
NOSLĒDZIES VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS „KĀRSAVAS NOVADA STĀSTI” 
2018. gadā mums bija vienreizēja iespēja pie-

dzīvot savas valsts simtgadi. Tas bija unikāls 

notikums laikā. Mums visapkārt ir laika ritē-

juma un vēstures mēmie liecinieki - celtnes, 

upes, meži, parki, -  kā cilvēku radīti, tā arī 

dabas objekti. Katram no tiem ir savs stāsts. 

Vienam tas ietver gadu simtus, bet citu stāsti 

ir sākušies nesen. Valsts simtgades svētku svi-

nēšanas laikā iepazināmies ar dažādiem Kār-

savas novada stāstiem - Didža Groza fotostās-

tiem izstādē “Kārsavas stāsti”, vēsturnieku 

pētījumiem rakstu krājumā “Kārsavas stās-

ti”, kā arī skolēnu zīmētajiem, gleznotajiem 

un rakstītajiem “Kārsavas novada stāstiem”.  

Septembrī Kārsavā bija apskatāma Didža Grodza 

fotogrāfiju izstāde “Kārsavas stāsti”. Šīs izstādes 

iespaidā radās ideja par skolēnu vizuālās mākslas 

darbu konkursu „Kārsavas novada stāsti”. Kon-

kursu organizēja Kārsavas novada Kultūras iz-

pratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas 

MA sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu. Tajā varēja 

piedalīties Kārsavas novada skolu skolēni vecu-

mā no 10 līdz 18 gadiem. Dalībnieki tika aicināti 

attēlot kādu no Kārsavas novadā esošajiem ob-

jektiem un veikt pētījumu par to. 

Kaut gan konkursa uzdevumi nebija vienkārši, 

izvērtēšanai tika iesniegti 78 darbi no visām no-

vada skolām. Kā atzīst žūrija, nebija viegli no-

teikt labāko darbu autorus, jo bija jāvērtē gan 

vizuālās mākslas darbs, gan pētījums par objek-

tu.  

1. vietu ieguva Mareks Punāns, Agnese Skanga-

le, Jānis Burmeistars no Salnavas pamatskolas 

(sk. Elvīra Bleive) un Vivita Krišāne no Kārsa-

vas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska). 

2. vietas ieguvēju bija daudz 

vairāk. Vintra Lipska un Diā-

na Načinņikova no Mērdze-

nes pamatskolas (sk. Lija Ro-

sicka), Marija Skangale no 

Salnavas pamatskolas (sk. 

Elvīra Bleive), Ksenija Val-

dzere no Mežvidu pamatsko-

las (sk. Elīna Grabovska) un 

Adrija Petinena, Zane Šicāne, 

Raivis Homčenko Roberts 

Zelčs, Armands Naumovs, 

Armīns Gutāns, Marika Po-

pova, Šarlote Lorija Nagle, 

Sabīne Blaua un Paula Jego-

rova no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laga-

novska). 

3. vietā ierindojās Dita Lipska un Vizma Emīlija 

Vasiļjeva no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija 

Rosicka), Elērija Lāce, Ivonna Sutra un Adriana 

Salīte no Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 

(sk. G. Nagle), Loreta Zavidska, Paula Pundure, 

Karīna Poikāne, Reinis Lustiks, Kristaps Ga-

brāns, Ariadne Moisejenoka, Antra Kušnere, 

Santa Solovjova, Lūcija Burmeistare un Agita 

Potaša no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laga-

novska). 

Konkurss noslēdzās decembra beigās ar skolēnu 

darbu izstādi. Tajā ir eksponēti 48 paši veiksmī-

gākie skolēnu darbi. Izstādē parādās darbu auto-

ru īpašais grafiskais un gleznieciskais skatījums 

uz savu dzimto vietu, ko viņi vēlējās iemūžināt 

un parādīt mums – skatītājiem, bet skolēnu vei-

dotajos aprakstos, pētījumos var lasīt stāstus par 

attēloto. Jauno mākslinieku darbi būs apskatāmi 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas telpās visu 

janvāri. 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsau-

cību un ieguldīto darbu, viņu skolotājiem, vecā-

kiem un vecvecākiem par skolēnu atbalstu Kār-

savas novada stāstu rakstīšanā un vizualizēšanā, 

Kārsavas novada pašvaldībai un Kārsavas Mūzi-

kas un mākslas skolai par atsaucību un sadarbību 

konkursa organizēšanā. 

Lilita Laganovska  

Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību jomas koordinatore 
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Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5  

Kārsavā, 2018. gada 27.septembrī (prot. Nr. 13, 20.p) 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Kārsavas 
novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo da-
ļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu, Ministru Kabineta 2017.gada 
27.jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6.punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizēta-
jai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuz-
skaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā, ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma 
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 

1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību; 

1.5. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumos ietvertie termini atbilst “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā” un ar to saistī-
tajos normatīvajos aktos, tai skaitā,  Ministru kabineta 2016. gada 22.marta noteikumos Nr. 174 
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (turpmāk – 
saistītie MK noteikumi) noteiktajiem terminiem. 

3. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības 
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un 
nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vidi Kārsavas 
novadā un racionāli izmantotu dabas resursus. 

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Kārsavas novada teritorijā. 

5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā. 
 

II. KĀRTĪBA, KĀDĀ ŪDENSAPGĀDES VAI KANALIZĀCIJAS TĪKLI VAI 

BŪVES TIEK PIEVIENOTAS CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN 

CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 

6. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likums”, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi. 

7. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu 
sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai. 

8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi. 

9. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atro-
das centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācija tīkli. Minētā prasība attiecas uz Kārsa-
vas novada apbūves teritorijām, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir ierīkojamas 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 

10. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz 
tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai 
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot 
augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas. 

11. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz: 

11.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā formā; 

11.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu; 

11.3. aktu par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja tīkliem. 

12. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika 
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi. 

13. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie 
cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas 
cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakst-
veidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā ga-
dījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakus-
lietotāju un Pakalpojumu lietotāju. 

14. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā 
vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, 
piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes ievada tuvumā. 

15. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu 
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 

16. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mērapa-
rāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuz-
skaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta 
mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas. 

 

III. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS UN CENTRALIZĒTĀS 

KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAS, LIETOŠANAS UN 

AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS  

17. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 

17.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās 
līnijas robežās līdz Pakalpojumu lietotāja ievadam vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā; 

17.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu sta-
cijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 

17.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās 
pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā; 

17.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašte-
ces kanalizācijas tīkli; 

17.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skata-
kas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes; 

17.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti. 

18. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras da-
ļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpoju-
ma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai 
līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infra-

struktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un 
to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā līgumā. 

19. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un 
būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek izbūvētas, 
apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem. 

20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas eksplu-
atācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

21. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir 
tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par 
ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas 
noteikumiem. 

22. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pa-
kalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmas. 

23. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus: 

23.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas mūžu; 

23.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkal-
pojošā personāla veselībai; 

23.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības 
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus; 

23.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 

23.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizāci-
jas skataku sienām (piemēram – tauki); 

23.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu  pielikumā Nr.1 no-
teiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. 

24. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu pielikumā 
Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 

24.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas šo noteikumu  pielikumā Nr.1; 

24.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakal-
pojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīša-
nas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrā-
cija un papildu maksa noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu 
gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtām. 

25. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugsti-
nāta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot 
par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

26. Gadījumos, ja noteikumu 24. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos 
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakal-
pojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu snie-
dzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 

27. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu 
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu 
piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu. 

28. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur: 

28.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstoši Ministru kabineta 
2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"), 
izņemot tās vielas un to savienojumus, kuras ir norādītas noteikumu  pielikumā Nr.1; 

28.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu 

maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

28.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 

28.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglek-

ļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 

28.5. radioaktīvas vielas; 

28.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties tajos; 

28.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krās-

vielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.; 

28.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir mazāks par 4 mm; 

28.9. vielas, kas nav minētas noteikumu pielikumā Nr.1. 

29. Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un aizsardzības prasību 

ievērošanai jebkurai personai ir aizliegts: 

29.1. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt 

lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas), izņemot Noteikumos noteiktus gadīju-

mus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 

29.2. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizē-

tās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzē-

ju; 

29.3. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu; 

29.4. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir 

pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā; 

29.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vā-

kus /minētais aizliegums neattiecas uz ūdenssaimniecības uzņēmuma darbiniekiem/; 

29.6. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgu-

mus; 

29.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes. 

30. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt plāksnīšu ar 

hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 

31. Pakalpojumu lietotājiem, kuri novada ražošanas notekūdeņus, jānodrošina vienmērīga note-

kūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana pilsētas kanalizācijas tīklā visas diennakts laikā. Nepie-

ciešamības gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes. 

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā 

nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai 

tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizāci-

jas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir 

atbildīgs par iespējamām sekām. 

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizē-

tajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu 

https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
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pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem. 

34. Pakalpojumu lietotājiem jāievēro ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības: 

34.1. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 

ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu sniedzējs 

noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lieto-

tājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības sistē-

mas aizbīdņiem jāatrodas stāvoklī "Ciet". 

34.2. Noņemt noteikumu 34.1. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot 

ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu 

lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai uguns-

dzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

34.3. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpo-

jumu sniedzēja vajadzībām. 

34.4. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hid-

rantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja 

tāds ir uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu. 

 

IV. SABIEDRISKĀ ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA LĪGUMĀ 

IETVERAMIE NOTEIKUMI, LĪGUMA SLĒGŠANAS, GROZĪŠANAS UN 

IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

35. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

35.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 

35.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai 

dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas 

paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai 

pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav 

pārņemtas no pašvaldības; 

35.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks 

(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku 

vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

35.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašnie-

kiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

35.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto ūdenssaimniecības pakalpo-

jumus būvniecības laikā. 

36. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu snie-

dzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās 

ziņas un pievienojot sekojošo: 

36.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakal-

pojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma 

līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai 

spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.); 

36.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 

36.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakal-

pojuma līguma slēgšanu; 

36.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – do-

kumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu; 

36.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai 

notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir; 

36.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) 

lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpaš-

nieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem. Minētā prasība neattiecas uz dzīvojamo māju, kas ekspluatācijā nodotas pēc 

2014.gada 15.janvāra, īpašnieku vai dzīvokļu īpašnieku kopību, taču šādam Pakalpojuma līguma 

slēdzējam var lūgt sniegt informāciju par izvēlēto norēķinu veidu. 

37. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpoju-

ma lietotāja īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka 

iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgša-

nai. 

38. Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas teh-

noloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos 

definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija 

iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas cen-

tralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

39. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta 

rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma 

līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja 

pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu. 

40. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un 

nosacījumi: 

40.1. informācija par līdzējiem; 

40.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 

40.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 

40.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt); 

40.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 

40.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 

40.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 

41. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, 

kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir 

neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

42. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma 

lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. 

Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojuma lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu 

sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti 

pārkāpumi Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu 

līdz brīdim, kad Pakalpojuma lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpo-

jumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. 

43. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbau-

di, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta neatbilstība, Pakal-

pojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojuma lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem 

rādījumiem. 

44.  Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz 

rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā 

Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, 

izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu. 

45. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 

sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakal-

pojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu snie-

dzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas 

iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai 

nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību. 

46. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma lieto-

tājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus. 

47. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens 

daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir 

lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mērapa-

rāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs vienojas par patērētā 

ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams. 

48. Pakalpojuma lietotājiem, kuru izmantoto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma noteikšanai 

nav uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, ir jāveic samaksa par faktiski izlietoto ūdens daudzumu 

saskaņā ar ūdens patēriņa normām, kas noteiktas noteikumu pielikumā Nr.2. 

49. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. 

50. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi 

tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvo aktu regulējumu. 

51. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, 

Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru 

nosūta Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) 

mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam. 

52. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 

52.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties; 

52.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojuma lietotāja piepra-

sījuma; 

52.3. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs; 

52.4. beidzas Līguma termiņš; 

52.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā 

īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu. 

53. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu: 

53.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs 

iesniegumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Līguma 

izbeigšanu nav iesniedzis; 

53.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām 

izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā); 

53.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 

53.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi; 

53.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesnie-

dzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpoju-

mu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Līguma 

darbības izbeigšanu. 

54. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensap-

gādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus. 

55. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu 

par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai. 

 

V. DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

UN UZSKAITES KĀRTĪBA 

56. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz esošām decentralizētajām kana-

lizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: 

56.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada 

vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī; 

56.2. septiķus; 

56.3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekāli-

jas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. 

57. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides aizsardzības un šo noteikumu 

prasībām un par saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu. 

58. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, 

šo noteikumu 56.punktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par 

saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru 

nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitā-

te atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma lietotāja 

pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā. 

59. Vietās, kur saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, ir ierīkojamas centralizētās ūdensap-

gādes un kanalizācijas sistēmas, jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta. 

60. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas patvaļīga savienošana ar Pakalpojuma sniedzēja cen-

tralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir aizliegta. 

61. Notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Kārsavas novada administratīvajā 

teritorijā pieņem, izved un attīra SIA "Kārsavas namsaimnieks" vai cits Pakalpojuma sniedzējs, 

kuram ir noslēgts līgums ar SIA "Kārsavas namsaimnieks" par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīša-

nu, kā arī saņemtas nepieciešamās atļaujas komercdarbības nodrošināšanai no attiecīgām valsts un 

pašvaldības iestādēm un tas spēj nodrošināt savākto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārvadāša-

nu ar specializēto transportu. 

https://likumi.lv/ta/id/290977-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-talsu-novada#p38
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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62. SIA "Kārsavas namsaimnieks" nodrošina:  

62.1. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu; 

62.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to trans-

portēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kon-

troli; 

62.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma 

kontroli un uzraudzību; 

62.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kon-

troli; 

62.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizāci-

jas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. 

63. SIA "Kārsavas namsaimnieks"  ir tiesīgs: 

63.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma 

dokumentu esamību; 

63..2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās 

tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei; 

63.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, ne-

pieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultā-

tiem; 

63.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrā iekļautajiem asenizatoriem. 

64. Kārsavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās ka-

nalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz  SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanali-

zācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām. 

65. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu for-

mulu: 

I = B/A, kur: 

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir 

mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo 

līdz veseliem skaitļiem uz leju; 

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš 

mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus 

par faktisko ūdens patēriņu; 

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros. 

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved 

retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) 

saskaņā ar šādu formulu: 

Ig = MxI, kur – 

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz 

leju. 

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos. 

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata. 

66. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši: 

    66.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem 

vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā 

ar 65.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu 

mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-

mu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uz-

skaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir no-

teikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu; 

66.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura 

rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķi-

nā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens 

patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto paš-

valdības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 

67. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā. 

68. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, ku-

ras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosa-

kāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu 

ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcī-

bā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu 

par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem. 

69. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos notei-

kumos noteiktajām prasībām, ir reģistrējies  SIA "Kārsavas namsaimnieks", ir saņēmis  SIA 

“Kārsavas namsaimnieks” saskaņojumu notekūdeņu apsaimniekošanai un ievēro šādu asenizato-

ram noteikto prasību minimumu: 

69.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo 

dokumentu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumos Nr.384 

"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – 

MK noteikumi Nr.384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, kas paredzēti iz-

sniegšanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem; 

69.2. veikt Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās 

kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu uzskaiti; 

69.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam 

paredzētu specializētu transportlīdzekli; 

69.4. noslēgt rakstveida līgumu ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” par decentralizētajās kanalizā-

cijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu; 

69.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās 

kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu 

novadīšanas rezultātā; 

69.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkri-

tumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centra-

lizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezul-

tātā. 

70. Kārsavas novada  administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 

kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz SIA “Kārsavas 

namsaimnieks” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. 

71. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru 

Kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktās prasības ir uzskaitīti šo saistošo noteikumu 

pielikumā Nr.3. 

72. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja: 

72.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām; 

72.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko Pakalpojuma sniedzējam ir 

tiesības uzlikt par pienākumu Pakalpojuma lietotājam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

no mehāniskajiem piemaisījumiem par saviem līdzekļiem un pašu spēkiem. 

73. Kārsavas novada dome pilnvaro Pakalpojuma sniedzēju SIA "Kārsavas namsaimnieks" organi-

zēt reģistra izveidi par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizā-

cijas sistēmām (turpmāk – reģistrs). Reģistrs tiek izveidots un uzturēts elektroniskā formātā un 

tajā tiek norādīta sekojoša informācija: 

73.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese; 

73.2. informācija par decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku /Pakalpojuma lietotāju/; 

73.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu atbilstoši šo noteikumu 56.punktam. 

74. Līdz 2021.gada 31.decembrim Pakalpojuma sniedzējs pabeidz reģistra izveidi.  

75.Kārsavas novada iedzīvotāji var iepazīties ar informāciju par reģistrētajiem decentralizēto kana-

lizācijas pakalpojumu sniedzējiem sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks”, 

kuram ir pienākums publicēt kapitālsabiedrības mājas lapā pakalpojumu sniedzēju sarakstu. 

