
APSTIPRINĀTS KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2018. GADAM 

Ceturtdien, 25. janvāra domes sēdē apstiprināts Kārsavas novada 
pašvaldības 2018. gada budžets, kura prioritātes ir izglītība, sociālā 
joma, attīstība un teritorijas uzturēšana. 

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (42,5%) – 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 ie-
ņēmumi; transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem (52,3%) 
un budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi (4,5%). 

Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumi plānoti 6, 3 
miljoni eiro. Ja aplūko prioritātes, tad procentuāli tās veido šādu daļu no 
budžeta: izglītība – 36,4%, teritorijas attīstība un uzturēšana – 18,2%, so-
ciālā joma – 14,9% līdzekļu. 

Galvenās prioritātes šajā gadā ir izstrādāt Kārsavas novada attīstības 
programmu 2019.-2015. gadam, valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu 
līdzfinansēto projektu īstenošana, Latvijas simtgades jubilejas pasākumu 
nodrošināšana novadā, pašvaldības iestāžu un infrastruktūras uzturēšana 
un attīstība, ar likumu un ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteik-
tās sociālās palīdzības nodrošināšana, kā arī novada kolektīvu līdzdalība 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.  

Šogad plānota vairāku ceļu sakārtošana - turpināsies ciematu un Kārsa-

vas pilsētas ielu segumu atjaunošana un lauku grants ceļu uzlabošana. Ot-
rajos Mežvidos un Kārsavā tiks izveidoti bērnu rotaļu laukumi. Tiks reali-
zēts projekts – Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā, kura ietvaros tiks uzstādītas drošības novērošanas ka-
meras. Turpināsies veselības projekts un atbalsts skolēnu nodarbinātībai 
vasarā.  

Pašvaldības finansējums tiks ieguldīts izglītības jomā – Mežvidu pa-
matskolas apkures sistēmas ierīkošana, Mūzikas un mākslas skolas jumta 
pārbūve, arī turpmāk visu novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks no-
drošināta bezmaksas ēdinšana un mācību līdzekļi.  

Tiks veikti remonti SIA “Kārsavas slimnīca” mobilās brigādes, pensio-
nāru apvienības “Gvelzis” un Kārsavas kultūras nama telpās.  

Pašvaldība rūpēsies par kapsētu teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, 
tiks labiekārtots dīķis Malnavā un turpināsies graustu novākšana novadā.  

Detalizētāk ar šī gada budžetu var iepazīties 2. lpp publicētajā infogra-
fikā.  

 

Inese Krivmane 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

FEBRUĀRĪ NOTIKS PĀRGĀJIENS “IZBAUDI ZIEMU UN IZZINI DABU NUMERNES VALNĪ!” 

 

 

 

Aktīvās atpūtas un dabas skatu mīļotāji tiek aicināti 17. februārī 
doties dabas izziņas pārgājienā uz “Numernes valni” Kārsavas nova-
dā. Pārgājienu vadīs Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists, kurš 
iepazīstinās ar dabas parka bagātībām un norisēm ziemas periodā.  

Pārgājiena maršruta garums apmēram 5 km, tādēļ ģērbieties silti un 
ērti, noderēs arī līdzi paņemtas sviestmaizes un tēja. Tikšanās vieta pie 
informācijas stenda takas sākumā plkst.11.00 (GPS koordinātas Lat 

56.848999 Lon 27.490781 vai X-712867, Y-630599). 

Pieteikšanās dalībai pārgājienā līdz 15. februārim - Inese Lipska, 
mob.tel. 26101155, vairāk informācijas Regīna Indriķe, mob.tel. 
29139677.    

Projekts “Iepazīsim, lai nosargātu!” veltīts Latvijas simtgadei. Projektu 
finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija. 

 
Inese Lipska 

projektu vadītāja 
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PASĀKUMI 

10. – 11. februāris Kārsavā Starptautiskais maskošanās festivāls 

Sestdiena, 10. februāris 

Plkst. 12.00 Masku gājieni Kārsavas novada visu pagastu lauku sētās Malnavā, Mežvidos, Salnavā, Goliševā un Mērdzenē, 

Plkst. 18.00 Masku saiets, grupu izrādīšanās un individuālo masku skate Kārsavas Kultūras namā. 

Svētdiena, 11. februāris 

Plkst. 10.00 Domnīca Kārsavas KN, 

Plkst. 12.00 Masku gājiens no Kārsavas KN uz “Krosta” estrādi, 

Plkst. 13.00 Festivāla noslēgums, Aizgavēņa un Meteņdienas svinēšana “Krosta” estrādē. 

16. februārī plkst. 17.00 Kārsavas KN gada ieskaņas koncer ts “Kurp joņo vēja suns…”.  

16. februārī plkst. 20.00 Salnavas KN Kārsavas novada “Jauniešu gada balva”.  

17. februārī plkst. 11.00 dabas parkā “Numernes valni” pārgājiens ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu, kurš iepazīstinās ar dabas parka 

bagātībām un norisēm ziemas periodā. 

17. februārī plkst. 12.00 Goliševā “Masļeņicas” svētki. Koncerts Zaļajā estrādē. Pankūku ēšana, vizināšanās ar kvadriciklu „Jautrais vilciens” un 

aerokamanām, atrakcijas un konkursi (dambrete, šahs, ārmreslings, šaušana ar pneimatisko šauteni, boulings, “ledus stabs”, mešana mērķī, svaru 

bumba un darts).  

18. februārī “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” Kārsavas novadā.  

Plkst. 11:00 Malnavas “Dzīļu” maiznīcā Saldās brokastis. Iepriekšēja pieteikšanās – mob.tel. 26538016, 5 EUR/pers. 

Plkst. 12:00 ekskursija gida pavadībā Malnavas muižā un Latgolys Šmakovkys dadzynoutovā ar degustāciju. Iepriekšēja pieteikšanās – mob.tel. 

28321856, 5 EUR/pers. 

Plkst. 13:30 “Lasertag LATGALE (Baznīcas iela 12). Atvērtā lāzertaga spēle - Tev nav vajadzīga sava komanda, nāc viens vai ņem līdzi draugus. 

