KĀRSAVAS NOVADĀ PLAUKST SPORTA DZĪVE UN VESELĪGS DZĪVES VEIDS
2017. gada izskaņā Kārsavas kultūras namā notika sporta kluba Oļipovs), šautriņu mešanas (Darts) komandai (Laimonis Naglis), šaha ko“Kuorsova” organizētā “Egleite 2018”, kurā tika izvērtēti sasniegumi mandai (Gunārs Lelis), kartinga komandai (Arturs Vorkalis), roku cīņas
sportā, sniegtas pateicības sportistiem un teikts paldies atbalstītājiem. (Armwrestling) komandai (Sandris Zelčs), Malnavas koledžas skolotāju
Par aktīvu sporta dzīves atbalstīšanu un popularizēšanu Kārsavas novadā un darbinieku volejbola komandai (Ilga Novikova).
un Latvijā pateicības tika pasniegtas Prāta spēles “Aļberts” komandai Par aktīvu vieglatlētikas atbalstīšanu un popularizēšanu Kārsavas novadā,
(Marta Ločmele), ”Stipro skrējiens” komandai (Jānis Ļubka), volejbola Latvijā un pasaulē pateicību saņēma Viktorijs Krišāns. Par aktīvu jaunatkomandai (Juris Vorkalis), pludmales (Beach volleyball) volejbola ko- nes iesaistīšanu sporta pasākumos Kārsavas novadā Kārlis Silkāns, Jaroslavs Jakovļevs. Pateicība tika piešķirta arī Kārsavas novada pašvaldībai
par aktīvu novada sportistu atbalstīšanu sporta pasākumos Kārsavas novadā, Latvijā un pasaulē.
Apbalvojumu „Kārsavas novada Lepnums sportā” saņēma Aleksandrs
Aleksejevs, Aivis Jurdžs, Elīna Oļipova, Kārlis Gabranovs, Mārtiņš
Dzierkals.
Liels paldies tika teikts arī sportistu atbalstītājiem - Inārai Silickai, Andrim Naglim, Oskaram Petinenam, Jānim Zeiļukam un Jurim Ločmelim.
2013. gadā dibinātās biedrības SK „Kuorsova” mērķis ir veicināt dažādu
sporta veidu attīstību Kārsavas novadā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažādos sporta veidos dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

mandai (Jānis Kondrāts), hokeja un senioru futbola komandām (Arnis
Morozovs), jauniešu futbola komandai (Arvis Zelčs), tenisa komandai
(Jānis Barsukovs), bērnu, jauniešu un meiteņu futbola komandai (Mihails

Kultūra
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IZSTĀDE „NO VECĀSMĀTES PŪRALĀDES”
Mērdzenes kultūras namā kopš 17. novembra bija skatāma austo
segu izstāde „No vecāsmātes pūralādes”. Izstādes mērķis bija parādīt
plašo segu klāstu, to daudzveidību pagasta apkaimē. Izstādes eksponāti pārsteidza ar dažādo aušanas tehniku, krāsu izvēli un ornamentu
daudzveidību. Izstādi papildināja linu palagu apakšmalu tamborējumi un izšuvumi. Cik gan dažādi un sarežģīti! Tie vēlreiz pierādīja
mūsu senču iztēli, pacietību, amata prasmi un čaklumu.

27. decembrī notika šīs izstādes noslēguma pasākums „Segas stāsts”.
Kultūras namā pulcējās mērdzenietes, kas atvēra savas pūralādes un veidoja šo izstādi. Patiess prieks bija ieklausīties Zoļas Lipskas un Jadvigas
Kalvānes atmiņās par bērnību, ikdienas gaitām un segu aušanu, jo viņas
pašas ir savu atnesto segu autores. Savukārt Regīna Savicka pastāstīja par
savu satikšanos ar aušanas darbu. Pasākuma noslēgumā izskanēja doma,
cik svarīgi nepazaudēt šī skaistā amata prasmes un nodot tās jaunajai paaudzei.
Paldies Līvijai Bondarei, Anēļai Silkānei, Euģēnijai Novikai. Emīlijai
Lipskai, Jevģēnijai Jekimānei. Zoļai Lipskai, Jadvigai Kalvānei, Aleksandrīnai Puļčai, Austrai Golubovai,Regīnai Savickai, Veronikai Novikai,
Lidijai Petrovai, Inārai Novikai,Aelitai Neulānei, Inesei Lipskai, Janīnai
Kadakovskai, Verai Zalānei, Inārai Sļadzei par pūralādes atvēršanu.
Paldies izstādes noformētājai Aelitai Neulānei par gaumīgi sakārtotajām segām.
Ceļā uz Latvijas simtgadi tas ir vēl viens apliecinājums mūsu cilvēku
čaklumam, skaistuma mīlestībai, gara bagātībai un stiprumam.
Anita Šarkovska
Mērdzenes kultūras nama vadītāja