 

VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU 

PĀRKĀPŠANU 

76. Par noteikumu 23., 28., 29., 33., 34.3. punktā noteikto prasību neievērošanu personas var tikt 

administratīvi sodītas ar naudas sodu: 

76.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz 350 EUR; 

76.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz 1400 EUR. 

77. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam, pašvaldības vides pārvaldes 

speciālistam un administratīvajai komisijai. 

78. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīga pašvaldības adminis-

tratīvā komisija. 

79. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija. 

80. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

81. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Kārsavas 

novada Vēstis". 

82. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kārsavas novada domes saistošie noteikumi 

Nr. 57 "Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību 

Kārsavas novadā". 

83. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto 

Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu liku-

ma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēša-

nas gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līgu-

ma noslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma noslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir 

piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie 

sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi. 
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Pielikums nr.1 
Kārsavas novada domes 
27.09.2018.saistošajiem noteikumiem Nr. 
5 /prot. Nr.13/ 

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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Nr. p. k. Piesārņojošā viela* Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l) 

1. Kopējās suspendētās vielas 450 

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740 

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350 

4. Kopējais fosfors 23 

5. Kopējais slāpeklis 80 

6. Dzīvsudrabs 0,05 

7. Kadmijs 0,2 

8. Varš 0,5 

9. Niķelis 1,0 

10. Svins 0,5 

11. Hroms 0,5 

12. Cinks 2,0 

13. Naftas produkti 0 

14. Tauki 30 

https://likumi.lv/ta/id/299898#p7
https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums


Pielikums nr.2 
Kārsavas novada domes 
27.09.2018.saistošajiem noteikumiem Nr. 
5 /prot. Nr.13/ 

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei 
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Pielikums nr.3 
Kārsavas novada domes 
27.09.2018.saistošajiem noteikumiem Nr. 
5 /prot. Nr.13/ 

Kārsavas novada ciemu saraksts  

Nr. 
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas 

labiekārtojuma pakāpe 

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš dien-

naktī (vidēji gadā), litri/diennaktī 

1. 
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi 

un kanalizāciju 
200 

2. 
Individuālās dzīvojamās mājas ar centralizētu 

ūdensapgādi un kanalizāciju 
200 

Pagasts Ciems 

Goliševas pagasts   

  Antonovka 

  Baranovka 

  Čenčeva 

  Doņikova 

  Ļamoni 

  Mišenskie 

  Ņivji 

  Orehovka 

  Plotņickie 

  Pokuļi 

  Pustoška 

  Strauja 

  Svetļici 

  Trūpi 

  Zahari 

  Zeļči 

Malnavas pagasts   

  Ancāni 

  Barkāni 

  Beržovka 

  Buzinkova 

  Čāvi 

  Čudari 

  Dagušova 

  Drikaški 

  Grebņova 

  Ījevka 

  Īrubine 

  Jēči 

  Kabulova 

  Kapačova 

  Kaskāni 

  Kārsavas stacija 

  Kokari 

  Krīveņi 

  Kukari 

  Lāpova 

  Lemešova 

  Lielā Bandarova 

  Lielā Zeļčova 

  Livzinīki 

  Ločukolni 

  Lozdova 

  Lugi 

  Lukstinīki 

  Ļurbova 

  Malnavas fermas 

  Mazā Bandarova 

  Mazā Zeļčova 

  Meitri 

  Mihaļčenki 

  Morozovka 

  Moseji 

Malnavas pagasts  Naglāni 

  Nesteri 

  Novoselki 

  Orlāni 

  Petinova 

  Rudiņova 

  Salinīki 

  Skobulīna 

  Soldoni 

Mežvidu pagasts   

  Aglupīši 

  Annasmuiža 

  Ašisola 

  Augstīkolni 

  Barani 

  Beļova 

  Bokši 

  Bringi 

  Brīži 

  Buzdi 

  Dubinova 

  Dunduri 

  Dzērves 

  Ezernīki 

  Gadžiuņi 

  Gogosova 

  Goreiši 

  Griudinīši 

  Ivanova 

  Jakulinski 

  Janiki 

  Jaudzemļi 

  Jaunivanova 

  Kaki 

  Kaprani 

  Kaspari 

  Kākuči 

  Klonešnīki 

  Kokori 

  Kopči 

  Korklinīki 

  Kozuli 

  Kroleiši 

  Ķeiseļi 

  Lakšinīki 

  Lepeste 

  Liuzinīki 

  Logini 

  Masli 

  Meikulāni 

  Mežainčuki 

  Mežmala 

  Mikazāni 

  Mortuzāni 

  Motori 

  Otrie Liuzinīki 

  Padole 

  Plieši 

  Puksti 

  Pusloči 

  Pustapole 

  Ranči 

  Rejeņi 

  Rogukolni 

  Rulāni 

  Rumpļi 

  Salinīki 

  Seiļi 

  Skaisti 

  Skūpova 

  Skūteļi 

  Stapuļi 

  Stībrinīki 

  Strodi 

  Suņevīši 

  Ūdrinīki 

  Ūzulnīki 

  Viecināni 

  Votkova 

 Malnavas pagasts  Stabule 

  Straujenka 

  Šnitki 

  Tipani 

  Tronova 

  Ubagova 

  Zastinski 

  Zibla 

PAŠVALDĪBA 5 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              JANVĀRIS     2019 



Pašvaldība 6 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              JANVĀRIS      2019 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 5 "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PA-

