
KĀRSAVĀ NOTIKA XIX STARPTAUTISKAIS MASKU TRADĪCIJU FESTIVĀLS 
Gada notikums tradicionālajā maskošanās kultūrā – Starptautis-

kais Masku tradīciju festivāls – šogad norisinājās jau deviņpadsmito 

reizi. Ik gadus šis ir īpašs laiks. Brīdis starp ziemas un pavasara miju. 

Meteņi. Laiks, kad ziemas saltumu un tumsu nomaina ūdeņu čalas 

zem ledus un zivju mošanās, zīlīšu lemešu strīķi un zvirbuļu čiepstē-

šana, krustknābju pošanās uz ligzdošanu. 

Laiks, kad daudzviet pasaulē sākas periods, ko dēvē par gavēni vai 

karnevālu laiku (vārds „karnevāls” (carnem levare) tulkojumā no latīņu 

valodas nozīmē ”ardievas gaļai”). Reiz, tālā senatnē, daudzām saimēm 

Latvijā un arī visā Ziemeļu puslodē tas bija noslēdzošais maskošanās 

laiks.  

Kopš 1999. gada ik gadus uz Masku tradīciju festivālu sabrauc ļaudis 

no Latvijas malu malām, tuvāki un tālāki ārvalstu viesi. Maskošanās ir 

īpaša tradīcija, īpašs valdzinājums, kas slēpjas spējā un iespējā pārtapt par 

citu un pazaudēt, paslēpt sevi. Ieiet kādā īpašā laikā. Svētajā laikā, svētku 

laikā. Sakrālajā. 

Šogad festivāls norisinājās Kārsavas novadā, pilsētā un pagastos. Zie-

meļlatgales sniegotās sētas un pagalmus, ielas un pakalnus apciemoja sa-

vādas būtnes – Dādi un Mārtiņu vecīši, Katrīnu meitas un Mārtiņu veči, 

Buki un Katrīnas pašas, Miežvilki, Suitu ķekatas, Budēļi un visdaudzvei-

dīgākie čigāni, arī kaitas, spoki un kaladnieki, citas mazāk un retāk redzē-

tas, sastaptas un mazāk zināmas masku grupas un tradīcijas. Festivāla da-

lībnieku pulks bija liels – varēja iepazīt visu Latvijas novadu maskošanās 

tradīcijas, jo īpaši Latgales. Tālākie braucēji no Tārgales sev līdzi bija at-

vedušas Sāmsalas ķekatnieku tradīcijas, Rīgas ģimeņu folkloras kopa 

„Berendejka” – slavu tradīcijas. Tāpat festivāla dalībnieku pulku kuplinā-

ja viesi no Igaunijas, kuri bija gan vērotāju, gan līdzvērtīgu dalībnieku 

lomā vienlaikus.  

Festivāls iesākās sestdien ar maskoto ciemošanos sētās Malnavā, Sal-

navā, Mežvidos, Mērdzenē un Goliševā, savukārt vakarā visi pulcējās 

Kārsavas kultūras namā uz Lielo masku grupu izrādīšanos. Svētdien noti-

ka grandiozs un skaļš masku grupu gājiens Kārsavas ielās un Meteņa svi-

nēšana “Krosta” estrādē, kur tika diets un dziedāts uz nebēdu, kur dega 

ugunskurs, skanēja prieks, dziesmas, danči un rotaļas. Festivāla rīkotāji, 

atbalstītāji un dalībnieki saņēma pateicībās rakstus, dāvāja dziesmotus 

sveicienus Kārsavai un Metenim. Visi sanākušie tika apveltīti ar tradicio-

nālo Meteņa mīzienu, kas šoreiz gāzās lejup no helikoptera. Atvadoties no 

XIX Starptautiskā masku tradīciju festivāla un vienam no otra, maskotie 

devās pa sniegotiem Latgales ceļiem un takām atpakaļ mājup, domājot par 

atkalsatikšanas prieku jau nākamajā, jubilejas festivālā. 

XIX Starptautiskajā masku tradīciju festivālā piedalījās - Limbažu tra-

dicionālās kultūras biedrība "PaSaulei" grupa "Saulesrits", Smiltenes fol-

kloras kopa "Rudzupuķe", Rīgas masku grupa "Grodu budēļi", Tārgales 

līvu folkloras kopa "Kāndla", Mazsalacas novada Sēļu pagasta folkloras 

kopa „Sēlene”, Rīgas ģimeņu folkloras kopa "Berendejka", Dagdas fol-

kloras kopa ''Olūteņi”, Rīgas folkloras kopas ‘’Laiva’’ jauniešu studija 

“Banga”, folkloras kopa ”Izvoltīši”, Rīgas ģimeņu folkloras kopa 

"Garataka", Ludzas TN folkloras kopa  ‘’Dzeipori’’, Pušmucovas etnogrā-

fiskais ansamblis ''Olūti”, Nirzas etnogrāfiskais ansamblis “Raipole”, Rī-

gas folkloras draugu kopa "Skandinieki", Ludzas novada Isnaudas folklo-

ras kopa,  Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, Mērdzenes etnogrāfiskais 

ansamblis "Mārga", Bārbeles folkloras kopa "Tīrums", Rīgas folkloras 

draugu kopa "Zvīgzna", Katlakalna folkloras kopa "Rāmupe", Līvānu fol-

kloras kopa “Ceiruleits”, Amatas folkloras kopa "Ore".  

Festivālu rīkoja Latvijas Folkloras biedrība sadarbībā ar Kārsavas no-

vada pašvaldību. Atbalstīja – Malnavas “Dzīļu” maiznīca, Latgales dārze-

ņu loģistika jeb “Mežvidu tomāti”, Krišānu un Ļubku saimes Mežvidu 

pagastā, Zelču saime Mērdzenes pagastā, Ruskuļu saime Malnavas pagas-

tā, Anna Danča Salnavas pagastā. Lielu darba artavu festivāla norisē ie-

guldīja Kārsavas pilsētas un pagastu kultūras namu vadītājas.  