KĀRSAVAS TIRGU BAGĀTINĀS MĀJRAŽOTĀJU UN AMATNIEKU PRODUKCIJA
Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Izveidojusies vispirms kā
ciems 18. gs uz Malnavas muižas zemes, kurā, pateicoties pasta ceļam
starp Rēzekni un Ostrovu, norisinās dzīva tirdzniecība.
1825. gadā Kārsavai piešķir miesta tiesības un atļauj rīkot četrus gadatirgus. Miesta strauju attīstību un iedzīvotāju skaita pieaugumu veicina
dzelzceļa Pēterburga - Varšava izbūve. Līdz 1928. gada februārī Kārsavai
piešķir pilsētas tiesības.
Mainoties gadsimtiem, varām, Kārsavā nemainīgas ir saglabājušās tirgus tradīcijas. Nu jau vairākus gadu desmitus katra mēneša trešajā svētdienā pilsētā uz Telegrāfa ielas pulcējas pirkt un pārdot gribētāji no malu
malām. Par šo tirgu ir izrādījuši interesi arī ciemiņi no citiem novadiem
un tūristu grupas, kas vēlas apskatīt un iegādāties vietējo ražotāju pārtikas
un amatniecības preces. Lai veicinātu vietējo mazo ražotāju uzņēmējdarbību, turpmāk Telegrāfa un Raiņa ielas krustojuma ZA daļa tiek rezervēta
Kārsavas novada mājražotājiem un amatniekiem. Tiek aicināti visi, kas
vēlas pārdot pašu izaudzēto, ievākto, saražoto. Tirgu atbalstīs un kuplinās
Goliševas pagasta pašdarbnieki no plkst. 10.00 - 11.00.
Anna Danča

JŪS JAUTĀJAT, MĒS ATBILDĀM!
Jautājums:
17. decembrī Kārsavas pilsētas tirgū bija izmaiņas tirgotāju izvietojumā, par kuru mēs iepriekš netikām brīdināti. Mūsu uzņēmuma vieta jau izsenis ir bijusi Telegrāfa un Raiņa ielas krustojumā, līdz ar to mūsu klienti zina, kur mūs atrast. Tirdzniecības vietas pārvietošana, var radīt zaudējumus mūsu preces noietam. Vai šāds tirgus plānojums būs arī
turpmāk un vai tas netiks mainīts?
Atbilde:
Turpmāk Kārsavas novada mājražotājiem un amatniekiem tirgū atradīsies vienā noteiktā vietā, tā būs Telegrāfa un
Raiņa ielas krustojums.

PASĀKUMU PLĀNS
13. janvārī plkst. 22.00 Goliševas KN ''Vecā'' J aunā gada diskotēka.
17. janvārī no plkst. 10.00 – 14.00 Asins donoru diena Malnavā, Malnavas koledžas muižas zālē.
Jābūt vismaz 18 gadiem, jāņem līdzi personas apliecinošs dokuments un bankas vai pasta konta numurs.
27. janvārī plkst.19.00 Salnavas KN Danskovītes komēdija " Ontans i saime" Baltinavas amatier teātr a iestudējums.
27. janvārī plkst. 22.00 Salnavas KN " Kar nevāls_2018" . Masku par āde no plkst. 23.00-24.00. Rūpīgi sagatavotām maskām balvas un ieeja brīva. Sniega un burbuļu šovs lāzergaismu pavadībā. Ballē spēlē - Mārtiņš Mviko.
28. janvārī plkst. 14.00 Kārsavas KN - Gada ieskaņas koncerts "Kurp joņo vēja suns..."
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MALNAVAS KOLEDŽĀ GADS NOSLĒDZAS AR IZLAIDUMA SVĒTKIEM
laikā viņi apguva lauksaimniecības, augļkopības, dārzeņkopības, tehnikas mācības, apzaļumošanas, saimniekošanas mācības un darba aizsardzības priekšmetus gan teoriju (kabinetos), gan praktiskajās nodarbībās laboratorijās, siltumnīcās, dārzos un uz lauka. Bija arī iespēja iegūt profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības. Savas zināšanas jaunieši
nostiprināja 14 nedēļas garajā Kvalifikācijas praksē
Latgales un Vidzemes labākajās saimniecībās. Daudz
zināšanu un jaunu iemaņu guva mācību ekskursijās.
Par mācību rezultātiem katru mēnesi bija iespēja saņemt mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī. Ir prieks
atzīmēt labus un aktīvus jauniešus Igors Popovičs,
Rinalds Rudzītis, Maksims Andrejevs, Līga Urtāne,
Jānis Pujats, Vita Molčanova un Inga Greiškāne.
Un nu ir uzsākta jaunu audzēkņu uzņemšana arodizglītības programmā Dārzkopība. Ar vispārējo pamatizglītību (mācību ilgums 1 gads) nenodarbinātie
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem un nodarbinātie
jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Topošos dārzkopjus gaidīsim līdz 23. februārim.
Stipendijas apmērs joprojām ir līdz 115 eiro mēnesī,
būs apmaksāti ceļa izdevumi uz Kvalifikācijas
prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikāci22. decembrī Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju program- jas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvamas „Autotransports” pilna laika studijās 9 studenti ieguva kvalifikā- lifikācija prakses laiku. Plašāka informācija www.malnava.lv.
ciju „Autoservisa speciālists”. Studiju programmā „Uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā” nepilna laika studijās 29 students ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā”.
Jauniešu garantiju programmas ietvaros, jau ceturto reizi Malnavā, kvalifikācijas apliecību par dārzkopja kvalifikāciju ieguva 30 jaunietis. Gada