Komandas izveidosim uz vietas! Nav vecuma ierobežojuma. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta – mob.tel. 27881757, vietu skaits ierobežots. Dalības 

maksa 6 EUR/pers 

18. februārī plkst. 13.00 Kārsavas mūzikas un mākslas skolā starpnovadu vokālo ansambļu festivāls-skate "Mozais bolss".  

24. februārī Kārsavas KN sadancis.  

JANVĀRĪ SĀKUMĀ MĒRDZENES KN NOTIKA TRADICIONĀLAIS KONCERTS „UN ATKAL PUTEŅO...” 

Koncertā puteņoja nevis sniegs, bet gan de-

jas, dziesmas un dzeja, to atklāja pašmāju de-

ju kolektīvs „Luste”, kas ar deju aicināja gla-

bāt Ziemassvētku svētumu un prieku visa ga-

da garumā.  

Koncertā tika izdejotas 13 Deju svētku reper-

tuāra dejas. Pasākuma viesi bija trīs deju kolektī-

vi no Ludzas. Ar savu deju izpildījumu  skatītā-

jus saviļņoja vecākās paaudzes deju kolektīvs 

„Atvasara” vad. Sarmīte Stapule. Brīnumainu 

jaunības eliksīru visiem dāvāja jauniešu deju ko-

lektīvs „Žeperi” ( vad. Sarmīte Stapule) ar  de-

jām „Lielais rits” un „Pērkoņdēli”. Lībiešu un 

latgaliešu dejas savdabību atklāja jauniešu deju 

kolektīvs „Žiks” (vad. Elita Romanovska), izpil-

dot deju „Vanags un irbe”. Deju starplaikā skatī-

tājus priecēja  Nadežda Cado ar dziesmām par 

ziemu, sniegu un mūžīgo mīlestību. 

Noslēgumā „Atvasaras” deja „Tikai vienu rei-

zi mīlestība nāk” (S. Stapules horeogrāfija) bija 

kā vēlējums visiem - dejotājiem, skatītājiem - 

Jaunā gada takas mīt ar labestību, sapratni un 

mīlestību. Radošu, veiksmīgu un darbīgu Jauno 

gadu visiem vēlēja Kārsavas novada domes 

priekšsēdētāja Ināra Silicka. Paldies koncerta 

dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem un skatītā-

jiem! 

 
A. Šarkovska 

Mērdzenes KN vadītāja  

Katru gadu janvāra pirmajā sestdienā Mērdzenes KN notiek tradicionālā  Masku balle. 

Arī šogad šis pasākums bija plaši apmeklēts. Masku pulks bija varen kupls. Sākot ar trim sivēntiņiem Naf-Naf, Nif-Nif, Nuf-Nuf, Gotiņu, Kaķenīti 

Muru, Ņau Rozā, Lāci, Tīģeri Mēriju, Nakts karalieni, Feju, Sniegavīru, Vāveri, Rūķi. Ieradās arī maskas no noslēpumainās pasaules – Spaidermans, 

Kāršu meitene, Zirnekļpuisis un Zirnekļmeitene,  Iemaldījušies bija arī divi čigānu pāri. Visbeidzot arī DED MOROZ un SNEGUROČKA un Šeihs ar 

savu harēmu.   

Žūrijas atzinību izpelnījās Sniega karaliene, Indiāņu meitene Lava un Zaķis. Īpaši atzītas un novērtētas  bija šādas maskas - Suns Pifs, Suns Tuziks, 

Pirmā Šeiha sieva Ugunīgā, Naf- Naf un pats Šeihs. Šis pasākums pierāda, ka Mērdzenes apkaimē  tiek koptas un uzturētas maskošanās tradīcijas. 

Pasākumu atbalstīja Kārsavas novada pašvaldība, SIA “CPA”, biedrība ”Kūzuls”. 

A. Šarkovska 

Mērdzenes KN vadītāja  

JESTRI AIZVADĪTA MASKU BALLE MĒRDZENĒ 
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STARP RUDENI UN ZIEMU 

Bibliotēka - vieta, kur ne tikai mācīties, izglītoties mūža garumā 

un saņemt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, bet arī vieta, 

kur satikties un gūt iedvesmu no kopā būšanas ar radošām, intere-

santām personībām. 

Lai rosinātu interesi par vietējā novada kultūras mantojumu un veici-

nātu patriotisma jūtas par savu dzimto novadu un tā ļaudīm, 24. janvārī 

Mežvidu pagasta bibliotēkā tika rīkots literārs pasākums „Starp rudeni 

un ziemu,” kurā savu dzeju lasīja mūsu novadniece, dzejniece Inta Nagla 

un rēzekniete Valentīna Novika (Proveja), kas mežvidiešiem nav svešs 

cilvēks. Valentīna jau iepriekš bibliotēkai uzdāvināja 2 dzejas grāmati-

ņas. Bet, tā kā jebkura dzeja vislabāk skan autora izpildījumā, radās 

doma uzaicināt ciemos pašu autori, kas pasākuma apmeklētājiem deva 

iespēju baudīt interesantus dzejas lasījumus. 

Inta Nagla pastāstīja par savām radošajām iecerēm un nolasīja vairā-

kus dzejoļus no topošā krājuma, kurš gaidāms jau pavasarī, kā arī aiz-

kustinošus veltījuma dzejoļus draugiem, tuviem cilvēkiem, kas tapuši 

gan smeldzīgu atmiņu pārdomu brīžos, gan dažādu svētku reizēs. Klāte-

sošie apmeklētāji ar interesi iepazina Valentīnas Novikas daiļradi, kuras 

vārsmas stāsta par ik katras sievietes dvēseles pārdzīvojumiem – mīlestī-

bu, tuviem cilvēkiem un dzīves vērtībām – godīgumu, patiesām jūtām, 

spēju saskatīt ikdienas mirkļu burvību.  