 
Gunta Saule 

Latvijas Folkloras biedrības pārstāve  
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FEBRUĀRĪ NOTIKA TRADICIONĀLAS „MASLENICAS” SVINĪBAS GOLIŠEVĀ 

Paiet laiki, mainās dzīve, bet „Maslenica” paliek par vieniem no 

iemīļotākiem svētkiem Goliševas pagastā un Kārsavas novadā. 

„Maslenicas” svētki ir atvadīšanās no ziemas un pavasara sagaidīšana. 

Šī gada 17. februārī mūsu ciemats sagaidīja viesus. Jau no agra rīta uz 

skaisti izrotātā laukuma pie Kultūras nama skanēja mūzika. Pusdienlaikā 

no Goliševas pagasta un Kārsavas novada malu malām sanāca svētku da-

lībnieki.  

Pagasta iedzīvotājus un viesus apsveica Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka un Goliševas pagasta pareizticīgo baz-

nīcas mācītājs tēvs Aleksijs. 

Goliševas Zaļajā estrādē svētkus atklāja vokālais ansamblis 

„Straujupīte”. Koncertā piedalījās senjoru deju kopa „Senleja”, soliste 

Nadežda Cado, krievu folkloras koris „Ivuški”, bērnu vokālais ansamblis 

„Zdravinka”. Pēc koncerta vietējās saimnieces visus cienāja ar saldām 

pankūkām un karstu tēju. 

Visi varēja piedalīties dažādos konkursos,  parādīt savu spēku, apķērī-

bu un veiklību. Bija iespēja pavizināties ar „Jautro vilcienu” , aerokama-

nām, kvadriciklu pa Goliševas ciemu.  

Īpaša pateicība par atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai,  Aizgāršas 

RSN, Jānim Zeiļukam,  Jakovam Senkovecam, kā arī  saimniecēm, Žannai 

Gavrilovai, Larisai Dorofejevai, Antonīnai Karačevai, Ludmilai Blohinai, 

Nadeždai Krasanovai, Natālijai Posredņikovai, Marijai Frolovai, Vijai 

Praviteļai un Innai Sofronovai, kuras sacepa garšīgas pankūkas. Paldes arī 

visiem tiem, kas palīdzēja organizēt, atbalstīja un piedalījās svētkus. 

 
Oksana Andrejeva 

Goliševas KN vadītāja 

ZIEMA DABAS PARKĀ “ NUMERNES VALNIS” 

Ir 17. februāra rīts dabas 

parkā „Numernes valnis” 

valda neliels ziemas spel-

gonis, bezvējš, apkārt ir 

apsnigušas egles, biezā sniega sega un jauka kompānija. Ziemas 

pārgājiens pulcēja 12 interesentus no Rēzeknes un Kārsavas nova-

da.  

Pateicoties dabas aizsardzības pārvaldes darbiniecēm, kuras vadīja 

izzinošo pārgājienu - Regīnai Indriķei un Elīnai Tripānei, pasākuma da-

lībniekiem bija iespēja iepazīties ar ledāja veidotajām reljefa formām un 

dabas vērtībām, kas slēpjas vaļņa pakājē, ar dzeņveidīgajiem putniem un 

to darbību mežā, ar aizsargājamiem augiem un biotopiem.  

Dabas zinātājas stāstīja arī par uguni kā dabisku parādību mežā, 

skaidroja uguns lomu meža ekosistēmā, jo īpaši veģetācijas veidošanā 

sausā skuju koku mežā. Pārgājiena dalībnieki iepazina dzīvnieku pēdas 

un centās atpazīt tās dabā. Neizpalika arī praktiskās aktivitātes dižkoka 

uzmērīšanā, purva un meža biotopu iepazīšanā.  

Lielāki un mazāki dalībnieki priecājās par ziemas dienu, ko pavadīja 

dabā. Vēlētos, lai nepazūd cilvēku interese un vēlme doties dabā. 

 

Inese Lipska 

projektu vadītāja 

Februāra sākumā Goliševas pagasta bibliotēkā notika pasākums 

„Kamēr sveces deg…”, kura gaitā varēja iepazīties ar Veras Aņisi-

movas dzeju un viņas izšūtajiem dvieļiem. 

Vera Aņisimova aizgājusi viņpasaulē 2011. gadā un pēc sevis atstāju-

si vērtīgu kultūrmantojumu un par to pastāstīja viņas meita Ņina Adi-

ļeviča. 

Ņina ir saglabājusi mātes mantojumu un gādā, lai Veras Aņisimovas 

dzeja un izšuvumi kļūtu pieejami plašam cilvēku lokam. Vera A. dzimu-

si 1928. gadā Ukrainā, taču dzīvē ir noticis tā, ka vairāk par 40 gadiem 

nodzīvojusi Latvijā. Jau kopš bērnības viņa sākusi rakstīt dzeju un visu 

mūžu nodarbojusies ar izšūšanu. Dzejoļi un izšuvumi tā bija viņas dzīve 

un viņas dvēseles atspulgs. Vēl šajā pasākumā varēja apskatīt Olgas Ka-

zak paštaisīto sveču izstādi. 

 
                                                 Skaidrīte Lankovska 

Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja   

ATMIŅU VAKARS „KAMĒR SVECES DEG…” 

PASĀKUMU PLĀNS 

1. aprīlī plkst. 20.00 Mērdzenes KN, koncerts "Lieldienu šūpolēs" 

1. aprīlī plkst. 22.00 Mērdzenes KN, Lieldienu balle. Ieeja: 3.00 eiro. 

1. aprīlī plkst. 21.00 Goliševas KN ”Lieldienu atpūtas vakars”. 

8. aprīlī plkst. 12.00 Goliševas KN Olu ripināšana. 

8. aprīlī plkst. 21.00 Goliševas KN ”Lieldienu atpūtas vakars”. 
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NOSKAIDROTI “JAUNIEŠU GADA BALVA 2017” LAUREĀTI 

Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas nova-

da pašvaldību jau sesto gadu organizēja Kārsavas novada “Jauniešu 

gada balvu 2017”. Pasākuma mērķis ir izcelt, godināt un pateikties 

tiem Kārsavas novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu 

ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ie-

guldījumu novada izaugsmē. 

16. februāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Salnavas kultūras namā tika pa-

sniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Kopā tika saņemti 50 pie-

teikumi un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: “Goda Jaunīts”, 

“Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam”, “Goda Škoļnīks”, “Goda 

“Instagram” profils”, “Goda Sportists”, “Goda Radūšuokais jaunīts”, 

“Goda Pozitīvoukais kuriozs”. 

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja ikvienam, aizpildot anketu un iz-

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

izvirzītajām nominācijām, pēc žūrijas komisijas lēmuma deviņu cilvēku 

sastāvā tika atzīts: 

“Goda Jaunīts” - Marta Ločmele, raksturota kā “Martas idejas 

vienmēr ir radošas. Kārsavas novada populārā prāta spēle "Aļberts", inte-

resanti pasākumu videosižeti, pasākumu afišu noformēšana Salnavas KN 

un novada pasākumiem. Tas viss ir Martas brīvprātīgais darbs.”. 

Nominanti: Sanita Šakina, Gunta Nagle, Kamila Morozova, Katrīna 

Ločmele, Jolanta Probuka, Linda Pastare, Kristofers Kairišs. 

“Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam” - biedrība “SK Kuorso-

va”, raksturota kā viena no nedaudzajām organizācijām novadā, kura aktī-

vi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē aktīvi gan organizējot, gan līdzdar-

bojoties sporta pasākumu organizēšanā jauniešiem. Sporta klubs 

"Kuorsova" aktīvisti organizē dažādas sporta spēlēs, sniedz jauniešiem 

iespēju trenēties dažādos sporta veidos, šādi veicinot veselīgu dzīvesveidu 

Kārsavas novada iedzīvotājos. 

Nominanti: Juris Ločmelis, Viktorijs Krišāns, Rihards Kūkojs, KĀR-

SAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA, Anna Danča, Edgars 

Puksts. 

“Goda Škoļnīks” - Aivita Nalivaiko, mācās Kārsavas vidusskolas 

11. a klasē un ir Kārsavas vidusskolas skolēnu domes priekšsēdētāja jau 

otro gadu. Skolnieces vidējā atzīme ir lielāka par 9 ballēm. 2017. mācību 

gadā skolniece ir saņēmusi Kārsavas vidusskolas diplomu par labām un 

teicamām sekmēm mācībās un ir līderis skolas labāko skolnieku „Top – 

10” vidū. Par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu sabiedrisko 

darbu skolniece 2017. gadā ir saņēmusi pašvaldības domes priekšsēdētā-

jas I.Silickas pateicību. Aivita dzied Kārsavas vidusskolas meiteņu korī 

„Akustika” un ansamblī „Volyudzeitis”. Vokālo ansambļu skatē ir iegu-

vusi 1. pakāpi, kā arī ar ansambli piedalījusies konkursā, kas veltīts Latvi-

jas simtgadei, kā arī uzstājusies Kārsavas vidusskolas 85.gadadienas svi-

nībās, Lāčplēša dienas pasākumā Kārsavas baznīcā. Skolas pasākumos 

viņa ir spēlējusi flautu. Aivita dzied Kārsavas kultūras nama meiteņu an-

samblī „Belkanto” un Kārsavas baznīcas korī. Skolniece spēlē Kārsavas 

mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrī un arī šīs skolas kapelā 

„Dimdari”, uzstājusies pasākumos, spēlējot flautu. 

Nominanti: Jeļena Berkela, Šarlote Lorija Nagle, Signija Voite, Signija 

Igaune, Ilze Nagle, Ivo Bur-

meisters, Daira Poikāne, 

Liene Nagle, Mārtiņš Gai-

lāns, Līva Daniela Boriso-

va, Ritvars Pundurs, Kris-

ters Krišāns, Guntars Ga-

branovs, Daniels Gabra-

novs. 

“Goda “Instagram” pro-
fils” - Dainis Poikāns. In-
stagram profils @dainisp ir 
ļoti aktīvs un raksturo Kār-
savas novadu no dažādiem 
rakursiem. Viņš atspoguļo 
Kārsavas novada notiku-
mus, dabu, cilvēkus, tādējā-
di iemūžinot Kārsavas no-
vada vēsturi sociālajos tīk-
los.  
 
Nominanti: Uldis Laga-

novskis, Antra Lipska. 

“Goda Sportists” - Ilarija 

Ločmele. Ilarija šobrīd ir 

Murjāņu sporta ģimnāzijas 10. klases skolniece. Latvijas izlases dalībnie-

ce U-18 vecuma grupā. 2017. gadā aizstāvējusi ne tikai Kārsavas, bet Lat-

vijas godu vairākās starptautiskās sacensībās. Eiropas Jaunatnes olimpiādē 

ieguvusi 11. vietu 3000 m skrējienā. Ar savu neatlaidību, pašatdevi, cīņas 

sparu, sevis nežēlošanu ir iemantojusi cieņu pret sevi. Darba mīlestība, 

pašupurēšanās izraisa apbrīnu. 

Nominanti: Sofija Ločmele, Lāsma Nagla, Elīna Caune, Elvita Vilka, 

Linda Kiščenko, Sandris Zelčs, Jānis Potašs. 

“Goda Radūšuokais jaunīts”- Diona Liepiņa ir popularizējusi Kārsa-

vas novadu piedaloties dažādos mūzikas konkursos gan novadā, gan Lat-

vijas mērogā. Ir piedalījusies konkursā "Manc akords 2017", jauno dzie-

dātāju konkursā "Sapņi piepildās", iegūstot 2. vietu. Ir piedalījusies arī 

Jauniešu dienā Kārsavas novadā un ieguvusi skatītāju simpātijas. Diona ir 

viena no daudzpusīgi radošākajiem jauniešiem novadā! 

