0.05% par katru kavējuma dienu. Tāpēc, lūdzam, pārliecinā-
ties, vai nav palikuši parādi un, ja ir nokavēti maksāšanas termiņi, maksā-

šanas dienā precizēt apmaksas summu. 

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokli var saņemt Mērdzenes pa-
gasta pārvaldē, Mērdzenē, Kārsavas novadā vai zvanot: 20 221 777. 

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) var nomaksāt Kārsavas domes kasē 
vai Kārsavas novada pagasta pārvalžu kasēs. Nomaksāt NĪN iespējams arī 
pastā, bankā, internetbankā. Taču ērtākais veids, kā veikt NĪN apmaksu ir 
portālā: www.epakalpojumi.lv (Nekustamais īpašums/Mans nekustamā 
īpašuma nodoklis) vai www.latvija.lv (E-pakalpojumi/
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē) 

Aicinām nodokļa maksātājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas paziņojumus e-pastā, kas ir daudz ērtāk un tau-
pa resursus. 

Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portā-
lā www.epakalpojumi.lv, kā arī reģistrēt savu e-pasta adresi klātienē - 
Kārsavas novada domē, pagastu pārvaldēs vai sūtot elektroniski parakstītu 
iesniegumu uz e-pastu: dome@karsava.lv. 

Iesnieguma forma pieejama Kārsavas novada pašvaldības mājas 
lapā www.karsava.lv sadaļā: Pašvaldība/Pakalpojumi/Nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšana/Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pa-
ziņojuma saņemšanas adresi/Iesniegums. 

 
Mārīte Poikāne 

Kārsavas novada nodokļu administratore  

https://www.epakalpojumi.lv/
https://www.latvija.lv/
https://www.epakalpojumi.lv/
http://karsava.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/
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MAZPULCĒNI – KĀRSAVAS NOVADA SAIMNIEKI 

Oktobra nogalē Kārsavas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu 

pieņēmēji un uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jaunie-

šiem Kārsavas novadā projektā “Sava novada saimnieki”. 

Uz sarunu ar Kārsavas novada mazpulcēniem bija ieradušies – novada 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, pašvaldības izpilddirektors Toms Vor-

kalis, deputāts, iepirkumu un administratīvā komisijas pārstāvis Juris Vor-

kalis, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krivmane, attīstības nodaļas 

vadītāja Inese Nagle, Kārsavas novada uzņēmēji, kā arī Kārsavas novada 

mazpulku vadītāji. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes 

priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze 

Jukņēviča. Diskusiju vadīja moderatore Elīna Jogure. 

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja savas iepriekš sagatavotās pre-

zentācijas par padarītajiem labajiem darbiem, sasniegumiem, kā arī par 

viņu veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Turpinājumā Inese 

Krivmane jauniešiem pastāstīja, kā notiek lēmumu pieņemšanas process 

novada domē; kā viņu idejas var tikt realizētas dzīvē, kā vajadzētu rīko-

ties, lai viņu ideja tiktu sadzirdēta. Tika minēti arī vairāki piemēri, kādas 

idejas var attīstīt, kā arī veiksmīgi pieredzes stās-

ti par jau iepriekšējiem jauniešu panākumiem, 

izrādot savu iniciatīvu. 

Turpinājumā notika aktīvas diskusijas par to, kā 

mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Kārsavas no-

vadam un jaunajiem uzņēmējiem, un tieši tāpat 

par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpul-

kus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas 

dalībnieki ierosināja mazpulcēniem doties piere-

dzes braucienos pie uzņēmējiem, vasarā palīdzēt 

novada zemniekiem, vēl aktīvāk piedalīties tal-

kās, ka arī cita veida pasākumos, kas varētu uz-

labot Kārsavas novadu. Savukārt, lai palīdzētu 

mazpulkiem, diskusijas dalībnieki ierosināja ap-

balvot un izcelt labākos mazpulcēnus, lai tādējā-

di viņus vairāk motivētu. Tieši tāpat tika ierosi-

nāts mazpulcēnus vairāk finansiāli atbalstīt, lai 

mazpulki varētu iegūt jaunu pieredzi, braucot uz 

nometnēm un ekskursijām. 