Inta Ostrovska
Malnavas koledžas direktora vietniece audzināšanas jomā

PROJEKTU REALIZĀCIJA MALNAVAS KOLEDŽĀ

Interreg Latvija-Lietuva programmas 2014.-2020. gadam Otrajā
programmas prioritātē Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes
atbalstam projekts «Labour Market with out Borders»/«MOBILITY”
LLI- 183» .

Projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/004 "Augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā" īstenošana 2017. gadā.

Projekta realizācija Malnavas koledžā 2017. gadā.

No projekta uzsākšanas 2017. gada 6. jūlijā realizētas sekojošas aktivitātes:

Projekta aktivitātes:
1. Lauksaimniecības speciālo priekšmetu skolotāju
apmācības Jonišķos
(Lietuva),

1. Veikts iepirkums - Lauksaimniecības tehnikas laboratorijas vienkāršotai atjaunošanai. Uzsākti būvdarbi Lauksaimniecības tehnikas laboratorijā - veikta demontāža, grīdas betonēšana u.c. darbi. Darbus veic SIA
BŪVE WOOD LINE (Cēsis),
2. Veikts iepirkums - Lauksaimniecības tehnikas iegāde un noslēgti līgumi par lauksaimniecības tehnikas piegādi, kā arī uzsākta tehnikas piegāde - piegādāts Maiņvērsējarkls OVERUM (A/s LYTAGRA) zāles lopbarības sagatavošanas tehnika un kartupeļu audzēšanas tehnika (SIA
GABOTEH),
3. Iegādāta datortehnika – kopētājs un galda ploters,

2. Studiju vizītes Alantā
(Lietuva) un Malnavas koledžā,

4. Izpētīts mācību un speciālās literatūras piedāvājums tirgū. Izsūtīts uzaicinājums par literatūras piegādi.

3. Aprīkojums automehāniķu mācību bāzes uzlabošanai.

Viktors Indričāns
projekta koordinators

Viktors Indričāns
projekta koordinators

PAŠVALDĪBA
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12. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
12.1. Pašvaldībā noteiktais pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai ir 50,00 euro;
KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 26. OKTOBRA
12.2. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā personai (ģimenei), kurai noteikta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10
atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam, un, kuras ienākumi ir zemāki par pašvaldības noteikto garantēto
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”
minimālā ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, LR likuma 12.3. Pabalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai pārskaitot uz
pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu. Vēlamo apmaksas veidu pabalsta
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta otro daļu, 35.
panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu pieprasītājs norāda savā iesniegumā.
13. Dzīvokļa pabalsts
Nr. 913
13.1. Dzīvokļa pabalsts ir Kārsavas novada pašvaldības pabalsts, kas paredzēts:
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
13.1.1. trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar cenMinistru kabineta 2009. gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprē- tralizētu apkuri - dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai
ķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa maksas par pakalpojumiem (apkure, ūdens, gāze, citi komunālie pakalpojumi,
elektroenerģija), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai;
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu,
Apstiprināti
Ar Kārsavas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmuma Nr.16, prot.nr.17

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daļu , 3.panta 13.1.2. trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar individuālu apkuri - ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izdevumu (īre, ko5.punku un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu
munālie maksājumi), elektroenerģijas patēriņa, līdz divu gāzes balonu un/vai
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
kurināmā iegādes izdevumu segšanai.
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pa- 13.1.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs SD iesniedz iesniebalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un gumu, īpašuma apliecinošu dokumenta vai īres un/vai apsaimniekošanas līguma
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kopiju, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu apliecinošus
kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
dokumentus (rēķinus, kvītis, apmaksas čekus) par pēdējiem 3 mēnešiem. Pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz personas (ģimenes) faktiskajiem makSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, sājumiem, nepārsniedzot pašvaldībā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru.
kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām
(ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, vese- 13.2. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu kalendārajā gadā ir:
lības aprūpi un obligāto izglītību), un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
13.2.1. trūcīgai personai (ģimenei) līdz 180 euro apmērā;
uzlabošanā.
3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvie- 13.2.2. maznodrošinātai personai (ģimenei) līdz 140 euro apmērā;
tu Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) 13.3. pabalsta pieprasītājam dzīvokļa pabalstu var izmaksāt divas reizes gadā,
noteikto pabalsta summu, sadalot divās daļās, gada laikā nepārsniedzot 13.2.1.
statuss.
vai 13.2.2. apakšapakšpunktā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru.
Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam Kārsavas
novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – SD) izvērtē atbilstoši normatī- Pabalsta pieprasītājam, kuram dzīvokļa pabalsts nepieciešams kurināmā iegādei
vajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcī- – mājokļa individuālai apkures nodrošināšanai – ir jāiesniedz izdevumus apliecigu.
nošus dokumentus - maksājuma kvīti/čeku, kurā norādīti personas dati vai pavadzīmi/rēķinu no uzņēmuma, kas ir piegādājis vai piegādās kurināmo.
Trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei), kura savu pamata dzīvesvietu
ir deklarējusi Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, papildus SD izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pieņem
normatīvajos aktos noteiktajam, var piederēt:
pamatotu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
5.1. otrais īpašums (māja/dzīvoklis) vai tā daļa, kas pieder kādam no daudzbērnu ģimenes locekļiem;

Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā
naudā vai, pārskaitot uz norēķinu kontu, vai, pēc vienošanās ar pabalsta pieprasī5.2. daudzbērnu ģimenei īpašumā, valdījumā vai lietošanā esoša zeme, kas ko- tāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
pā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi, kur personai (ģimenei) ir deklarēta
Pabalsts krīzes situācijā
dzīvesvieta, un mežu nepārsniedz 3 ha ģimenei;
14.1. Pabalstu krīzes situācijā (ugunsgrēks, stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi – satiksmes negadījums, pēkšņa smaga saslimšana u.c.) pie6. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās personas (ģimenes) ienākumu līmenis šķir līdz 400 euro vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes)
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu seir 200 euro vienai personai mēnesī.
kas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas
7. Atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam izvērtē analoģiski ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai;
trūcīgas personas (ģimenes) statusa noteikšanai.
14.2. pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu, kurā ieIzvērtējot personas (ģimenes) materiālo resursu atbilstību trūcīgas vai maznod- sniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, ugunsdrošības aktu, sociālā dierošinātas personas (ģimenes) statusam, kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī nesta apsekošanas aktu, u.c. krīzes situācijas izraisīto seku apliecinošiem dokusamazina par ikmēneša kredītmaksājuma apmēru līdz 60 euro mēnesī vienīgajam mentiem;
mājoklim. Iesniedzējpersonai SD jāiesniedz kredītiestādes dokumenta kopija,
14.3. pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 2 mēnešu
kas apliecina personas ikmēneša kredītmaksājuma apmēru.
laikā no krīzes situācijas rašanās.
Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās 14.4. Pabalstu krīzes situācijā izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai
pārskaitot uz norēķinu kontu.
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
5.3. kustamais īpašums - lauksaimnicības tehnika (viena vienība).

Piešķirto pabalstu izmaksu veic (izņemot pabalstu ārkārtas situācijā un pabalstu Pabalsts veselības aprūpei
bērna izglītībai un audzināšanai) katra mēneša 7. un 25. datumā. Ja noteiktie
pabalstu izmaksu datumi ir brīvdienās vai svētku dienās, pabalsti izmaksājami 15.1. Pabalstu veselības aprūpei līdz 80 euro piešķir atsevišķi dzīvojošai trūcīgai/maznodrošinātai personai vai ģimenei (vienu pabalstu uz vienu mājsaimniepirms brīvdienām vai svētku dienām.
cību) veselības aprūpes pakalpojumu, medicīnisko preču iegādes un sabiedriskā
II. PABALSTU VEIDI, TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRS transporta izdevumu segšanai, braucot uz kādu no ārstēšanās iestādēm valsts robežās, un, līdz 60 euro - briļļu iegādei - katram bērnam ģimenē līdz 24 gadu vePašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
cumam, kurš mācās izglītības iestādē un ir vecāku apgādībā;
11.1. obligāti izmaksājamie pabalsti:

15.2. iesniedzējam SD ir jāiesniedz pabalsta pieprasīšanas kalendārajā gadā
ārstējošā ārsta izdotu dokumenta kopiju, kas apliecina veselības aprūpes pakal11.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
pojuma nepieciešamību, veselības aprūpes pakalpojumu vai nepieciešamo medicīnisko preču iegādes, transporta izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas
11.1.2. dzīvokļa pabalsts;
(kvītis, rēķinus, biļetes, apmaksas čekus un ārsta pēc receptes nozīmētā medikamenta nosaukumu un pircēja rekvizītiem – personas kodu), izziņu no mācību
vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās;
11.2. Pārējie pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm): 15.3. pabalstu var izmaksāt divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot 15.1.
apakšpunktā noteikto pabalsta apmēru;
11.2.1. pabalsts veselības aprūpei;
15.4. Piešķirto pabalstu veselības aprūpei personai izmaksā skaidrā naudā vai
pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu, vai, pārskaitot veselības aprū11.2.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.
pes pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu. Vēlamo apmaksas vei-
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Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai:

slēgt vienošanos par līdzdarbību ar SD sociālā darba speciālistu, izņemot pabalstu krīzes situācijā. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus.

Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai (skolas piederumu, kancelejas preču,
apģērba vai apavu iegādei) piešķir trūcīgai/maznodrošinātai ģimenei, ja bērns
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi - no 5 gadu vecuma un vispārizglītojošo 20.Sociālā darba speciālists novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli,
mācību iestādi - līdz 18 gadu vecumam.
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām, dzīves apstākļu apsekošanas aktiem, kā arī ienākumus apliecinošiem dokumentiem. Sociālā
16.2. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir:
darba speciālists pārbauda informāciju Sociālās palīdzības informācijas sistēmā (SOPA), izmantojot pieejamos datus no valsts informācijas sistēmām un
40 euro katram skolēnam kurš uzsāk mācības pirmajā klasē (bērniem no trūcīreģistriem.
gām un maznodrošinātām ģimenēm);
trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei ar bērniem (izņemot bērnu, kurš uzsācis 21. Sociālā darba speciālists pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un
citu materiālo resursu izvērtēšanas, lemj par sociālās palīdzības pabalsta piemācības pirmajā klasē) pabalstu piešķir 40 euro apmērā uz vienu mājsaimniešķiršanu personai (ģimenei), sagatavo lēmuma projektu par pabalsta piešķiršacību.
nu vai atteikumu, ko iesniedz parakstīšanai SD vadītājai vai SD vadītājas
Pabalstu piešķir vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada
prombūtnes laikā – SD vadītājas vietniecei.
sākumā skaidrā naudā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pa22. Pēc lēmuma pieņemšanas, datu apkopošanu veic sociālā darba speciālists,
mata.
nododot datus Kārsavas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai
III. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
- pabalstu izmaksām un pārskaitījumiem.

17. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas SD un iesniedz iesniegumu. IV. LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES
Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos.
KONTROLE
Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un SD izsniedz tā kopiju iesniedzējam. Parakstot iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas SD sociālā darba speciSociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēālistam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo inmumu.
formāciju par ģimeni (personu).
Atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot at18. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un ieteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
sniedz SD iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošus dokumentus (pasi, personas apliecību) un iesniedz:
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Kārsavas
novada domē, Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV -5717.
18.1. strādājošiem darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas)
par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
Kārsavas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā
18.2. ģimenēs ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā)
kārtībā.
– dokumentu par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
18.3. studentiem, profesionālās izglītības audzēkņiem – izziņu no mācību iestā- V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
des, izziņu par stipendijas apmēru;