KALPOJUMU SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA  KĀRSAVAS 

NOVADĀ" 
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Mērdzenes pagasts   

  Baranova 

  Boltāni 

  Čieri 

  Dekterova 

  Diervanīši 

  Grabežova 

  Kapačova 

  Kitkova 

  Kozukolni 

  Kravcovka 

  Krīvu Stiglova 

  Lapatnīki 

  Latvīšu Stiglova 

  Lielie Bati 

  Malzubri 

  Mihalova 

  Miški 

  Parsikova 

  Repki 

  Rūzori 

  Samuši 

  Silagaiļi 

  Silinīki 

  Silkāni 

  Sloboda 

  Šalaji 

  Škirmanti 

  Tabulova 

  Vacpiragova 

Salnavas pagasts 
  

  Aizeļkšņi 

  Aizsili 

  Bieleņi 

  Bļaši 

  Cisovka 

  Čāvi 

  Diuksts 

  Dzierkaļova 

  Elstes 

  Kaļviņa 

  Kaupuži 

  Keiseļova 

  Korecki 

  Kozukolns 

  Krutova 

  Kūkova 

  Ledinski 

  Leidumnīki 

  Liuzinīki 

  Līnuži 

  Līpusola 

  Lūbenka 

  Mežarejas 

  Mičuri 

  Motriņa 

  Nūmierņa 

  Oponosi 

  Orinski 

  Ostrāni 

  Otrā Bozova 

  Pirmā Bozova 

  Pliešova 

  Rogi 

  Ruskulova 

  Sala 

  Sausinīki 

  Silaraši 

  Stendži 

  Sutri 

  
Svikļi 

  
Uguļova 

  Vareiki 

  Verpeļi 

  Vilgi 

  Zaceški 

  Zobļova 

  Žeikari 

  Žurlova 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ūdens-

saimniecības komunikāciju izbūve, pievienošana centra-

lizētajai ūdensapgādes sistēmai, ekspluatācija, pakalpoju-

mu lietošana, tai skaitā līguma noslēgšana, grozīšana un 

izbeigšana, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites nosacījumi Kārsavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Kārsavas novada 

administratīvajā teritorijā nav ierīkoti un netiek izmantoti 

brīvkrāni, tādēļ nav nepieciešams saistošajos noteikumos 

noteikt to izmantošanas kārtību. Galvenais mērķis: no-

drošināt novada iedzīvotājus un komersantus ar kvalitatī-

vajiem pakalpojumiem un uzlabot apkārtējo vidi atbilstī-

gi valsts normatīvajiem aktiem. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izpildītu 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” prasības, no-

teiktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu 

pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un 

dabas resursu racionālu izmantošanu Kārsavas novadā. 

3. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 

Netiek paredzēti papildus budžeta līdzekļi un ieņēmumi 
budžetā. 

4. Informācija par plānotā 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā 

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām per-
sonām Kārsavas novada administratīvajā teritorijā – pa-
kalpojuma lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem (jeb 
komersantiem, kuri ūdenssaimniecības nozarē sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus, izmantojot savā valdījumā 
esošos centralizētos ūdensvada un kanalizācijas sistē-
mas). 

Noteikumi definē uzņēmēju tiesības un pienākumus inže-
nierbūvju aizsardzības jomā. 

Noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu. 

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām 

Šie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības 
nosacījumus. 

Kārsavas novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska vai juridis-
ka persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas 
jautājumos. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultā-
cijas ar SIA „Kārsavas namsaimnieks”. 

Kārsavas novada pašvaldība 27.12.2018. ir pieņēmusi lēmumu par 

Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstipri-

nāšanu (sēdes protokola Nr. 17, § 3). 

Attīstības programmas izstrādātājs ir Kārsavas novada pašvaldība. At-

bildīgā amatpersona: domes izpilddirektors Toms Vorkalis. 

Kārsavas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam pieejama 

drukātā veidā: Kārsavas novada Attīstības nodaļā – „Mežmuiža”, Malna-

vas pagasts, Kārsavas novads; kā arī Kārsavas novada pašvaldības mājas 

lapā: www.karsava.lv – Attīstības plānošana.  

Mārīte Romanovska 

Teritorijas plānotāja 

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2019.-2025.GADAM APSTIPRINĀŠANU  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā decembra mēnesī sastādīts 

1 laulību reģistrs. 

 

APSVEICAM! 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

Enija un Amēlija  

https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums


PĒC IZJĀDES AR ZIRGU POZITĪVAS EMOCIJAS GARANTĒTAS! 

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profe-

sionālās izglītības iestādēs”  pasākuma 

“Ražots Latvijā” ietvaros Mērdzenes 

pamatskolas 4. – 7. klašu skolēniem 

tika organizēta ekskursija uz zirgu sē-

tu “Untumi”. 

Zirgu sēta “Untumi” atrodas Rēzeknes 

novada Ozolmuižas pagastā. Šī saimnie-

cība ik gadus dažādos gadalaikos piedāvā 

gan Latvijas iedzīvotajiem, gan tūristiem 

no citām valstīm dažādas interesantas no-

darbes, izklaides iespējas, arī sporta sa-

censības ar zirgiem, kurās var piedalīties 

gan liels, gan mazs. Zirgu sētā mūs laipni 

sagaidīja saimniece Ligita Lebeda. 

Viņa iepazīstināja ar sētas “Untumi” dar-

bības veidiem. Te var pavizināties ar zir-

giem vasarā ieskatīties stārķu ligzdā ar 

video novērošanas kameru palīdzību, ir 

lieliska piknika vieta, jātnieku sacensības 

ar šķēršļiem u.c. Ekskursijas turpinājumā 

mūsu skolēni iepazinās ar zirgkopja ama-

tu, varēja pabarot zirgus un kumeļus ar 

maizi, burkāniem, noglāstīt tos. 