Otrs iemesls, kāpēc tika rīkots šis pasākums, bija kā mazs pārsteigu-

ma moments apmeklētājiem. Jau gandrīz pirms diviem gadiem no nova-

da domes bibliotēkas jubilejas pasākumā tika saņemti dāvanā 5 fotorā-

mīši, kas ilgi gaidīja savu pielietojumu… Ideja radās tikai pēc pieredzes 

apmaiņas brauciena uz Kokneses bibliotēku. Gribas lepoties par saviem 

cilvēkiem un viņu literāro sniegumu, tāpēc bibliotēkas lasītavas interjeru 

tagad lieliski papildina fotokolāžas ar novadnieču Intas Naglas un Ras-

mas Urtānes dzejas rindām uz Janīnas Širinas Mežvidu pusē tapušajām 

fotogrāfijām. Paldies Antrai Lipskai par palīdzību fotookolāžu veidoša-

nā!  

Pasākuma apmeklētāji bija gandarīti par iespēju izrauties no ikdienas 

rūpēm un sirsnīgā atmosfērā pavadīt pāris stundas dzejas pasaulē un sa-

runās par dzīvi. Tas radīja pārliecību, ka laiks nebija pavadīts veltīgi, par 

ko liecina arī apmeklētāju atsauksmes. 

 

Veronika Šķestere 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

SEMINĀRS “KULTŪRAS ORGANIZĀCIJU IEGULDĪJUMS 

LATGALES KULTŪRTELPAS STIPRINĀŠANĀ” 

Kultūras ministrija 26. janvārī aicināja piedalīties seminārā 

„Kultūras organizāciju ieguldījums Latgales kultūrtelpas stiprināša-

nā” Latgales vēstniecībā GORS. Starp apmeklētājiem bija arī Kārsa-

vas pilsētas un Mežvidu pagasta bibliotēku vadītājas. 

Atklājot semināru Kultūras ministre Dace Melbārde akcentēja kultūras 

vides stiprināšanas nozīmi, kā arī pilnveidošanas iespējas nākotnes per-

spektīvām un līdzdalības iespējas Latvijas simtgades pasākumos. Daudz 

plašāku ieskatu Latgales kultūras resursu izmantošanā un sasniegto rezul-

tātu daudzveidībā savā pārskatā sniedza Kultūras ministrijas valsts sekre-

tāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone. 

Priekš mums, bibliotēkām, visnoderīgākā bija Balvu centrālās bibliotē-

kas direktores Rutas Cibules uzstāšanās, kas asi kritizēja Latgales kultūras 

līderības trūkumu, kas ļautu apvienot visas lokālās domas vienā. Vēlreiz 

tika uzsvērta bibliotēku misija, realizējot savus mērķus un uzdevumus, 

reizē konkurējot ar citām iestādēm. Bibliotēku izaicinājums šodien - cik 

lielā mērā būt patīkamām vietējai sabiedrībai, piedāvājot dažādus e-

pakalpojumus, neaizmirstot par bibliotēkas pamatuzdevumu – sniegt kva-

litatīvus informācijas pakalpojumus. Vai tas ir drauds vai iespējas? Neno-

liedzami, demogrāfiskā situācija valstī vistiešākajā veidā ietekmē arī kat-

ras bibliotēkas kontrolskaitļus. Kādi ir risinājumi? Iespējas attiecīgi ir jā-

meklē mūsdienu piedāvājumā: bibliotēku datu bāzes, starp citu, daudzas 

no tām var izmantot no mājām; pievērst lielāku uzmanību mājas lapu un 

sociālo tīklu saturam un to apmeklējumiem, ko jau šodien bibliotēkas uz-

rāda savās gada atskaitēs. Lai kompensētu pašvaldību nepietiekamo finan-

sējumu bibliotēku krājuma papildināšanai un atjaunošanai, aktīvāk jāiz-

manto SBA (starpbibliotēku abonements) pakalpojumi. R. Cibule ļoti asi 

akcentēja mūsu attieksmi pret latgaliešu valodas pielietojamību ikdienā, 

kas ir noteicošais faktors, vai spēsim to saglabāt kā vienu no Latgales ne-

materiālā mantojuma pērlēm? Tāpēc nevajadzētu kautrēties publiskos pasā-

kumos vai semināros runāt latgaliski. Bet novēlējums kultūras darbiniekiem 

gan izskanēja optimistisks - izglītot sabiedrību un mācīties pašiem! 

Lai arī vēlāk medijos izskanēja kritika gan par semināra sagatavošanas 

gaitu un cerēto lietderīguma ieguvi, tomēr gandrīz visās diskusijās tika 

akcentēts pasākuma mērķis- apzināties Latgales kultūras resora kopīgos 

spēkus un potenciālu stiprākas Latgales kultūrtelpas veidošanā un atklāt 

nākotnes sadarbības iespēju ceļus starp dažādiem Latgales kultūras dzīves 

aktīvistiem, lai saglabātos ideja: arī es esmu Latvija! 

 
Inta Jurča 

novada bibliotēku koordinatore 

SĀKUSIES PIETEIKŠANA APBALVOJUMAM 
“JAUNIEŠU GADA BALVA 2017” 

Jau vairākus gadus Kārsavas novada pašvaldība or-

ganizē Jauniešu gada balvu, kurā tiek atspoguļoti sa-

sniegumi un notikumi jaunatnes jomā gada laikā, kuri 

ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jaun-

iešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaug-

smē. 

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja paust savu vie-

dokli un izvirzīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt 

atbalstu, kādā no septiņām izvirzītajām nominācijām: Gada 

jaunietis, Gada Cilvēks/Organizācija jaunietim, Gada Sko-

lēns, Gada Sportists, Gada “Instagram” profils, Gada Ra-

došākais jaunietis, Gada pozitīvākais kuriozs.  

Nominanti var tikt pieteikti aizpildot pieteikuma anketu 

internetā (meklē to karsava.lv), vai nosūtot to uz e-pastu 

jaunatne@karsava.lv, vai atstājot jaunatnes lietu speciālis-

tiem. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2018. gada 12. 

februārim.  

Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 

Salnavas KN piektdien, 16. februārī plkst. 20.00. 