Nominanti: Arnita Lipska, Arnis Gutans, Angelika Jacenko, Elvita Vil-

ka, Raitis Barkāns, Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņš “Līnija”: 

dalībnieces Laine Pontaga, Ivita Korkla, Paula Jegorova, Arnita Lipska, 

Karīna Poikāne un Ērika Kaupuža, Jeļena Berkela. 

“Goda Pozitīvoukais kuriozs” - Lauris Ļubka. Viens no negaidītā-

kajiem un postošākajiem notikumiem Latgalē bija šī gada rudenī reģionu 

skārušās lietavas. Nerimstošais lietus dzina izmisumā lauksaimniekus, jo 

bojā gāja ne tikai nenokultā labība, bet arī jau iesētie ziemāji. Uz šīs pos-

tažas fona sociālos tīklus uzspridzināja par Latgales Švarcenegeru nodē-

vētā jaunā zemnieka Laura Ļubkas peldējums applūdušajā kviešu laukā. 

Lauris ar šo humoru piesitienu negaidīti pievērsa lielo preses uzmanību 

sev, zemnieku darbam un mūsu Kārsavas novadam. 

Nominanti: Video: Juris Vorkalis “Lielā Talkas diena”. 

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemi-

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

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

varam lepoties mēs visi. Šogad pasākums norisinājās Salnavā un pasāku-

ma vadītāji bija Marta Ločmele un Jānis Ļubka. Jāatzīmē, ka šogad dažas 

nominācijas bija jauninājums, kā arī turpmāk katru gadu ”Jauniešu gada 

balva” norisināsies kādā no Kārsavas novada pagastiem. 

 
Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

https://www.instagram.com/dainisp/
https://www.instagram.com/laganovskisuldis/
https://www.instagram.com/tadaantra/
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MĒRDZENES PAMATSKOLAS AUDZĒKŅI IEPAZĪST BIŠKOPJA ARODU 

ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs"Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 14. februārī 

Mērdzenes pamatskolā viesojās bitenieki no zemnieku 

saimniecības ,,Kramiņi” Leontīne un Rolands Zelči, kuri 5-9. klašu 

skolēniem novadīja meistardarbnīcu “Mācies bites čaklumiņu”, kurā 

iepazīstināja skolēnus ar bitenieka arodu. 

Zelču ģimenei pieder bioloģiska saimniecība, viņi rūpējas par simts 

bišu saimēm. Z/s „Kramiņi” saimnieki izveidojuši pirms gandrīz 20 

gadiem un apsaimnieko 20 ha zemes. Iesākumā Leontīne iepazīstināja ar 

savu saimniecību, pastāstīja, kā viss sākās. Sākās viss ar nejaušību, kad 

Rolandam par zemes aršanu kāds vīrs kā samaksu uzdāvināja vienu bišu 

stropu. 

Tālāk sekoja ceļojums bišu valstībā. Klausītāji uzzināja par bišu dzīvi, 

par stropa uzbūvi, biškopības produkciju, par biškopības produktu 

izmantošanu pārtikā un cilvēka veselības uzturēšanā, vaska svecīšu 

liešanu. 

Pats interesantākais skolēniem bija iejusties dravnieka arodā – 

ietērpties biškopja apģērbā, paturēt rokās dūmekli, uzlikt aizsargcepuri. 

Bērni bija aktīvi, ar interesi apskatīja biškopju inventāru, izbaudīja 

biškopības produktus: bišu maizi, medu. 

Nodarbība tika pildināta ar skolēnu līdzdarbošanos, kur tika piedāvāta 

vaska sveču liešana. Bērni savas izlietās sveces varēja paņemt sev par 

piemiņu. 

Skolēniem radās daudz jautājumu. Viņi noskaidroja, kur un kā var 

apgūt biškopja arodu. Uzzināja, ka tādu mācību iestāžu nav daudz. 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru (LLU MC) 

izstrādājusi un licencējusi profesionālās pilnveides izglītības programmu 

„Biškopība”, bet pēc ciemiņu vārdiem, jāmācās esot visu mūžu. Skolēni 

saprata, kādu mācību priekšmetu zināšanas tam īpaši vajadzīgas. 

Sarunā ar skolēniem noskaidrojās, ka daudziem no viņiem radās 

interese par biškopja arodu un darbošanās ar bitēm ir interesanti, var 

pelnīt naudiņu, uzsākt savu mazo biznesu. 

 
Lidija Petrova 

Mērdzenes pamatskolas 7., 8. klases audzinātāja 

„Eima bišu klausīties 

Pašā ziemas viducī; 

Ja bitītes daiļi dzied(a), 

Tad būs silta vasariņa.” 

/tautasdziesma/ 

Sveču mēnesis februāris dāvājis mums īstu, pasakainu ziemu – ar 

apsarmojušiem koku zariem, ar apsnigušām eglēm, māju jumtiem un 

bišu stropiem. Ko gan pašā ziemas viducī dara bitītes? Enerģiskā 

Vaira Šicāne, kas kopā ar vīru Jāni saimnieko Mežvidu pagasta 

„Kalniņos”, stāsta, ka bites pārlaiž ziemu, saspiedušās dzīvos, kustī-

gos kamolos. Taču viņas nebūt neguļ, darbīgie kukaiņi sargā sava 

stropa dārgumus – māti un jauno paaudzi – uztur siltumu, mainoties 

regulē mitrumu un droši vien gaida pavasari. Tieši tāpat kā čaklie 

bitenieki, kuru rosība nerimst arī ziemā, jo ziemas rūpes izauklē va-

saras darba augļus, un to var attiecināt gan uz kukaiņiem, gan cilvē-

kiem. 