Visvairāk bērniem patika pašiem doties 

izjādēs ar zirgu pieredzējušu instruktoru 

vadībā. Braucot mājās, skolēnu atbilde uz 

jautājumu: “Vai kāds no jums vēlētos no-

darboties ar zirgkopību?”, skanēja: ”Jā!” 

Izjādes ar zirgiem bērniem sniedza pozitī-

vas emocijas, deva iespēju darīt to, ko 

viņi nekad nebija darījuši, kā arī mazliet 

iepazīt zirgkopja amatu. 

Silvija Poļnija un Valdis Domarks 
Mērdzenes pamatskolas 4.klases 

audzinātājs un 6.,7.klases audzinātāja 

KĀRSA-
VAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI GŪST LABUS 
REZULTĀTUS ROBERTAM MŪKAM VELTĪ-
TAJĀ JAUNRADES DARBU 

„Man nevajag nemirstības 

eliksīra, nemirstība ir iesie-

ta Latvijas sierā” -  tā skan 

dzejnieka un reliģiju pēt-

nieka Roberta Mūka atzi-

ņa, kas bija izvēlēta par 

2018.gada jaunrades darbu 

konkursa tematu, un jau 

vairākus gadus Kārsavas 

vidusskolas skolēni pieda-

lās dzejniekam un reliģiju 

pētniekam Robertam Mū-

kam veltītā Vislatvijas 

jaunrades darbu konkursā 

2. – 12.klašu skolēniem, ko 

organizē Riebiņu novada 

dome un Galēnu Kultūr-

vēstures biedrība. Jāatzīst, 

ka katru gadu Kārsavas 

vidusskolas skolēni iegūst 

godalgotas vietas šajā kon-

kursā un tiek aicināti uz 

noslēguma svinīgo pasāku-

mu Galēnos, kur tiek ļoti 

laipni un viesmīlīgi uzņem-

ti.  

Jaunrades darbu konkursā 

piedalās skolēni no visas 

Latvijas, kuros mīt rado-

šums, proti, kuri vērtē, anali-

zē un pauž savu viedokli par 

daudzām sabiedrībā aktuā-

lām tēmām. Arī aizvadītā 

gada 14.decembrī Kārsavas 

vidusskolas skolēni un viņu 

skolotāji tika aicināti uz šo 

pasākumu, jo mūsu skolēnu 

darbi tika ļoti labi novērtēti. 

Atzinības par saviem jaunra-

des darbiem ieguva Denīze 

Loreta Nagle (4.a kl.), Ro-

lanta Laganovska (3.b kl.), 

Annija Estere Slesere (4.b 

kl.), Gabriela Gaidukova (6.a 

kl.), Sintija Ruskule (7.kl.), 

Unda Streļča (7.kl.), Raitis 

Lipskis (9.a kl.), Lūcija Bū-

meistere (11.kl.), un 3.vietas 

ieguva 6.a klases skolnieces 

Kristīne Polukejeva un 

Amanda Silicka. Kā pasāku-

mā minēja tā galvenā šī kon-

kursa projekta vadītāja Mar-

ta Binduka, tad konkurss jau 

notiek 13. reizi, un katru ga-

du tā dalībnieku kļūst arvien 

vairāk. Marta Binduka arī 

norādīja, ka šinī mācību ga-

dā skolēnu darbi tika rūpīgi 

atlasīti un apbalvošanai izvē-

lēti labākie darbi. Sirsnīgs 

paldies pasākumā tika arī 

teikts šo skolēnu skolotā-

jiem, kuri mudina viņus būt 

drošiem un nebaidīties atklāt 

savas radošās spējas. Skolē-

niem bija arī iespēja apmek-

lēt Roberta Mūka muzeju, 

kas atrodas turpat, Galēnos. 

Ilona Cibuļska 

Kārsavas vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

2018. gada 30. novembrī un 7. decem-

brī Kārsavas vidusskolā ESF projekta 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” karjeras izglītības atbalsta 

pasākumu “Radošās darbnīcas nākot-

nes profesijās” ietvaros notika nodar-

bības “Profesija - maketētājs”, kurās 

Kārsavas vidusskolas septīto un astoto 

klašu skolēniem bija iespēja iepazīties 

ar maketētāja profesiju. Nodarbības 

vadīja šīs profesijas pārstāve Antra 

Barkāne. 

Nodarbībās laiks paskrēja nemanot, jo 

Antra bija nopietni gatavojusies. Skolēni 

noklausījās interesantu un daudzpusīgu 

prezentāciju par šo profesiju. Sākumā 

Antra skolēniem pastāstīja, kas ir dizains 

un maketēšana, kādas prasmes un zināša-

nas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt 

par grafisko dizaineru, informēja, kādās 

mācību iestādēs ir iespējams iegūt šai 

profesijai atbilstošo izglītību, kā arī, kādi 

ir darba piedāvājumi. Viņa pastāstīja par 

ikdienu un interesantajiem atgadījumiem 

šajā profesijā un demonstrēja savus izvei-

dotos darbus. 

Nodarbību otrajā daļā skolēni iejutās ma-

ketētāja profesijā, 3 – 4 cilvēku grupās 

izstrādāja kāda uzņēmuma logo, saukli 

vai produkta etiķeti, izmantojot ie-

priekš redzētos maketēšanas elementus. 

Pēc prezentācijām noritēja diskusijas 

par maketētāja profesijas specifiku un 

izveidoto darbu veiksmēm un neveik-

smēm. 

Antras vadītās nodarbības noritēja pozi-

tīvā gaisotnē, radošās darbnīcas guva 

skolēnu atsaucību. Skolēni uzdeva jau-

tājumus, kā arī atbildēja uz Antras jau-

tājumiem. 

Dažas skolēnu atsauksmes: 

“Nekad nebiju aizdomājusies, kā top eti-

ķetes, uzlīmes, reklāmas vai žurnāli. Ta-

gad zinu, ka ir tāda profesija - maketē-

tājs.” 