 
Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ! 
Trešo gadu pēc kārtas Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas novadi 

aicina ikvienu doties baudīt kultūras un aktīvās atpūtas piedāvājumu “Izbaudi 
ziemu Ziemeļlatgalē” 17. un 18. februārī. 

Sestdienas, 17. februāra rīta pusē būs iespēja dodoties pārgājienā dabas parkā 
“Numernes valnis”, piedalīties nūjošanas nodarbībā Briežuciemā vai ekskursijā briežu 
dārzā “Mežsētas” Rugāju novadā. Savukārt dienas otrajā pusē tiek piedāvāta radošā 
darbnīca Baltinava novada muzejā un ekskursija Ruskulovas saimniecībā “Stirnas”, 
apskatot trušus un fazānus, kā arī iemēģinot roku loka šaušanā. Pirtniece Arnita Mel-
berga Balvos iepazīstinās ar pirtī iešanas pamatiem, un iemācīs pagatavot pirts skrub-
jus. Gardēžiem īpašs piedāvājums būs viesu namā “Noras” Krišjāņos. 

Savukārt svētdienas, 18. februāra, rītā būs iespēja ieturēt nesteidzīgas “Saldās bro-
kastis” Malnavas “Dzīļu” maiznīcā, pēc tam doties ekskursijā gida pavadībā pa Malna-
vas muižas teritoriju un noslēgumā viesoties Latgolys Šmakovkys dadzynuotovā, iepa-
zīties arī šī leģendām apvītā dzēriena gatavošanas procesu un nobaudīt to. Aktīvās at-
pūtas cienītājiem būs iespēja iepazīt lāzertaga spēli, piedaloties atvērtajā spēlē Kārsa-
vā. Tie, kuri vēlas darboties radoši varēs piedalīties sveču darbnīcā Tilžas muzejā. Pēc 
tam turpat Tilžā brīvdabas estrādes apkārtnē notiks Meteņdienas tradīciju pasākums 
"Svinēsim svētdienu kopā!".  

Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti gan sestdien, gan svētdien apmeklēt zirgu sētu 
“Kapulejas” Balvu novada Tilžā, doties slēpot uz Balkanu dabas parku Viļakas novada 
Šķilbēnu pagastā, vai baudīt izbraucienus ar kvadracikliem viesu namā “Paradīzes”., 
kur pēc aktīvās atpūtas atgūt spēkus pirtiņā vai āra kubulā. 

Pilna pasākuma programma ar visām norises vietām, laikiem un ieejas maksām ir 
skatāma: turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv, www.rugaji.lv, www.baltinava.lv, 
www.karsava.lv. 

Ineta Bordāne 
Tūrisma organizatore; Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs 

 

http://turisms.balvi.lv
http://www.vilaka.lv/
http://www.rugaji.lv/
http://www.baltinava.lv/
http://www.karsava.lv/
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KĀRSAVAS PII BĒRNI CIEMOJAS 

BIBLIOTĒKA 

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi Kārsavas 

PII bērnu ciemošanās Kārsavas pilsētas biblio-

tēkā, lai tuvāk iepazītu plašo grāmatu pasauli. 

Arī šogad, 22. janvārī,  bibliotēku apmeklēja 

vecākās grupiņas bērni. 

Pirmais iespaids ir tas spilgtākais, tāpēc centā-

mies bērnus ieinteresēt par bibliotēku kā vietu, 

kur ir grāmatas, kas paredzētas tieši viņiem, kā 

arī rotaļlietas un spēles omulīgā bērnu stūrīti. 

Par jautru aktivitāti izvērtās kopā ar bērniem 

Daniela de Lukas pasakas “Vilcēns Varis” teatra-

lizēts lasījums, kurā stāstīts par vilku ģimenes 

jaunās mājvietas meklējumiem. Katram tika ieda-

līta loma no pasakas, kuru bērni ar prieku attēlo-

ja. Pēc tam bērni deklamēja bērnudārzā iemācītos 

dzejolīšus un iepazīstināja ar sevi. Pēc tam izpētī-

jām bibliotēkas telpas. Atpūtas stūrīti bērni no-

klausījās bibliotekāres lasīto V. Sutejeva pasaku 

“Trīs kaķēni”. Iepazīšanas stunda aizritēja ātri, un 

promejot daudzi bērni bija gatavi jau vakarā atkal 

doties uz bibliotēku. Cerams, ka šo vēlmi atbal-

stīs vecāki un kopā ar bērniem dosies uz bibliotē-

ku lai kļūtu par patstāvīgiem lasītājiem! 

 

Aija Paršova 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI RAKSTA JAUNRADES DARBUS 

Pagājušā gada oktobrī tika izsludi-

nāts dzejnieka un reliģiju pētnieka 

Roberta Mūka radošā darba mū-

žam veltīts Latvijas skolēnu jaun-

rades darbu konkurss, kas norisi-

nās jau 12 gadus un ir pazīstams 

visā Latvijā. Šogad konkursam tika 

iesūtīti 400 darbi no 80 skolām. Tie 

tika vērtēti 4 vecuma grupās. Kon-

kursa moto bija R. Mūka vārdi „Ik 

solī, ko speru, veras debesu vārti 

tepat, virs Latvijas zemes.” Skolēni 

varēja rakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu. 

Kārsavas vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos jaunrades darbu konkursos, un arī šis 

konkurss nebija izņēmums. Skolēni rakstīja dažādu žanru jaunrades darbus, un tie visi bija veltī-

ti Latvijai. Šogad konkursā piedalījās Kristīne Polukejeva (5.a kl.), Gabriela Marija Gaidukova 

(5.a kl.), Arianna Borovika (5.b kl.), Unda Streļča (6.a kl.), Elza Strode (6.a kl.), Sintija Ruskule 

(6.a kl.) un Raitis Lipskis (8.a kl.). Gabriela, Arianna un Raitis veltīja izjustas prozas un dzejas 

rindas Latvijas dabai, bet Kristīne iejutās putnēna lomā un ceļoja pa dzimto Latgali, priecāda-

mās par Latgales skaistajām dabas ainavām, viesmīlīgajiem cilvēkiem un saviem draugiem. 