18.4. pensionāriem – apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto pensiju
Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
un pabalstiem;
45.pantā noteiktajā kārtībā.
18.5. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 2. janvāri
18.6.citus personas (ģimenes) ienākumus apliecinošus dokumentus – par honoAr šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2015.gada 29.oktobra saistošie
rāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, kapitāldanoteikumi Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”.
ļām, piederošām akcijām, par ienākumiem no saimnieciskās vai profesionālās
darbības, par ienākumiem no kustamās vai nekustamās mantas nomas/
pārdošanas, kredītiestādes kontu izdrukas.
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka
18.7. papildus jāiesniedz dokumentus atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam.
19. Personai, kas saņem sociālo palīdzību (turpmāk – klients), ir pienākums noPIELIKUMS
Kārsavas novada Domes 26.10.2017. Lēmumam 16 (prot.Nr 17)
Saistošo noteikumu Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Izstrādātais saistošo noteikumu projekts (turpmāk – Projekts) paredz Kārsavas novada pašvaldības sociālo palīdzību trūcīgām un
maznodrošinātām personām (ģimenēm) pamatvajadzību nodrošināšanai, izvērtējot personu (ģimeņu) materiālo situāciju atbilstoši
normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos
noteiktajam. Izņēmums no sociālās palīdzības piešķiršanas pamatprincipu viedokļa ir vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, jo tiek
piešķirts neizvērtējot materiālo situāciju.
Izstrādājot Projektu, ir ņemts vērā Labklājības Ministrijas sniegtais viedoklis par Kārsavas novada pašvaldības 2015. gada 29.
oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” (turpmāk – Noteikumi), Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 32.punkts, un MK 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.356
„Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu”” 1.9. un.1.10. apakšpunktā ietvertās normas attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, kas stāsies spēkā
2018.gada 1.janvārī, un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa, kas nosaka: „Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.”
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgi ir apstiprināt jaunus pašvaldības saistošos noteikumus, kas reglamentēs pašvaldības sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), kā arī personām (ģimenēm), kuras nonākušas krīzes
situācijā.
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Projekts paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, MK noteikumos noteiktos obligātos izmaksājamos pabalstus:
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalstu
Pabalstu krīzes situācijā,
un pārējos pabalstus trūcīgām/maznodrošinātām personām (ģimenēm) pamatvajadzību nodrošināšanai:
Pabalstu veselības aprūpei trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei);
Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.
Projekts paredz:
1)Noteikumos dzīvokļa pabalsta 13.4. apakšpunkta aktuālā redakcija paredz: ja pabalsta pieprasītājs saņem valsts atbalstu
elektroenerģijas patēriņa segšanai, dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanā netiek ņemti vērā pabalsta pieprasītāja ar elektrības
patēriņu saistītie izdevumi.
Projekts paredz dzīvokļa pabalsta saturā papildus ietvert atbalstu klienta mājsaimniecībā patērētās elektroenerģijas segšanai,
ņemot vērā klienta paša maksāto daļu par elektrību
Pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz personas (ģimenes) iesniegtajiem dokumentiem, ņemot vērā faktiskos izdevumus, nepārsniedzot pašvaldībā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru, kas trūcīgai personai (ģimenei) ir noteikts līdz 180 euro
apmērā un maznodrošinātai personai (ģimenei) līdz 140 euro apmērā.
2)Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumiem, pabalsts ārkārtas situācijā pārdēvēts par pabalstu krīzes situācijā.
3)Projekts paredz pabalstu veselības aprūpei trūcīgai/ maznodrošinātai personai (ģimenei) - līdz 80 EUR (uz vienu mājsaimniecību) un līdz 60 euro - briļļu iegādei - katram bērnam ģimenē līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās izglītības iestādē un ir
vecāku apgādībā.
Pabalstu var izmaksāt divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot noteikto pabalsta apmēru;
4)Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajā daļā noteikto, Projekta 16. punkts paredz
pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, nodrošinot iespēju saņemt pabalstu visām Kārsavas novadā deklarētām ģimenēm,
kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, ievērojot likumā noteiktos pamatprincipus, ka sociālās palīdzības mērķim jābūt vienai no likumā minētajām pamatvajadzībām, t.sk. obligātā izglītība.
Saskaņā ar Izglītības likuma 4.pantu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.
Projekts paredz pabalstu trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērns, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi no 5 gadu vecuma vai vispārizglītojošo mācību iestādi - līdz 18 gadu vecumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānotie budžeta līdzekļi 2018. gadam aptuveni sastāda:
pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) - 173766 euro, kas ir par 6% mazāk nekā apstiprinātie budžeta līdzekļi 2017.gadā (184725 euro);
pabalstiem krīzes situācijās – 4885 euro

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

Nav ietekmes

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

Apstiprināti
Ar Kārsavas novada domes 2017.gada 23. novembra
sēdes lēmuma Nr. 27, prot.Nr.18
Saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036„Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu
Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 18. decembra saistošajos
noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības pali

kušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus:
Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.2. Pabalstu bērna uzturam piešķir 150,00 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs
tiek aprēķināts atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas audžuģimenes aprūpē”;
2. izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.5. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalstu par pirmo mēnesi
izmaksā 5 darba dienu laikā, sākot ar nākamo mēnesi pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25. datumam”.
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka
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PIELIKUMS
Kārsavas novada Domes 2017.gada 23.novembra Lēmumam Nr.27 (prot.Nr.18)
Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 11”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
18.12.2014. saistošo noteikumu Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” (turpmāk – Noteikumi) grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties
uz 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.1. apakšpunktu, kas
paredz pašvaldībai noteikt pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks
par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, un 15.01.2013. Ministru kabineta
noteikumu Nr.37 ”Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2. punktu, kas nosaka katra vecāka pienākumu katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:
„2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas”;
2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.”
Ņemot vērā, ka minimālā mēneša darba alga 2018. gadā tiks paaugstināta līdz 430 EUR, bērniem no piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs
2018.gadā mēnesī sastādīs 107,50 EUR un no 7 līdz 18 gadu vecumam Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs sastādīs 129 EUR mēnesī.
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

Noteikumu grozījumu projekts paredz, sākot ar 2018.gadu palielināt audžuģimenēm pabalstu bērna (no
dzimšanas līdz 18 gadu vecumam) uzturam no 114 EUR uz 150 EUR apmērā, kas nav mazāks par Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.

Plānotie budžeta līdzekļi audžuģimenēm pabalsta bērna uztura nodrošinājumam 2018.gadā sastāda 4500
EUR (provizoriski plānotais ievietoto bērnu skaits audžuģimenēs – 4).

Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka

NŪSASLĀGUSE PRUOTA SPIEĻU „AĻBERTS” 2017.GODA SEZONA
"Nazineiši", aiz sevis atstuojūt komandu "Treineiši", bet trešejā vītā
gosti nu Rēzeknis nūvoda - "Vīteri"!
SIA “JankaXXL” autoservisa saguoduotū specbolvu sajieme komanda ar radnīceigu nūsaukumu –
“XXL”.
Sokom miļzeigu paļdis par atbolstu
vysim myusu draugim: Latgales vēstniecība GORS, Mežvidu tomāti,
Jersikas Čipsi, Latvijas aptieka, Kārsavas novads, SIA "Janka XXL" un
Z/S "Zelta sala", kai ari Lienei Liuzai
par smukuom medaļom i fotografim:
Ilmāram Bērziņam, Markam Kornilovam un Railijai Zagorskai!

Par 2018.goda sezonys suokuma datumim dreiži informeisim. “Aļberts”
vysai sovai gudrinīku saimei nūvāl
augstus mierķus 2018.godā!
Pruota spielis organizei bīdreiba
“Sporta klubs “Kuorsova””.
Trešuos adventis peicpušdinī tyka veiksmeigi nūslāgta erudicejis
nūtykuma Pruota spielis "Aļberts" 2017. goda sezona.
Kūpviertiejumā līderpozīcejuos nūsaturieja i par čempionim kļuva

Marta Ločmele
Prāta spēļu „Aļberts” organizatore
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MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES ROMAS
DRAUDZEI JAUNS PRIESTERIS
Šī gada 17. decembrī, Adventa trešajā svētdienā, pārstāja pukstēt
prāvesta Jāzepa Aglonieša sirds.
1991. gada 18. jūlijā, savā 49. dzimšanas dienā, Jāzeps Aglonietis ieradās Kārsavā, kur pēc prāvesta Pētera Beķera nāves sāka darbu Malnavas
Rožukroņa Dievmātes, Ruskulovas Lurdas Dievmātes un Salnavas Sv.
Jāņa tuksnesī saucēja balss katoļu draudzēs. Lielākais un redzamākais
devums, ko prāvests atstājis Kārsavai, visai tās apkaimei un arī Latgalei,
ir jaunais dievnams, kura būvēšana tika sākta 1995. gadā. Prāvestam
nācās pārtapt par celtnieku, būvdarbu vadītāju, grāmatvedi, sagādnieku,
talku rīkotāju, līdz 2003. gada 5. oktobrī tika iesvētīta jaunā baznīca.
Nemanāmāks, kaut arī ne mazāk grūts un svētīgs, bija prāvesta ikdienas
darbs: Sv. Mises celebrēšana, kristīšana, laulāšana, izvadīšana pēdējā
gaitā, kapusvētki, reizēm arī ekskursiju vadīšana jaunajā baznīcā, kur
katrai svētbildei, krustaceļa gleznai, altāra rotājumam un pat sliekšņa
akmenim bija klāt viņa roka un sirds. Pagājušvasar, atskatoties uz sava
mūža 75 gadiem, kā lielāko gandarījumu prāvests minēja pateicību Dievam, kas devis spēku un izturību pašaizliedzīgi kalpot, ar smaidu piemetinot, ka priesterības 44 gadu laikā atvaļinājums slimības dēļ bijis
tikai 3 nedēļas.

JANVĀRIS

2018

8. decembrī Kārsavā notika Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā
pamatskolu grupā 2002. gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem. 1.
vieta Salnavas pamatskolas komandai (G.Gabranovs, E.Čoičs, T.Naglis,
N.Naglis, D.Gabranovs, I.Gabranovs, N.Tutans, R.Tutans, J.Tutans,
E.Strods.), skolotāja I.Kivle. 2. vieta Mežvidu pamatskolas komandai,
skolotāja J.Silicka.
15. decembrī Mērdzenē notika Starpnovadu kausa izcīņa basketbolā
pamatskolu grupā 2002. gadā dzimušajām un jaunākām meitenēm.
1. vieta Mežvidu pamatskolas komandai (V.Krišāne, V.Krišāne,
K.Valdzere,
E.Borisova,
L.D.Borisova,
E.Brence)
skolotāja
J.Silicka. 2.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai skolotāja I.Avota.
Ināra Kivle
sporta skolotāja

29. decembrī norisinājās Kārsavas novada Ziemassvētku kauss telpu futbolā (3X3), piedalījās 6 komandas, kuras izpelēja viena apļa
turnīru. 1. vieta - Jaguar Fitness (Rēzekne), 2. vieta - Egza+ (Cibla/
Ludza) un 3. vieta - Baigie Čiekuri (Kārsava). Papildus nominācijas Jaunākais spēlētājs turnīrā: Rodions Timofejevs un vienīgā meitene turnīrā: Elīna Oļipova.
Mihails Oļipovs
sporta metodiķis