Vairas Šicānes atsaucību izmantoja arī Malnavas PII „Sienāzītis”.  Pa-

gājušā gada 17. novembrī Latvijas Biškopības biedrība aicināja visus biš-

kopjus iesaistīties Eiropas mēroga akcijā "Eiropas me-

dus brokastis" ("European Honey Breakfast"), nodrošinot tuvākajā mācī-

bu iestādē bezmaksas medus degustāciju, un malnavieši uzaicināja ciemos 

„bišu māmiņu Vairu”, lai bērni gūtu priekšstatu par bitīšu darbošanos, kā 

arī par veselīgiem našķiem un skaistām lietām, ko var sarūpēt bišu dravas 

kopējs. Medus brokastis izvērtās par ļoti jauku pasākumu, kurā Vaira ie-

jutās bitītes tēlā, lai kopā ar bērniem, vecākiem un bērnudārza „audzītēm” 

atgrieztos vasarā, bišu dravā, dziedātu dziesmas, ietu rotaļās, nogaršotu no 

dažādiem ziediem vāktu medu, piedāvātu daudzveidīgo vaska sveču klās-

tu: čiekurus, sirsniņas, rozītes, eglītes un citas smaržīgas sveces. Mūsu 

mazuļiem ļoti patika bitītes spārniņi un galvas rota, tāpēc pirms Ziemas-

svētkiem visas trīs grupiņas saņēma dāvanā šos jaukos aksesuārus, ar ku-

riem rotaļa „Kas dārzā?” uzreiz kļuva saistošāka. 

Sveču dienā arī lūdzām mežvidiešu Šicānu palīdzību, jo gribējām, lai 

bērni uzzinātu, kā top brīnumaini smaržīgās vaska sveces. Vaira Šicāne 

atkal ieradās kā īsta bitīte – ar vaska kannniņām un medus burciņām. Bēr-

niem viņa izdalīja vaska plātnes, daktis un ierādīja sveču tīšanas iemaņas, 

kas mazajiem gudriniekiem ļāva tikt pie dzintarainām svecēm. 

„Audzītēm” tika atbildīgāks darbs – sveču liešana dažādās formās, un arī 

viņas aizrāvās kā bērni. Rezultātā visi tikām pie Sveču dienas dāvanām, 

par ko esam pateicīgi Šicānu ģimenei. 

Vairu Šicā-

ni Kārsavas 

novadā visi 

pazīst kā izglī-

tības darba 

metodiķi, tā-

pēc aktīvā dar-

bošanās drav-

niecībā šķiet 

apbrīnas vērta 

– kā to visu 

var paspēt? 

Turklāt blakus 

medus, vaska 

un pārējo biš-

kopības produktu ieguvei un apstrādei Vaira ar Jāni savus „Kalniņus” vei-

do par saistošu tūrisma objektu. Jau pāris gadus pie viņiem var baudīt re-

laksāciju Bišu namiņā, arī ziemā te var pavērot bitīšu rosīšanos stropos. 

Vismaz mūsu pusē tas ir kaut kas neredzēts. Top vēl viena interesanta ēka 

– Amatu nams, kurā saimniece plāno rīkot dažādus gadskārtu svētkus un 

saietus ar meistardarbnīcām seno amatu atdzīvināšanai, iesaistot arī tuvā-

kus un tālākus amatu meistarus. Viņas idejas ir apsveicamas un enerģija 

apbrīnojama. „Galvenais ir visu pārdomāti salikt pa plauktiņiem, saplānot 

laiku un darbus,” tāda ir Vairas veiksmīgās darbošanās atslēga. Nenolie-

dzami tā ir arī liela sirdsdegsme, aizrautība ar šo brīnumaino darbu, kas 

nebūt nepadodas kuram katram. Nu jau tā ir arī vienotības sajūta un ener-

ģijas apmaiņa, bagātināšanās no visiem, kas ciemojušies „Kalniņu” saim-

niecībā un ar ko savedusi kopā amata brālība. Drosmīgam un strādīgam 

cilvēkam vienmēr atrodas daudz darāmā un arī padoms, kā to padarīt. Lai 

piepildās Vairas, Zanes un Jāņa sapņi, lai saulainas vasaras un sniegotas 

ziemas! Kaut gan ar bitēm kā jau ar bitēm – neko īsti nevar zināt. 

 
Janīna Ņukša un Antonija Šarkovska 

Foto: Ilze Novika 

IZZINOŠAIS SVEČU MĒNESIS - FEBRUĀRIS  
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SKOLĒNU SASNIEGUMI JAUNO VIDES PĒTNIEKU KONKURSĀ – FORUMĀ 
“SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ!” RĪGAS ATKLĀTĀJĀ KĀRTĀ 

Salnavas pamatskolas 9. klases skolēni Daniels Gabranovs un Guntars Gabranovs un Kārsavas vidusskolas 9. b klases skolniece Signija 

Igaune 2018. gada 5. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā piedalījās Jauno vides pētnieku konkursā – forumā 

“Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā. 

Signija prezentēja savu pētījumu “Tomātu audzēšana izmantojot ekoloģisko mēslojumu”. Guntars un Daniels kopīgi prezentēja eksperimentu 

“Indikatora iegūšana no sarkanā kāposta lapām un tā izmantošana vielu vides skābuma noteikšanā”.  

Kopumā forumā tika prezentēti 127 skolēnu darbi 9 grupās. Forumā piedalījās 233 skolēni. Signija, Daniels un Guntars saņēma Bērnu un jauniešu 

vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstus par veiktajiem pētījumiem un eksperimentiem. Signija saņēma arī atzinības rak-

stu, iegūstot foruma klātesošo skolēnu un pedagogu simpātiju balvu. Skolotājas konsultantes Janīna Ļubka un Valentīna Tuče saņēma Bērnu un jaun-

iešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstus par skolēnu konsultēšanu un sagatavošanu konkursam. Pēc konkursa dalīb-

niekiem bija iespēja doties ceļojumā pa Dabaszinātņu Akadēmisko centru un vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā. 

 
Valentīna Tuče 

Kārsavas novada Dabaszinātņu mācību jomas MA vadītāja 

Šī gada 8. februārī Mērdzenē 

notika starpnovadu kausa 

izcīņa minihandbolā pamat-

skolu grupā.  

Rezultāti 2002.-2003. gadā dzi-

mušajām meitenēm - 1. vieta 

Mežvidu pamatskolas koman-

dai. Komandā spēlēja: Viktori-

ja Krišāne, Vivita Krišāne, 

Ksenija Valdzere, Līva Daniela 

Borisova, Everita Borisova, 

Marģita Borisova. Skolotāja: 

Jolanta Silicka. 