Skolniece aicināja nemeklēt laimi pasaulē, jo tā ir tepat blakus – zem mākoņa maliņas. Unda 

rakstīja par neparasto ceļojumu uz Vidzemi, kura laikā saņēma īpašu dāvanu – varavīksni. Elza 

un Sintija Latvijai veltīja sirsnīgus tēlojumus, kuros izskanēja doma, ka kopīgiem spēkiem va-

ram paveikt daudz labu darbu, ir tikai jānotic sev un saviem spēkiem. 

Decembra nogalē devāmies uz Galēnu pamatskolu, kur sirsnīgā gaisotnē notika konkursa no-

slēguma pasākums. Pirms pasākuma apmeklējām R. Mūka muzeju, kur muzeja darbinieki 

pastāstīja par dzejnieka dzīves svarīgākajiem posmiem. Skolēni varēja apskatīt dažādas piemi-

ņas lietas, fotogrāfijas, vēstules un kaklasaišu kolekciju. Konkursa noslēguma pasākumā kon-

kursa dalībnieki ne tikai saņēma balvas, bet arī baudīja koncertu, kurā uzstājās Galēnu pamat-

skolas skolēni un novada muzikālie kolektīvi. Pirms apbalvošanas katrā vecuma grupā R. Mūka 

muzeja vadītāja un viena no konkursa organizatorēm M. Binduka lasīja fragmentus no skolēnu 

darbiem, un pasākumā izskanēja arī Kristīnes darba fragments. Konkursa rezultāti iepriecināja 

gan pašus dalībniekus, gan skolotājus. K. Polukejeva saņēma Diplomu par 2.vietu, U. Streļča, 

G. M. Gaidukova, A. Borovika, E. Strode  ieguva Atzinību, bet R. Lipskis un S. Ruskule – Pa-

teicību par piedalīšanos. Skolēni saņēma arī dāvanas – grāmatas. Pateicības un dāvanas saņēma 

arī skolotāji, kas gatavoja skolēnus konkursam. Pasākuma noslēgumā skolēnus un skolotājus 

gaidīja cienasts – tējas un kafijas galds. 

Kā atzina paši skolēni, tā bija interesanti un saturīgi pavadīta diena, kad varēja ne tikai prie-

cāties par sava darba rezultātiem, bet arī uzzināt daudz ko jaunu un lieliski atpūsties.  

 

Anita Lele 

Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

No 26. līdz 28. janvārim viesnīcā Arkadia Apšuciemā norisinājās 

28. Latvijas čempionāts šautriņmešanā, ar ko tika uzsāktas šī gada 

pirmās Latvijas Darts Organizācijas (LDO) reitinga sacensības.  

Ar 2018. gadu LDO pārstāvēs arī sporta kluba "Kuorsova" šautriņme-

tēju komanda ar nosaukumu "50+1". Komandā ir apvienojušies šautriņ-

metēji no Kārsavas (Laimonis Naglis, Gunārs Ozoliņš), Viļāniem (Marija 

Ružāne, Aivars Šutka), Ludzas (Anita Puncule), Lizuma (Zeltīte Strade, 

Aldis Strads) un Jēkabpils (Rihards Tomašickis). Šogad Latvijas čempio-

nātā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 76 dalībnieki kungu konku-

rencēun 25 dalībnieces dāmu konkurencē. Piektdienas vakarā tika aizva-

dīts iesildošais turnīrs lozēto pāru kategorijā, kur uzvaru finālā izcīnīja 

J.Botvinko un K.Mickus aiz sevis atstājot L. Nagli un S. Lavrentjevu.  

27. janvārī norisinājās spēles individuālajās kungu, dāmu un jauniešu 

kategorijās. Kungu konkurencē spraigā finālcīņā Latvijas čempiona titulu 

ieguva G.Lancers no Valmieras, pārspējot pagājušā gada un daudzkārtējo 

Latvijas čempionu A.Strēli. No SK "Kuorsova" šautriņmetējiem L.Naglis ie-

guva 5.vietu, ceturtdaļfinālā atzīstot tieši pieredzējušā A.Strēļa pārākumu.  

Sacensību noslēdzošajā dienā, 28. janvārī savā starpā sacentās kungu 

un dāmu pāri. 29 kungu pāru konkurencē L. Naglim ar A. Šutka 9. vieta.  

SK ”Kuorsova” komanda sveic Laimoni Nagli ar sasniegumiem sportā 

un nozīmīgo 50 gadu jubileju, novēl veselību un izturību. 

 
Informē SK „Kuorsova”  

 

SPORTA KLUBA „KUORSOVA” SASNIEGUMI ŠAUTRIŅMEŠANAS ČEMPIONĀTĀ 
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Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensī-

bas vieglatlētikā slēgtās telpās vispārizglītojo-

šām skolām 15. decembrī, Ludzā.  

“C” grupa (2004.-05. gadā dzimušajiem) 

Brigita Mūrniece Krišāne: 1000m sporta soļoša-

na – 1. vieta 

Sandis Ivanovs: 1000m sporta soļošana - 1. vieta 

Rainers Pakļenkovs: augstlēkšana – 2 vieta.  

“D” grupa (2007.-08. gadā dzimušajiem) 

Ketrīna Kuzņecova: 1000m sporta soļošana – 1. 

vieta 

Marija Bojāre: 1000m sporta soļošana – 2. vieta, 

augstlēkšana – 3. vieta.  

Treneris V. Krišāns. 

 

Sējas pagasta rīkotās krosa sacensības 

“Noskrien ziemu”, 18. decembrī.  

Ilārija Ločmele: 10000m skrējiens – 1. vieta.  

Treneri: Ģ. Bitītis un V. Krišāns.  

 

Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensī-

bas vieglatlētikā slēgtās telpās 26. janvāris.  

“B” grupa (2003.-04. gadā dzimušajiem) 

Darija Ločmele: 1000m skrējiens – 1. vieta. 

Viktorija Krišāne: 2000m sporta soļošana – 1. 

vieta, trīssoļlēkšana – 2. vieta.  