Apkopojot diskusijas rezultātus, novada domes priekšsēdētāja I. Silicka 

atzina, ka ir patīkami pārsteigta par mazpulku labajiem darbiem, kuri pa-

tiešām ir redzami. Par to viņa pārliecinās katru dienu. Arī no pārējiem dis-

kusijas dalībniekiem bija dzirdami atzinīgi vārdi par mazpulcēnu aktivitāti 

novadā. Visi iesaistītie atzina, ka viņiem ir patiess prieks par to, cik apņē-

mīgi un aktīvi jaunieši aug viņu novadā. Mazpulcēni atzina, ka šajā dienā 

uzzinājuši daudz jauna par novada domi, uzņēmējiem un uzņēmējdarbību, 

prezentācijas prasmēm, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu viņu no-

vadā. 

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības program-

mas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena 

no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti 

tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada 

februārī. 

 
Elīna Jogure 

Mazpulku projektu un mediju koordinatore  

RUDENS SVĒTKI MALNAVAS PII ,,SIENĀZĪTIS” 

Rudens ražas parāde Malnavas PII 

„Sienāzītis” sākās jau kopš Miķeļdienas. Pirms 

pusdienām saule pašķīra mākoņu aizkarus, un 

bērni pastaigas laikā steidzās iepriecināt Miķeli, 

iekārtojot viņam košu un bagātu dārzu. 

Alises kartupeļu vīriņš tapa par pašu dārza saim-

nieku – Miķeli, bet citi bērnu un vecāku sarūpētie 

dārzeņi, augļi un ziedi – par Miķeļa dārza rotu. 

Četrgadīgā Tomasa zirdziņi atvizināja ķirbī izgreb-

tu karieti – īstu mākslas darbu. No bērnudārza vadī-

tājas Janīnas  dārza atsoļoja ķeburainu burkānu ar-

mija, turpretī Renāra burkānu mazulīši zālītē dusēja 

pusdienas miegu. Dāsnā Miķeļa dārzā mielojās Ma-

daras un Tomasa kastaņu tārpiņi. Visi bērni bija 

centušies un nesuši sveicienu Miķelim no sava dār-

za – rudenīgos ziedus, augļus, dārzeņus, labības 

vārpas un krāšņas pīlādžogas. 

Ticējums paredz, ka līdz Miķeļdienai visa raža 

jānovāc, taču „Sienāzītī” vēl auga un brieda Rāce-

nis, kura novākšanai sienāzēni 17.oktobrī rīkoja 

Ražas svētkus. Lielā Rāceņa raušanu papildināja 

dziesmas, dejas un rotaļas, kuras bērni bija iemācī-

jušies mūzikas skolotājas Vijas  vadībā. Svētku va-

dītāja skolotāja Ineta palīdzēja aktieriem -  Vectēti-

ņam  un Vecmāmiņai  aicināt talkā Mazmeitiņu, 

Sunīšus, Kaķīšus, Vistiņu un Pelīti, līdz beidzot 

Rācenis bija izrauts, nogādāts pagrabā un talcinie-

kiem ar dziesmu tika vārīta garda zupa (vidējās 

grupas izpildījumā). Bērni pārbaudīja arī savu veik-

lību rotaļā „Lecam pāri peļķēm”. 

Tā kā svētku godā tika celta rudens raža, tad vis-

iem prieku sagādāja pasakainā izstāde, ko bija sarū-

pējuši vecāki kopā ar bērniem. Par ko tikai nebija 

pārtapuši kabači, kāpostgalvas, burkāni, ķirbji, ābo-

li, ogas un citas dārza veltes! Ieskatieties Malnavas 

PII mājaslapas fotogalerijā, jo aprakstīt šos brīnu-

mus nav iespējams. Paldies bērnu vecākiem par 

atsaucību, izdomu un pūlēm, kuru rezultāts bija po-

zitīvas emocijas visas nedēļas garumā.  Aicinu arī 

turpmāk visiem kopā – bērnudārza darbinieku sai-

mei, bērniem un vecākiem – vairot labo un skaisto, 

jo tas tas dod gaismu dvēselei, sevišķi rudens noga-

les pelēcībā.  

Antonija Šarkovska 

pirmsskolas skolotāja  

Kļavlapu rotātajā zālē Aizgāršas 

grupas bērni 11.oktobrī aicināja uz 

Rudens pasākumu  savus vecākus, lai 

parādītu, ko pa šo laiku ir iemācījušies.  

Kopā ar Rudens tēlā iejutušos pirms-

skolas skolotāju Linu, bērni dziedāja 

dziesmas, minēja mīklas, gāja rotaļās. No 

aplicētām rudens veltēm gatavoja ēdie-

nus. Bērni tuvāk iepazina bagātā Rudens 

trīs mēnešus, un pēc pasākuma visi  cie-

nājās ar Rudens sarūpētiem gardumiem. 