2. vieta Mērdzenes pamatsko-

las komandai. Komandā spēlē-

ja: Antra Kušnere, Samanta Renckuberga, Vivita Parazenkova, Patrīcija Čera, Dita Lipska, Laura Novikova. Sko-

lotāja: Inese Avota.  

Zēnu konkurencē 1. vietu izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Arnis Naglis, Kirils 

Ozoliņš, Aleksandrs Stripkāns, Elmārs Rudzītis, Elvijs Miezis, Ruslans Medvedevs. Skolotāja: Inese Avota. 

2. vietu ieņēma Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Guntars Gabranovs, Ilvars Gabranovs, Da-

niels Gabranovs, Tutans Raivis, Niks Naglis. Skolotāja: Ināra Kivle. 

Rezultāti  2004.-2005. gadā dzimušajām meitenēm - 1. vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. Komandā spē-

lēja: Beatrise Čera, Vizma Emīlija Vasiļjeva, Valērija Jaicka, Samanta Novikova,  Anastasija Ozoliņa, Anastasija 

Karpova, Diāna Načiņņikova, Anna Sofronova. Skolotājas - Inese Avota un Ināra Kivle. 

Starp zēnu komandām - 2. vieta Salnavas pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Einārs Čoičs, Normunds 

Tutans, Jānis Burmeisters, Ernests Strods, Ralfs Punans, Toms Naglis, Kaspars Gabranovs. Skolotāja: Ināra 

Kivle. 

3.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Elmārs Zelčs, Kristiāns Kairišs, Artis Grišulis, Ri-

nalds Jurkans, Rikardo Jegorovs, Sandis Barančuks. Skolotāja Jolanta Silicka. 

Ināra Kivle 

sporta skolotāja  

MĒRDZENĒ NOTIKA SACENSĪBAS MINIHANDBOLĀ 

KĀRSAVAS NOVADA MEITEŅU VOLEJBOLA KOMANDA IEGŪST JAUNU PIEREDZI 

Šī gada 28. februārī Maltā notika 

Latvijas volejbola federācijas skolu 

kauss "Top 2018". Sacensības norisi-

nās divās vecumu grupās gan zē-

niem, gan meitenēm. Pirmo reizi šīm 

sacensībām pieteicās arī kāda ko-

manda no Kārsavas novada - Kārsa-

vas vidusskolas meiteņu komanda.  

1998.-2001. gadā dzimušo meiteņu 

grupā kopā startēja 8 komandas no Rē-

zeknes un Viļānu novadiem, kā arī Rē-

zeknes pilsētas, kur jaunatnes volejbola 

tradīcijas ir krietni senākas un pamatī-

gākas. Top kausa noslēgumā meitenes 

ieņēma dalītu 5.-8. vietu, taču guva ļoti 

vērtīgu un neatsveramu pieredzi nāka-

majām cīņām - Ludzas apriņķa sacensī-

bām, kas norisināsies 13. aprīlī. Jāatzī-

mē, ka meitenes volejbolu spēlē tikai 

otro gadu, tāpēc augstākus rezultātus 

varam gaidīt nākošajās sezonās.  

Aicinām gan zēnus, gan meitenes 

pievienoties mūsu volejbolistu pulkam. 
Treniņi notiek ceturtdienās (plkst. 
17.00) un piektdienās (plkst. 16.30) 
Kārsavas sporta zālē. Treniņus vada 

J.Vorkalis. 

 
Juris Vorkalis 

treneris 

Latvijas čempionāts vieglatlē-

tika telpās 17. - 18. februāris 

Kuldīgā.  

Ilarija Ločmele – 1500m, 3. vie-

ta.  

Izpildīts normatīvs Eiropas čem-

pionātam.  

Treneri: Ģ. Bitītis, V.Krišāns.  

 

Starpnovadu kausa izcīņa 

florbolā vidusskolu grupā 10.-

12. klasēm, 22. februārī Felici-

anovā.  

Kārsavas vidusskolas jaunietes – 

2. vieta.  

Kārsavas vidusskolas jaunieši – 

3. vieta.  

Sporta skolotājs: V.Krišāns.  

 

Baltijas valstu kausa izcīņa 

vieglatlētikā telpās, 3. martā, 

Igaunijā, Viru pilsēta.  

Ilarija Ločmele – 3000m, 1. vie-

ta.  

Treneri: Ģ. Bitītis, V.Krišāns.  

SASNIEGUMI SPORTĀ 
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Kārsavas novadā uz 31.01.2018. bezdarba līmenis no iedzīvotāju skaita 

darbaspējas vecumā bija 20.1%  jeb 707 bezdarbnieki. 

Laika periodā no 2018.gada 1. janvāri līdz 6. martam Kārsavas novadā 

Jauniešu garantiju projekta ietvaros: 

 9 jauniešiem ir sniegtas grupu karjeras konsultācija, 

 39 jaunieši ir apmeklējuši KPP seminārus. 

Uz 6. martu Kārsavā reģistrēti ir 80 jaunieši vecumā no 15-29 gadiem. 

Pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 

Kārsavas novadā pašreiz piedalās 5 jaunieši. 

Pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” iesaistīts 1 jaunietis. 

Šobrīd pasākumā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ir nodarbināti 

15 bezdarbnieki pie 11 darba devējiem. 

Pasākumā “Apmācība pie darba devēja” iesaistīti 3 bezdarbnieki 2017. 

gadā, 1 bezdarbnieks 2018. gadā. 

2017. gadā Kārsavas novadā īstenotajos ABI KPP pasākumos iesaistīti 

368 bezdarbnieki. 

Kārsavā - seminārs "Emocionālā inteliģence" – 12 bezdarbnieki 

Malnavā - kurss “Projektu vadības pamati (ar praktisku darbu datorklasē)” 

– 7 bezdarbnieki 

Kārsavā - seminārs "Darba attiecības starpkultūru vidē" – 11 bezdarbnieki 

Kārsavā - seminārs "Darba tiesības" – 9 bezdarbnieki 

Kārsavā - seminārs "Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, in-

formācija par uzkrājumu veidošanu" – 13 bezdarbnieki 

Kārsavā - seminārs "Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - 

sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā" – 14 bezdarbnieki 

Goliševā - seminārs "Darba attiecības starpkultūru vidē" – 10 bezdarb-

nieki. 