Ilvija Nagle: 1000m skrējiens – 3. vieta.  

Nikita Jakimovs: 1000m skrējiens – 1. vieta.  

“A” grupa (2001.-02. gadā dzimušajiem) 

Vivita Krišāne: 2000m sporta soļošana – 1. vie-

ta, trīssoļlēkšana – 1. vieta.  

Ronalds Stanislavskis: lodes grūšana – 3. vieta.  

Roberts Rancāns: augstlēkšana – 3. vieta.  

Juniori (1999.-2000. gadā dzimušajiem) 

Sofija Ločmele: 3000m skrējiens – 1. vieta.  

Katrīna Ločmele: 60m skrējiens – 2. vieta, tāl-

lēkšana – 3. vieta.  

Liene Nagle: trīssoļlēkšana – 1. vieta.  

Linda Kiščenko: 300m skrējiens – 1. vieta, 

1500m skrējiens – 2. vieta.  

Ēriks Starodumovs: 3000m skrējiens – 1. vieta.  

Ardis Rudzītis: tāllēkšana – 1. vieta, trīssoļlēkša-

na – 1. vieta.  

Edgars Gadžega: 2000m sporta soļošana – 2. 

vieta.  

Arnis Gutāns: lodes grūšana – 3. vieta, augstlē-

šana – 2. vieta.  

Dāvis Blaus: lodes grūšana – 1. vieta.  

Rūdis Laganovskis: 2000m sporta soļošana – 3. 

vieta.  

Ivo Burmeistars: 800m skrējiens – 1. vieta, 

300m skrējiens – 2. vieta.  

Latvijas čempionāts soļošanā telpās 28. janvā-

rī, Rīgā.  

U-14 grupa 

Brigita Mūrniece Krišāne – 1000m, 3. vieta.  

Sandis Ivanovs – 1000m, 1. vieta.  

U-16 grupa.  

Viktorija Krišāne – 2000m, 1. vieta.  

Darija Ločmele – 2000m, 3. vieta.  

U-18 grupa.  

Vivita Krišāne – 3000m, 4. vieta.  

Ronalds Stanislavskis – 5000m, 2. vieta.  

U-20 grupa.  

Edgars Gadžega – 5000m, 2. vieta.  

Rūdis Laganovskis – 5000m, 3. vieta.  

Kārsavas un Zilupes sportisti kopvērtējuma no-

pelnīja 11 medaļas, kas kopvērtējuma deva 1. 

vietu.  

Treneris: V. Krišāns.  

 

Latvijas čempionāts telpās 2018, no 2.-3. feb-

ruārim Kuldīgā.  

Ilarija Ločmele: 1500m – 1 vieta, 3000m – 1. 

vieta.  

U-20 grupā 

Sofija Ločmele: 3000m, 1. vieta.  

MALNAVAS KOLEDŽAS AUDZĒKŅI IEPRIECINA 
“MŪSMĀJU” IEMĪTNIEKUS 

Malnavas koledžas audzēkņi ir atgriezušies no brīvlaika un 11. janvāra pēcpusdienā 

uz pansionātu “Mūsmājas” no koledžas bija atnācis Salatētis ar rūķīšiem. 

Tie bija 2. finansistu grupas audzēkņi, kas ieradās kopā ar savu skolotāju 

N.Konstantinovu un atnesa pansionāta iemītniekiem pašu audzēkņu, studentu un kole-

džas darbinieku sarūpētās dāvanas: gan saldumus, gan skaisti noformētus un pašrocīgi 

izgatavotus apsveikumus ar novēlējumiem. Senioriem tika uzdāvināta arī tējkanna un 

avīzes “Latvijas Mājas Dakteris” gada abonements.  

Paldies direktora vietniecei audzināšanas darbā Intai Ostrovskai par šo skaisto tradī-

ciju, kas ieviesta koledžā: katru gadu iepriecināt pansionāta iemītniekus ar audzēkņu 

sagatavoto apsveikumu, dziesmām, par sirsnību un labestību, ko izjutām tikšanās reizē. 

“Pansionāta klientu un darbinieku vārdā, novēlu visiem būt laimīgiem pasaulē, radošiem 

domās un nezaudēt patiesu interesi par apkārt notiekošo arī turpmāk.” 

Radīt brīnumu un ļaut to dāvāt tālāk – tāda ir Malnavas koledžas pedagogu būtība. 

Paldies viņiem par to, ka māk šo labestības uguntiņu iekurt savos audzēkņos un prasmi 

padalīties ar to citiem. 

Zenta Čačka 
pansionāta “Mūsmājas” vadītāja 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
INFORMĒ IEDZĪVOTĀJUS 
PAR PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS SISTĒMU 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu par fizisku personu datu aizsardzību, Kārsa-

vas novada pašvaldībā noteiktos brīvprātīgās iniciatī-

vas izmaksājamos pabalstus, t.i., pabalstus Otrā pa-

saules kara dalībniekiem, politiski represētām perso-

nām, Afganistānas kara dalībniekiem, Černobiļas 

AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, pabal-

stus Ziemassvētkos, pabalstus apkurei vai kurināmā 

iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem 

un personām ar invaliditāti kopš bērnības, pabalstus 

nozīmīgā dzīves jubilejā, turpmāk piešķirs, pamatojo-

ties uz personas iesniegto iesniegumu, nevis pēc Sociā-

lā dienesta vai citas pašvaldības iestādes sastādīta sa-

raksta.   

Saskaņā ar likumdošanu, persona, iesniedzot iesniegu-

mu Sociālajā dienestā, sociālā darba speciālistam ļauj 

veikt personas datu apstrādi.  

Aicinām Kārsavas novada iedzīvotājus, kuri ir Afga-

nistānas kara dalībnieka statusā un vientuļos pensionārus, 

kuriem nav bērnu, un personas ar invaliditāti kopš bērnī-

bas – iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumus konkrēta 

pabalsta saņemšanai, norādot savu kredītiestādes norēķi-

nu konta numuru. Pabalstus februāra mēnesī varēs sa-

ņemt Afganistānas kara dalībnieki, savukārt, marta mēne-

sī – vientuļie pensionāri un personas ar invaliditāti kopš 

bērnības. 