Tāds viņš arī paliks ļaužu atmiņā – lēnprātīgs, vienkāršs, pašaizliedzīgs
līdz pēdējam elpas vilcienam. Pateicamies Dievam par mūsu prāvestu
Jāzepu Aglonieti un dalām sāpes ar viņa tuviniekiem. Liksim savus pārdzīvojumus mazajam Jēzus Bērniņam pie kājām un nebaidīsimies lūgt,
pateikties,ciest un piedot. Turēsim atmiņā stipru un gaišu mūsu garīgā
tēva Jāzepa dzīvo tēlu un sekosim viņa aicinājumam: „Dzīve ir īsa. Steidzies darīt labu!”.
No 14. janvāra Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas draudzē
kalpos Ringolds Klimons (kontakti - mob.tālr.: 29243655,
e-pasts: ringoldkl@inbox.lv).
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZIEMAS BRĪVDIENU IESKAŅA
22. decembrī mēs, Kārsavas vidusskolas 5.b klase, devāmies pirmssvētku ekskursijā uz Rēzekni. Piedalījāmies Rēzeknes pilsētas Bērnu
bibliotēkas rīkotajā Bibliotekārajā stundā.
Tās ietvaros apskatījām bibliotēkas mājīgās telpas, spēļu istabu, kā arī
uzzinājām, ka tajā ir 2 lasītavas - vienā no tām jāuzvedas maksimāli klusi, taču otrā iespējams izmēģināt dažādas spēles, darboties ar datoru un
aprunāties ar bibliotekārēm.
Skolēnus ieinteresēja bibliotēkā esošās, pati lielākā un pati mazākā grāmatas, sajūsmināja skaistā zīmējumu izstāde, kas bija veltīta eņģeļiem,
kā arī labprāt piedalījāmies dažādās spēlēs un aktivitātēs. Tikām iepazīstināti ar daiļliteratūras grāmatām latviešu, latgaliešu un krievu valodā.
Pēc nodarbības arī mēs labprāt uzspēlējām dažādas spēles un iemēģinājām mīkstos pufus.
Pēc tam apmeklējām Latgaļu Ziemassvētku Lielo tirgu Raiņa parkā, kur
skolēniem bija iespēja iegādāties kādu suvenīru vai gardumu. Visbeidzot, ekskursijas noslēgumā devāmies uz Latgales vēstniecību GORS,
kur jautrā atmosfērā noskatījāmies Valmieras teātra iestudēto muzikālo
pasaku „Grinča Ziemassvētki”.
Skolēniem tā bija lieliska, Ziemassvētku noskaņas pilna izklaide pirmssvētku laikā. Sakām lielu paldies Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas kolektīvam par uzņemšanu, Latgales vēstniecībai GORS par izrādes rīkošanu, skolēnu vecākiem, kā arī mūsu lieliskajam šoferītim Valerjānam Slišānam.

Pošu Zīmyssvātku prīkšvokorā, 23. decembrī, iz Malnovu sabrauce
vairuok kai 30 puišu, lai nūskaidruotu spieceiguokūs volejbolistus
storp Daugavpiļs, Dagdys, Riezeknis i Kuorsovys komandom volejbola kausa izcīņā “Zimyssvātki sabraukuši Malnovā!”.
Peic apļa izspielis(kotra komanda pret kotru), 2 lobuokuos komandys
tykās finalā - tuos beja “Dagda” i “SK Kuorsova” komandys. Ja apļa izspielī “Dagda” beja puoruoka, tod finalā myusejī paruodieja raksturu i
svinieja uzvaru ar 2:0. Myusejī čempioni! Spielī par 3. vītu komanda
"Saldie"(Rēzekne) treis setu trillerī spieja uzvareit volejbolistus nu Daugavpiļs. Par turnira lobuokū spieleituoju tyka atzeits Arvils Keišs(SK
Kuorsova). Kai atzyna vairuoki skateituoji – tik augsta līmeņa volejbols,
īspiejams, Malnovā viel nabeja radzāts. Par tū lels prīks i cerom itū turniru padareit par skaistu Zīmyssvātku tradiceju. SK Kuorsova komandu
puorstuovieja: Juoņs Potašs, Arvils Keišs, Jurs Vuorkaļs, Juoņs
Kondrāts, Juoņs Gabranovs, Tuoms Vuorkaļs, Sandris Turlajs i Sandris
Staņislavskis. Komandys treners – Ēriks Kondrāts. Sacenseibys organizieja Bīdreiba “Sporta klubs “Kuorsova”” ar Kuorsovys pošvaļdeibys i
Malnovys koledžas atbolstu.
Juris Vorkalis
SK „Kuorsova” biedrs

Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas 5.b klases audzinātāja

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi norādes no Datu valsts inspekcijas, par Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu, ka
pašvaldība drīkst informēt sabiedrību par nozīmīgiem jaunumiem – jaundzimušo skaitu, noslēgtās laulības, jubilejas un mirušo datus, tikai norādot to
kopējo skaitu, nepubliskojot personu vārdus un uzvārdus. Ievērojot likuma prasības turpmāk šī informācijā tiks noformēta citādāk.
Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada decembra mēnesī veikts 1 dzimšanas reģistrs un 13 miršanas reģistri.
karsava.lv

facebook.com/KarsavasNovads

twitter.com/Karsavas_Novads

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.krivmane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