2017. gadā Kārsavas novadā profesionālo apmācību apguvuši 100 bez-

darbnieki (67 - Kārsavā, 12 - Mežvidos un 21 - Goliševā). 

2017. gadā Kārsavas novadā neformālo izglītību apguvuši 58 bezdarb-

nieki (40 - Kārsavā, 7 - Mežvidos un 11 - Goliševā). 

2018. gadā neformālās izglītības apmācību programmas apgūst 21 bez-

darbnieks, savukārt profesionālo apmācību apgūst 9 bezdarbnieki. 

2018. gada februārī 7 klienti piedalījās grupu karjeras konsultācijā un vei-

ca profesionālās piemērotības un spēju izpēti pirms apmācībām. 

Pēdējā pusgada laikā novada bezdarbnieki ir mācījušies profesionālās tā-

lākizglītības kursos: 

• Noliktavas pārzinis - Mežvidu pagasts 

• Klientu apkalpošanas operators – Kārsavā 

• Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 

– Goliševas pagasts 

Nupat martā Neformālās apmācības kursos Goliševas pagastā ir apguvuši 

Datorzinības. 

Bezdarbnieki ir aktīvi un strādā Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos - 

 Kārsavā -16 bezdarbnieki 

 Malnavā - 13 bezdarbnieki 

 Salnavā - 9 bezdarbnieki 

 Goliševā - 9 bezdarbnieki 

 Mežvidos - 9 bezdarbnieki 

 Mērdzenē – 6 bezdarbnieki 

 NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA INFORMĒ PAR SAVU DARBĪBU KĀRSAVAS NOVADĀ 

STIGLOVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA ATVĒRTA  APMEKLĒTĀJIEM 

2017. gada 
nogalē tika 
pabeigti re-
montdarbi 

Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā. 

Baznīcai tiks veikts griestu koka siju konstrukciju remonts un jumtam 
ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma. Remontdarbi tika uzsākti 2017. 
gada augustā. Tos veic SIA “NEWCOM Construction”.  

Finansējums remontdarbiem tika piešķirts 2016. gada nogalē ES EL-
FLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasā-
kuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības inicia-
tīvas” ietvaros. Projektu “Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un 
griestu konstrukciju remonts” Stiglovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas 
katoļu draudze iesniedza biedrībai „Ludzas rajona partnerība”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas baznīcas 
saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko iz-
mantošanu. Sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis ir ne tikai 
pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pa-
gasta kultūrmantojumu.  

Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090.48. ELFLA piešķirtais publis-
kais finansējums ir 90 %, līdzfinansējumu sniedz draudze no saviem lī-
dzekļiem un Kārsavas novada dome. 

Tā, kā būvniecības darbi tika pabeigti pirms pašiem Ziemassvētkiem, 
aktīvi baznīcas pēc remonta sakopšanas darbos iesaistījās draudzes locek-

ļi. Ziemassvēt-
kus draudze svi-
nēja skaistā, sa-
koptā baznīcā. 

Kopš janvāra 
baznīca apmek-
lētājiem – tūris-
tiem atkal ir pie-
ejama apskatei. 
Informāciju par 
iespēju ekskur-
santiem apmek-
lēt baznīcu var apskatīties Kārsavas novada tūrisma informācijas centrā. 
Lai apskatītos baznīcas iekštelpas, vēlams iepriekš sazināties ar prāvestu 
Andri Jonānu (mob.tel. 28345990). 

Par svētdienu dievkalpojumu laikiem ziemas periodā, lūdzu interesēties 
pa tālruni. Pavasara svētku dievkalpojumi baznīcā notiek sekojošos lai-
kos: 

 25. martā (Pūpolsvētdienā) plkst. 16.00 

 29. martā (Lielā ceturtdiena) plkst. 14.00 

 31. martā (Lielā sestdiena) plkst. 15.00 

 22. aprīlī plkst. 12.00 – svētki Sv. Jura godam 

 

Prāvests Andris Jonāns 

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ 

Sociālais dienests plāno izbraukumu konsultācijas visos novada pagastos, kuru laikā 

Sociālā dienesta speciālisti (sociālā dienesta vadītāja, vadītājas vietniece un atbildīgais 

darbinieks par asistenta pakalpojumu pašvaldībā) konsultēs un atbildēs uz iedzīvotāju 

jautājumiem sociālajā jomā. 

Iedzīvotāju pieņemšana notiks sociālā darba speciālistu darba telpās pagastu pārvaldēs 

no plkst. 12.00 līdz 14.00: 

 Goliševas pagastā – 12.04.2018 

 Mērdzenes pagastā – 13.04.2018. 

 Salnavas pagastā – 19.04.2018. 

 Mežvidu pagastā – 20.04.2018. 

 Malnavas pagastā – 26.04.2018.  
Andžela Malakāne 

Sociālā dienesta vadītāja 

            

PAŠVALDĪBA INFORMĒ 

Pašvaldības speciālist un vadības tikšanās ar iedzīvo-

tājiem pagastos. 

Aplūkojamie jautājumi: 

 Ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņas, 

 Lielākie paredzamie darbi pagastos, 

 U.c. aktuālie jautājumi.  

15. martā plkst. 10.00 Goliševas pagasta pārvaldē. 

16. martā plkst. 13.00 Salnavas pagasta pārvaldē. 

16. martā plkst. 15.00 Malnavas pagasta pārvaldē. 

19. martā plkst. 9.00 Mežvidu pagasta pārvaldē. 

21. martā plkst. 15.00 Mērdzenes pagasta pārvaldē.  
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Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. gs. 

vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecības 

centrs.  

Līdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas-

ta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā 

Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā.  

Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no 

1859. - 1868.g.) - tas ir vecākais Latvijā. 