“Aizraujoši ir pašam veidot kādu zīmēju-

mu produktam.” 

“Stunda bija interesanta, jo uzzināju un 

izmēģināju, kā veidojas grafiskais dizains 

daudzām lietām.” 

“Uzzināju, kā vaļasprieks var kļūt par 

profesiju. ” 

“Man patika, kā Antra stāstīja un rādīja, 

kā veido maketu. Gribētu Ēnu dienās vēl-

reiz ar viņu tikties.” 

“Radošajās darbnīcās ir interesanti iz-

mēģināt ko jaunu. Patika darboties kopā. 

Maketētājs ir moderna profesija” 

“Pozitīvi ir tas, ka par savu darbu stāsta 

paši profesionāļi. Tā var uzzināt daudz 

jauna.” 

Liels paldies Antrai par interesanto tikša-

nos! 

Lilita Laganovska 
Kārsavas vidusskolas skolotāja 

8.a klases audzinātāja 

PROFESIJA - MAKETĒTĀJS 

Šī mācību gada 1. semestra noslēgumā Kārsavas novada 

izglītības iestāžu sākumskolas skolēni piedalījās izstādes 

veidošanā, kuras devīze bija: “Sasildi Latviju!” Kā dā-

vanu Latvijai bērni darināja skaistus cimdiņus, izman-

tojot gan dažādus materiālus, gan arī darba tehniku. 

Katrs darbiņš bija vienreizējs un izcēlās ar savu oriģinalitā-

ti. Tie bija tapuši gan no papīra, gan auduma, gan plastilīna 

un citiem materiāliem. Ikviens darbiņš ir kā viens atsevišķs 

stāsts par Latviju. Tajos atklājas gan mūsu tautiskie raksti, 

gan dabas ainavas, atklājot mūsu zemes skaistumu dažādos 

gadalaikos, gan senās latvju zīmes un cilvēka ikdienas gai-

tas. 

Katrs cimdiņš darināts ar lielu pacietību un rūpību. Tajos 

ielikts bērnu bagātīgais fantāzijas lidojums, izdoma un ra-

došums. 

Izstādes tapšanā vislielāko atsaucību izrādīja Kārsavas vi-

dusskola, iesniedzot 15 darbus un Mērdzenes pamatskola ar 

24 darbiem. 

Paldies visiem skolēniem par atsaucību, ieguldīto darbu un 

piedalīšanos izstādes tapšanā, kā arī viņu skolotājiem par 

sniegto atbalstu un padomu! 

Skolēnu veidotā cimdiņu izstāde apceļos ikvienu novada 

skolu, lai bērni varētu iepazīties un apskatīt ne tikai savu 

skolasbiedru, bet arī citu savu vienaudžu radošos darbiņus. 

Izstādes dalībnieki tiks apbalvoti ar Kārsavas novada paš-

valdības pateicības rakstiem. 

Antoņina Zlidne 

Kārsavas novada sākumskolas jomas koordinatore 

MĒRDZENES PAMATSKOLAS 

1. SEMESTRA AKTIVITĀTES 

IZGLĪTĪBA 7 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              JANVĀRIS     2019 



MĒRDZENES PAMATSKOLAS SKOLĒNI IEPAZĪST MALNAVAS "DZĪĻU" MAIZNĪCU 

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/

I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros Mērdzenes pamatskolas 1. – 3. klašu sko-

lēniem bija iespēja paciemoties Malnavas “Dzīļu” maiznīcā, lai iepa-

zītos ar vienu no  vietējiem mājražotājiem, viņu gatavoto produkciju, 

ieskatītos viņu darba ikdienā, kā arī paši praktiski apgūtu pirmās 

maizes cepēja darba iemaņas. 

Ciemojoties pie māju saimnieces Ainas Barsukovas, mēs uzzinājām, ka 

Malnavas “Dzīļu” maiznīca ir kultūras zīmes „Latviskais mantojums” ne-

sēja Latgalē un Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedrs. Te tiek cepta 

maize un tortes pēc pasūtījuma. Saimniece piedāvā dažādus maizes veidus 

kā, piemēram, rudzu un saldskābmaizi, kas cepta pēc senču tradīcijām uz 

kļavu lapām, ķirbju, saulē kaltētu tomātu un citas tradicionāla un netradi-

cionāla veida maizes. Maiznīcā "Dzīles" grupām un ģimenēm piedāvā iz-

zināt toršu cepšanas noslēpumus un kopīgi izcept savu pīrāgu, kūku vai 

garšīgu picu. Ir savākta liela toršu recepšu kolekcija. 

Viens no apmeklētākajiem pasākumiem „Dzīļu” maiznīcā ir vēlās brokas-

tis, kas pulcina ēdienu baudīt gribētājus no visas Latvijas. 

Arī mums tika piedāvāta iespēja uz brīdi kļūt par šī senā un tik vajadzīgā 

aroda mācekļiem. Saimnieces Ainas vadībā katrs varēja ņemt dalību picu 

cepšanā, kas izvērtās par aizraujošu, interesantu un radošu pasākumu. Tas 

ļāva bērniem iepazīt ne tikai to, kā top pica, bet reizē arī apgūt darba kul-

tūru, sastrādāties prasmi, kā arī dažus specifiskus garšīgas picas noslēpu-

mus. Vissgaidītākais brīdis, protams, bija, kad smaržīgās picas nonāca uz 

galda un , piedzerot klāt veselīgās zāļu tējas, varēja tās nobaudīt. Kas var 

būt garšīgāks par pašu rokām veidotu un ceptu picu! 