 

Andžela Malakāne 
sociālā dienesta vadītāja 
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KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI UN PALĪDZI BĒRNAM IZAUGT! 

Pašlaik Latvijā ir 601 audžuģimene, kurās ievietoti 1200 bērni (uz 

29.01.2018.). Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams. Bet 

varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltu-

mu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt 

arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, ru-

nāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un 

vajadzīgs? 

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņē-

musi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteik-

tu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, 

kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar 

par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt 

ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Au-

džuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava 

uzņemt savās mājās. Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, 

viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi 

un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par 

bērniem.  

Lai kļūtu par audžuģimeni, jāvēršas bāriņtiesā, uzrādot personu aplieci-

nošus dokumentus, un jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģi-

menes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra-narkologa 

izziņas par veselības stāvokli.  

Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes sta-

tusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzi-

nāt bērnu un sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu pie-

mērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Audžuģimenes statusa pre-

tendenti bez maksas noklausās mācību kursu. Kursos kvalificēti speciālisti 

– mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu ap-

rūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un 

citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai 

ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem aplie-

cību. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem 

un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt audžuģimenes statusu. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek no-

slēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību. Audžuvecāki var izvēlēties, kā-

da vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.  

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem atlīdzību: 

 Par 1 bērnu EUR 171 

 Par 2 bērniem EUR 222 

 Par 3+ bērniem EUR 274 

Tāpat audžuģimene saņem pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka 

katra pašvaldība, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par div-

kāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam) 

un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei (par katru bērnu).  

 Bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 215 eiro, no sep-

tiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 eiro (pie 2018. gada minimā-

lās darba algas - 430 eiro). Piemēram, Kārsavas novada pašvaldība pabal-

stu bērna uzturam, veselības aprūpei un izglītības ieguves atbalstam no-

drošina  258 eiro mēnesī un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

– 57 eiro mēnesī; 

 pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risinā-

šanā. 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģi-

menēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!  

Informāciju sagatavoja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors Aleksejs 

Makuševs 

Aicinām visus interesētus, kuri vēlētos kļūt par audžuģimenēm, pieteikties Kārsavas novada pašvaldības bāriņtiesā līdz 1. martam, jo tuvākajā laikā 

tiek plānotas audžuģimeņu apmācības.  

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt, jautājot Kārsavas novada bāriņtiesā (bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Sandra Čeirāne, tālr. 28686146, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kašs, tālr. 28686389, e-pasts barintiesa@karsava.lv).  

 

Kārsavas novada pašvaldības bāriņtiesa 

TE IR DARBS TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
KONSULTANTAM PAŠVALDĪBĀ 

Kārsavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000017398, izsludina 

konkursu uz vakanto tūrisma informācijas konsultanta(-es) amatu 

(uz noteiktu laiku-darbinieka prombūtnes laiku) 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

  Pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā 

izglītība. 

  Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, angļu un krievu 

valodu zināšanas. 

  Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem 

partneriem tūrisma jomā. 

  Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par 

uzdoto pienākumu veikšanu. Pieredze dažādu līmeņu projektu iz-

veidē, vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

  Motivācijas vēstule, CV; 

  Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (iesniedzot jāuzrā-

da oriģināli); 

  Redzējums par Kārsavas novada attīstību tūrisma jomā 

(apjoms – ne vairāk kā uz vienas A4 lapas); Valsts valodas pras-

mes dokuments (ja nepieciešams). 

Dokumenti jāiesniedz (personīgi vai nosūtot pa pastu) Kārsa-

vas novada pašvaldībai, Vienības ielā 53, Kārsavā, LV – 5717, 

kancelejā (2. stāvā), līdz 2018. gada 16. februārim, plkst. 16 00, 

norādot uz aploksnes „Kārsavas novada pašvaldības tūrisma in-

formācijas konsultanta amata konkursam” 

KĀRSAVAS NOVADA PAGASTOS NOTIKS BEZMAKSAS NŪJOŠA-

NAS NODARBĪBAS 

Sākot ar 29.janvāri, ikvie-

nam interesentam būs iespē-

ja iepazīt nūjošanas sporta 

veidu un apgūt tā pamat-

principus sertificēta instruktora Irēnas Kaupužes vadībā. 

   1.nodarbība - Malnava, 29.01.2018. plkst. 15.00 tikšanās pie pagasta ēkas. 

   1.nodarbība - Goliševa, 31.01.2018. plkst. 15.00 tikšanās pie pagasta ēkas. 

   1.nodarbība - Mērdzene, 03.02.2018. plkst. 11.00 tikšanās pie pagasta ēkas. 

   1.nodarbība - Mežvidi, 03.02.2018. plkst. 13.00 tikšanās pie pagasta ēkas. 

   1.nodarbība - Salnava, 04.02.2018. plkst. 11.00 tikšanās pie Salnavas KN. 

   1.nodarbība - Kārsava, 04.02.2018. plkst. 13.00 tikšanās pie Kārsavas stadi-

ona. 

Uz  nodarbību ciklu aicināts ikviens, kurš vēlas pievērsties veselīgam dzīvesvei-

dam un ieviest savā ikdienā veselības veicinošu kustības soli. Vienas nodarbības 

ilgums 1 h.  

Ja ir savas nūjošanas nūjas, tad tās jāņem līdzi, ja nav, tad visi interesenti tiks 

nodrošināti ar nūjām, kuras tiks pielāgotas katram individuāli. Vairāk informā-

cijas, zvanot pa tālruni 26111413 (Irēna). 

Visas nodarbības bezmaksas. Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda pro-

jekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasā-

kumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros. 

Anna Zīmele 

projekta vadītāja 
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twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

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 2018. gada janvāra mēnesī veikti 3 miršanas reģistri un 2 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlējušies saviem bēr-

niem vārdus Keita un Deivisa.   

facebook.com/KarsavasNovads 

AICINĀJUMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS  

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bēr-

niem ar funkcionāliem traucējumiem projekta 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģio-

nā” (turpmāk - DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību 

izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  in-

dividuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpo-

jumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā. 