Nākošais pasākums grupiņā būs Latvijas 

dzimšanas dienas svinības, kuram bērni 

jau laicīgi uzsākuši gatavoties. 

Katrs pasākums grupiņā tiek rūpīgi 

plānots un organizēts. Pārdomāts scenā-

rijs pārliecina vecākus par bērnu 

prasmēm un iemaņām. Bērni nostiprina  

iegūtās zināšanas. Jāpiebilst, ka šajā mā-

cību gadā  Malnavas PII ,,Sienāzītis” 

Aizgāršas grupiņu  apmeklē 11 izglītoja-

mie, no tiem četri bērni gatavojas uzsākt 

mācības 1.klasē jaunajā mācību gadā. 

 
Janīn Ņukša 

iestādes vadītāja  

BĒRNI SVIN RUDENI 
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AIZVADĪTS MINIFUTBOLA TURNĪRS “KUORSOVYS RUDENS” 

Jau par tradīciju kļūst Kārsavas novada jauniešu minifutbola tur-

nīrs “Kuorsovys rudens”, kuru organizē un vada SK “Kuorsova” ar 

“Latvijas Futbola federācijas” futbola turnīru atbalsta programmas 

palīdzību.  

Turnīrā piedalījās jaunieši dažādās vecuma grupās, spēlēja arī meiteņu 

komandas, sacensības noritēja Kārsavas vidusskolas stadionā. 

15. oktobrī laukumā spēlēja U-11 grupa (2006. gadā dzimušie un jaunā-

kie), turnīrā piedalījās 8 komandas.  

24. oktobrī laukumā spēlēja U-13 grupa (2004. gadā dzimušie un jaunā-

kie), turnīrā piedalījās 6 komandas.  

29. oktobrī notika sieviešu minifutbola turnīrs.  

Turnīra noslēgumā komandas tika apbalvotas ar speciālām balvām un 
atzīmētie arī labākie spēlētāji.  

 
Mihails Oļipovs 
sporta metodiķis 

Riharda Miškina piemiņai vel-

tītās sacensības sporta soļoša-

nā Zilupē 14. oktobrī.  

2006.-2007. g dzimušo grupa.  

1. vieta – Brigita Mūrniece Kri-

šāne 1000 m 

2. vieta - Sandis Ivanovs 1000 m 

2004.-2005. g.dzim.gr.  

1. vieta - Darija Ločmele 1000m 

2002.-2003.g.dzim.grupa. 

1. vieta - Viktorija Krišāne 

2000m 

1. vieta – Ronalds Stanislavskis 

2000m 

2. vieta – Vivita Krišāne 2000m 

2000.-2001.g.dzim.grupa 

3. vieta – Edgars Gadžega 

5000m 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

 

Latvijas čempionāts krosā 

Carnikavā 15. oktobrī.  

1.vieta – Ilārija Ločmele 4000m 

Treneris: V. Krišāns, Ģ. Bitītis.  

 

20. oktobrī Mērdzenē notika 

starpnovadu florbola sacensī-

bas pamatskolu grupā, kurā 

piedalījās 5 komandas.  

1. vieta – Mērdzenes pamatsko-
lai (sporta skolotāja Inese Avo-
ta), 2. vieta – Salnavas pamat-

skola (sporta skolotāja Ināra 
Kivle).  

KĀRSAVIETIS PIEDALĀS FUTBOLA MAČĀ LATVIJA – AN-

DORA, KĀ SPĒLĒTAJĀ PAVADONIS 

Latvijas 

Futbola 

federācija 

(LFF) 10. 

oktobrī, 

FIFA Pa-

saules 

kausa 

kvalifikā-

cijas spē-

les laikā 

Skonto 

stadionā 

sniedza 

unikālu 

iespēju pašmāju jaunajiem futbolistiem un futbolistēm kļūt par oficiāla-

jiem spēlētāju pavadoņiem Latvijas un Andoras mačā. Šāda iespēja tika 

dota arī SK “Kuorsova” jaunajam futbolistam Dairim Daukstam. 

Papildus ekskursijai stadionā un tradicionālajam valstsvienības ģērbtuves 

apmeklējumam bērniem šoreiz bija unikāla iespēja satikties ar Anglijas futbola 

valstsvienības un Mančestras United bijušo aizsargu Rio Ferdinandu. 

 
Mihails Oļipovs 

sporta metodiķis 

Foto: sieviešu minifutbola turnīra kopbilde.  

INFORMĒJAM! 

Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, ikvienai fiziskai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Pamatojoties uz ie-

priekš minētā likuma 7.pantu - personas datu apstrāde ir atļauta tad, ja ir datu subjekta piekrišana. Datu subjekta piekrišana - datu subjekta brīvi, ne-

pārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto,  turpināsim sveikt jubilejās radus, draugus, kaimiņus, neatkarīgi no tā, cik gadu jubileju šomēnes viņi atzīmē. Ie-

spējams, ka lielākā daļa jubilāru nemaz nevēlētos, lai šo apaļo vai ne tik apaļo skaitli zina viss novads, visa Latvija. 
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Jevģēnija Kivlāne 

1924 - 24.10.2017 Ciblas novads 

Zinaīda Bilinska 

1936 - 07.10.2017 Mežvidu pagasts 

Tekla Civkore 

1929 - 13.10.2017 Mežvidu pagasts 

Lidija Kondratjeva 

1944 - 07.10.2017 Malnavas pagasts 

Anna Laganovska 

1929 - 18.10.2017 Kārsavas novads 

Anna Ločmele 

1932 - 07.10.2017 Kārsava 

Broņislava Mežale 

1931 - 20.10.2017 Salnavas pagasts 

Staņislavs Mikāns 

1935 - 07.10.2017 Mežvidu pagasts 

Aleksandrs Proboks 

1922 - 16.10.2017 Kārsava 

Viktors Streļčs 

1941 - 21.10.2017 Malnavas pagasts 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobra mēnesī sastādīti 10 miršanas reģistri: 

facebook.com/KarsavasNovads 

PARŪPĒJIES PAR SAVU DROŠĪBU ARĪ APKURES SEZONĀ – IZTĪRI SKURSTENI UN IERĪKO DŪMU DETEKTORU! 

Katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru 

iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmva-

diem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina 

iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu 

detektorus! 

Katrs 10 ugunsgrēks izceļas bojātas apkures sistēmas vai tās nepa-

reizas ekspluatācijas dēļ 

Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2016.gadā tika reģistrēti 921 

ugunsgrēki, bet šogad reģistrēti jau 776 ugunsgrēki, kuru iespējamais ie-

mesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sis-

tēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no 

šiem ugunsgrēkiem izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ. Ar 

apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 20 cilvēki, bet cieta 

40 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos 

gājuši bojā jau 8 cilvēki, bet cietuši – 52. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet 

bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu 

tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli. 

Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana 

Ugunsdzēsēji glābēji 2017.gadā jau 520 reizes devās uz ugunsgrēkiem, 

kuros dūmvados dega sodrēji. Katru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 500 

šādu ugunsgrēku. Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot jebkuram 

cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, 

sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā sa-

mazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt 

intensīvu šo produktu degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu dūmeņa 

iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru tajā aptu-

veni līdz pat 1000 C°. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa 

biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgā-

zēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, 

kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos. 

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no 

dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs atbil-

stoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki 

zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dū-

meņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas 

sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un 

iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu reizi apkures sezonas laikā (no 

1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Līdzās tam reizi piecos gados 

jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var 

veikt sertificēts speciālists.  

Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tā 

tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja 

ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par 6 mēnešiem, 

jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.  

Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos 

Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām 

sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu un tauku 

aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst 

nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionē-

šanas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku 

slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties. 

Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, tvai-

kus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpār-

bauda un jāattīra ne retāk kā reizi 5 gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts, 

– ne retāk kā reizi 3 gados. 

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude 

Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, 

vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram 

degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta 

konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt 

attālums no dūmvada nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lū-

kas – nav mazāks par 20 cm. 

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana 

Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika gaitā nolietojas – var 

izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā parādīties spraugas, 

caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā dro-

šas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās 

plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.  

Dūmu detektors – dzīvības glābējs! 

Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD aicina ierī-

kot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detekto-

rus, kas mājokļa iemītniekus ar skaļu signālu brīdinās par draudošajām 

briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši 

nakts laikā, kad mājas iemītnieki guļ.  

No 2017.gada 1.septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts, kura jauda ir 

lielāka par 50kW, vai tas atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda par 

gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.gada 1.janvāra 

visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem 

detektoriem. 

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz nākamo apkures sezo-

nu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt ap-

kures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli. 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA  ATGĀDINA 

Lai apkārtējā vide mūsu novadā būtu skaista un sakopta, aicinām apsaimniekot savus īpašumus, regulāri uzturot tos kārtībā un nepie-

ļaujot atkritumu uzkrāšanos tajos. Sevišķi lūdzam pievērst uzmanību tiem Jūsu īpašumiem, kuros neviens nedzīvo.  