Pilsētas tiesības Kārsavai piešķirtas 1928. gada 11. februāri.  

Aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētā laika griežos. Turpmāk, katrā 

„Kārsavas Novada Vēstis” izdevumā publicēsim fotogrāfija no desmitga-

dēm, šoreiz ieskats no 1928. - 1930. gadam.  

1936. gadā Ulmaņa vizīte Kārsavā. Labajā pusē 

redzama Ebreju skola.  

Kārsavas katoļu baznīca.  

Dzelzceļa māja.  

Veckārsava.  Kārsavas pilsētas ģimnāzija. Šobrīd Smilšu un Stacijas ielas krusto-

jums. 

Kārsavas pilsētas tirgus laukums. Šobrīd pilsētas skvērs, pretī domes 

ēkai.  

Latgales iela, šobrīd Vienības iela. Linu pieņemšanas punkts.  
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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. 

 

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, 1 laulības reģistrs un 3 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlē-

jušies saviem bērniem vārdus Adrians, Gabriela, Rebeka.  

facebook.com/KarsavasNovads 

PRUOTA SPIELIS AĻBERTS UZSUOK JAUNU SEZONU! 

Kuorsovā nu jau par tradiceju saucamuos i tautā īcīneituos pruota spielis “Aļberts” ari 

šūgod turpynuos izklaideit i izgleituot sovus fanus! Pasuokuma organizatori – bīdreiba “SK 

“Kuorsova””, uzklausūt daleibnīku īteikumus pec paguošuom sezonom,  šūgod ir saryupie-

juši vairuokys izmainis spieļu nūrisē, par kurom painformeisim eisi pyrms pasuokuma i po-

šu spieļu laikā, bet pats golvonais, kas byutu juozyn jau tān – kalendarī drūši var atzeimeit 

25. martu, 16. septembri i 16. decembri – tīši itamuos svātdinēs šūgod nūtiks “Aļberts”!   

Ar lelu prīku paziņojam, ka myusu atbaļsteituoju saime ir palykusi viel kupluoka, jū šūgod par 

Aļberta draugim ir kļuvuši ari SIA “CPA” jeb vītejais “ELVI”! Tai pat kai īprīkš, pasuokumu at-

bolsta ari “Mežvidu tomāti”, “Jersikas čipsi”, “Latvijas aptieka”, Zs “Zelta sala”, SIA “Janka 

XXL” Kuorsovys nūvoda pošvaļdeibai i Muzykys i muokslys školai! 

Teikamīs! 

Pruota spielis “Aļberts” organizatori 

J.Vuorkaļs i M.Ločmele 

BEZMAKSAS APMĀCĪBAS PAR GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 

AIZPILDĪŠANU  

Līdz ar 1. martu ir sākusies Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu 

maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu 

pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādēļ VID aicina apmeklēt bezmaksas apmācī-

bas visā Latvijā par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.  

Šī gada martā VID bezmaksas apmācības par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu notiek 

šādās pilsētās Latgalē: Balvos (16.03., 21.03., 23.03., 28.03.) un Rēzeknē (15.03., 22.03.).  

Plašāka informācija par VID bezmaksas apmācībām (precīza to norises vieta un laiks), kā arī 

iespēja tām pieteikties elektroniski pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā 

“Aktualitātes/Notikumi”.  

VID atgādina, ka iedzīvotāji,  kuriem Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ir obligāta, tā ir 

jāiesniedz līdz šī gada 1.jūnijam ieskaitot. Savukārt, tie iedzīvotāji, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, 

lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītības, ārstniecības un citiem attaisno-

tajiem izdevumiem, var iesniegt deklarāciju par 2017. gadu jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. 

jūnijam. 

 
Evita Teice-Mamaja 

VID Sabiedrisko attiecību daļa 

ESI UZSĀCIS UZŅĒMĒJDARBĪBU? 

PIESAKIES DALĪBAI BIZNESA 

INKUBATORĀ! 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

(LIAA) biznesa inkubatoros līdz šā gada 19. 

martam notiek pieteikumu pieņemšana jaundi-

binātu uzņēmumu inkubācijas atbalstam. Būtis-

kākais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir bizne-

sa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, 

apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts, pa-

kalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, pie-

mēram, zīmola, mājaslapas izstrādei, prototipa 

izgatavošanai, telpu nomai u.c., kā arī granti 

specifiskiem pakalpojumiem un iekārtu iegā-

dei.  

Biznesa inkubatorā uz inkubācijas atbalstu var 

pretendēt uzņēmumi, kas nav reģistrēti ilgāk 

par 3 gadiem. Komersantu uzņemšana Rēzek-

nes biznesa inkubatorā šogad notiks pavasarī 

un rudenī, kad plānots uzņemt attiecīgi 7 un 5 

jaunos uzņēmumus.  

Lai kvalitatīvi sagatavotu pieteikumu dalībai 

biznesa inkubatorā, potenciālie dalībnieki aici-

nāti izmantot individuālās konsultācijas par 

pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkuba-

torā un LIAA pieejamo atbalstu uzņēmējdarbī-

bas attīstībai. Pieteikties var e-pastā: 

Rezekne@liaa.gov.lv vai pa tālruni 62401095. 

Par biznesa inkubatoru 

Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 

LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inku-

batoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakal-

pojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jau-

najiem komersantiem 11 pašvaldību adminis-

tratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā 

skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas 

novados.  

2017. gadā noslēgti vairāk nekā 40 līgumi par 

pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu 

saņemšanu.  

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas 

ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, 

KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 

gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka biznesa inkuba-

toru programmā netiek atbalstītas šādas noza-

res: zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecī-

bas produktu primārā ražošana, tirdzniecība, 

finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, 

azartspēles.  

Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā 

un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA 

mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori”. 

 
Evija Piebalga 

LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora 

projektu vadītāja  

https://www.vid.gov.lv/lv/obligati-iesniedzama-gada-ienakumu-deklaracija
https://www.vid.gov.lv/lv/attaisnotie-izdevumi-0
http://www.vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/notikumi
mailto:Rezekne@liaa.gov.lv