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI 

projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādā-

ti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucē-

jumiem visā Latgales reģionā.  

Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tika 

sagatavots individuālais atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan 

bērna, gan tā vecāku (likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu) dzīves kvali-

tātes uzlabošanai.  

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību 

izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, un viņu vecāki 

(likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendē-

tos pakalpojumus šādā apmērā: 

  bērni ar FT (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot) – atbalsta plānā reko-

mendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 pakalpo-

juma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā; 

  bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) – 

psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība 

izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas rei-

zes visa projekta īstenošanas laikā. 

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un ku-

riem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcio-

nāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var sa-

ņemt bez maksas “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm 

gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot - ne 

vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit ga-

du vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā). 

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs 

iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām - 2022. gada 31. 

decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc 

tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta lī-

dzekļiem. 

Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegša-

nu, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz paš-

valdības sociālo dienestu, lai informētu sociālo dienestu par nepiecieša-

majiem pakalpojumiem, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpoju-

mu sniegšanas iespējas, kā arī iesniegtu iesniegumu  pakalpojumu piešķir-

šanai. 

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, pašvaldībai, atbilstoši LR nor-

matīvajiem aktiem daudzos gadījumos ir jāveic iepirkuma procedūras. 

Iepirkt var tikai tos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir reģistrēti 

sociālo pakalpojumu sniedzēju vai ārstniecības personu un ārstniecības 

iestāžu reģistrā. 

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpo-

jumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamī-

bu personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”. 

Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā dienestā, zvanot pa 

tālruni 65733245 vai 28743768 vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot 

pa tālruni 654 40862. 

Atbalsta plānā norādītie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ku-

rus bērni ar FT var saņemt bez maksas.  

Atbalsta vai pašpalīdzības grupa. Sociālā darbinieka (t.sk. karitatīvā so-

ciālā darbinieka) individuālās konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs. Pēc 

traumatisma programmas. Krīzes centrs bērniem. Atbalsta centri pēc trau-

matisma rehabilitācijai. Krīzes centrs mātēm ar bērniem. Dienas aprūpes 

centrs. Asistenta pakalpojums (no 5 gadu vecuma) bērnam. Ģimenes asis-

tenta vai atbalsta personas pakalpojums. Sociālā rehabilitētāja pakalpo-

jums. Logopēds. Ergoterapeits. Psihoterapeits. Psihologs. Fizioterapeits. 

Speciālais/attīstošais pedagogs. Defektologs. Izglītojošās atbalsta grupas. . 

Nodarbības prasmju apmācībai. Radošās darbnīcas. Specializētās darbnī-

cas. Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) pro-

grammas un/vai nodarbības. Saskarsmes treniņgrupas BF. Preventīvas un 

agrīna riska novēršanas programma jauniešiem ar deviantu un vardarbīgu 

uzvedību un/vai pašdestrukciju. Mūzikas terapija. Mākslas terapija. Kustī-

bu/deju terapija. ABA terapija. Smilšu terapija. Tera spēle. Ģimenes tera-

pija. Kognitīvi biheiviorālā terapija. MarteMeo. Reitterapija. Kanisterapi-

ja. Ūdens procedūras. TEACCH pieeja (t.sk. vides pielāgošana, vizuāls 

atbalsts, vizuāla informācija). PECS un cita veida alternatīvās komunikā-

cijas metodes. Sociālā rehabilitācija: Montesori. Sociālā rehabilitācija: 

Cits.  

LATVIJAS ŽURNĀLISTU ASOCIĀCIJA AICINA LAIKRAKSTU “LUDZAS ZEME” IEVĒROT 

ŽURNĀLISTIKAS STANDARTUS  

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valde aicina laikrakstu 

“Ludzas Zeme” ievērot atbildīgas žurnālistikas standartus, lai novēr-

stu turpmākās apsūdzības par neslavas celšanu un stiprinātu žurnā-

listikas kvalitāti Latvijā. 

Sabiedrības uzmanību piesaistījušajās laikraksta “Ludzas Zeme” publi-

kācijās LŽA saskata vairāku žurnālistikas profesionālo pamatprincipu 

pārkāpumus – laikraksts nav gādājis par viedokļu daudzveidību, nav no-

dalījis ziņas no komentāriem un nav pildījis pienākumu pārbaudīt avotu 

sniegto informāciju. Laikraksts ir arī piedāvājis finansiālu atlīdzību par 

informācijas sniegšanu, kas ir kvalitatīvā žurnālistikā nepieņemama 

prakse. Šādi pārkāpumi deldē sabiedrības uzticību neatkarīgai žurnālisti-

kai un īpaši kaitē reģionālo mediju autoritātei. 

“LŽA iestājas par kritisku, bezbailīgu žurnālistiku, kas pilda varas kon-

troles funkciju. Taču jebkurai kritikai ir jābūt balstītai faktos, un žurnālis-

tiem ir jāievēro demokrātiskās vērtībās balstīti profesionālie standarti, tā-

dējādi stiprinot sabiedrības uzticību neatkarīgai presei,” uzsver LŽA val-

des priekšsēdētāja Rita Ruduša. 

LŽA aicina “Ludzas Zemi” definēt redakcionālās vadlīnijas un ētikas 

principus, un piedāvā palīdzību to formulēšanā. “Asociācija ir gatava palī-

dzēt laikrakstam uzlabot redakcionālo praksi un sniegt patiesi kvalitatīvu 

pakalpojumu vietējai kopienai,” piebilst Ruduša. 

 
 Latvijas žurnālistu asociācija  

http://www.latvijaszurnalisti.lv/raksti/2018/01/26/lza-aicina-laikrakstu-ludzas-zeme-ieverot-zurnalistikas-standartus/
http://www.latvijaszurnalisti.lv/raksti/2018/01/26/lza-aicina-laikrakstu-ludzas-zeme-ieverot-zurnalistikas-standartus/