Pēc "Dzīles" apmeklējuma jutāmies gandarīti, piepildīti ar pozitīvām 

emocijām un pilni apņēmības arī mājās izcept pašiem savu picu. Paldies 

māju saimniecei Ainai par viesmīlību, silto uzņemšanu, radošumu , iespē-

ju ieskatīties maiznieka  ikdienā un uzzināt dažus šīs profesijas noslēpu-

mus, ar kuriem saimniece labprāt padalījās. Šī ekskursija bija lielisks pie-

mērs bērniem, ka arī tepat uz vietas mēs katrs varam būt noderīgs, katrs 

varam atrast savu iespēju radoši izpausties, gūstot no tā labumu gan pats, 

gan arī dodot prieku citiem. Svarīgi būt uzņēmīgam, mērķtiecīgam, zināt 

gribošam un neatlaidīgam. Mūsu ikviena panākumi un sasniegumi ir tikai 

mūsu pašu rokās. 

Antoņina Zlidne 

Mērdzenes pamatskolas 1. klases audzinātāja 

SK “KUORSOVA” ŠAUTRIŅMETĒJU REZULTĀTI 2018. GADĀ 

No 14. līdz 16. 

decembrim 

Apšuciemā 

viesnīcā 

”Arkadia” 

norisinājās 

noslēdzošās 

2018. gada 

reitinga sa-

censības šaut-

riņu mešanā – 

„LDO Latvi-

jas kauss 

2018”. Sacen-

sībās piedalī-

jās 62 kungi, 21 dāma un 7 jaunieši, starp kuriem dalību ņēma arī 

sporta kluba “Kuorsova” šautriņmetēji – Marija Ružāne, Anita Pun-

cule, Zeltīte Strade, Aivars Šutka, Gunārs Ozoliņš, Rihards Tomašic-

kis un Laimonis Naglis. 

Sacensības sākās piektdienas vakarā ar pielozēto pāru sacensībām, kur 

liela nozīme ir veiksmei izlozē. Šoreiz veiksmīga izloze trāpījās Aivaram 

un Laimonim, kurus salozējot vienā pārī arī izdevās uzvarēt piektdienas 

turnīru, finālā ar 3:0 pārspējot Žani Buklovski (ŠMK „Asās adatas”) un 

Mariju Ružāni (“Kuorsova”). 

Sestdien norisinājās dāmu un kungu individuālās sacensības, kur gan dā-

mām, gan kungiem par čempioniem kļuva “Kuorsova” šautriņmetēji. Dā-

mu finālā tikās daudzkārtējā Latvijas čempione šautriņmešanā Zeltīte 

Strade (“Kuorsova”) un viena no šī gada Latvijas izlases spēlētājām Anda 

Seimane (BDK „Lūsis”). Zeltīte svinēja uzvaru ar rezultātu 5:3. Dalīta 

3.vieta Marijai Ružānei un Anitai Punculei (“Kuorsova”). Kungu finālā 

tikās Rihards Tomašickis (“Kuorsova”) un daudzkārtējs Latvijas čempi-

ons un šī gada Latvijas izlases pārstāvis Aigars Strēlis (ŠMK „Priekule”). 

Rihards finālā pārspēja Aigaru ar rezultātu 5:3. Dalīta 3.vieta šoreiz Kris-

tapam Mickus (ŠMK „Priekule”) un Laimonim Naglim (“Kuorsova”), 

Aivars – 9, Gunārs 17. 

Dāmu konkurencē vēl vienu kausu kolekcijai pievienoja Zeltīte Strade, 

kas pārī ar Mariju Ružāni finālā ar rezultātu 4:1 pārspēja Aretu Kovaļev-

sku un Ilvu Kalniņu (SK „Bauskas darts”). Trešās vietas Anitai Punculei 

pārī ar Alisi Medni. Kungiem nepārspēti palika Riharda Tomašicka un 

Madara Razmas (ŠMK „Priekule”) pāris, kuri finālā ar rezultātu 4:1 uzva-

rēja Gati Ozolu un Igoru Ņikitinu (DK „Irlava”). Trešajā vietā Aivars ar 

Laimoni (“Kuorsova”) un Aigars Strēlis pārī ar Kristapu Mickus (ŠMK 

„Priekule”). 

Apkopojot 2018. gada sniegumu visas sezonas garumā Latvijas un Balti-

jas reitinga sacensībās (kopsummā 14 ieskaites turnīri), sporta kluba 

“Kuorsova” komandas ”50 + 1” šautriņmetējiem ir izdevies ierindoties 

augstās vietās LDO šautriņu mešanā Latvijas reitingā: Marija Ružāne un 

Rihards Tomašickis – 3, Laimonis Naglis – 5, Zeltīte Strade – 8, Aivars 

Šutka – 9, Anita Puncule – 14, Gunārs Ozoliņš – 20. 

Sporta kluba ”Kuorsova” šautriņmetēju lielākie panākumi 2018. gadā: 

dāmas: Baltic Cup - 3.vieta, LDO Komandu kauss – 3.vieta; kungi: Baltic 

Cup – 4.vieta, LDO Komandu kauss – 1.vieta. SK “Kuorsova” lepojas arī 

ar Mariju Ružāni, kas septembra beigās Budapeštā pārstāvēja Latvijas iz-

lasi WDF Eiropas čempionātā šautriņmešanā un bija viena no Latvijas 

izlases līderēm. SK “Kuorsova” šautriņmetēji pateicas par atbalstu Kārsa-

vas novada pašvaldībai, ZS ”Debessvītoli” un sporta klubam “Kuorsova”. 

2019. gada sezona sāksies ar Latvijas čempionātu, kas norisināsies no 18. 

līdz 20. janvārim Apšuciemā, viesnīcā „Arkadia”. Šo sacensību laikā tiks 

godināti 2018. gada reitinga līderi. Vairāk informācijas: 

www.latviadarts.com 

Laimonis Naglis 

SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs un darta komandas galvenais treneris 

STARPNOVADU SKOLU KAUSA IZCĪŅA FLORBOLĀ VIDUSSKOLU GRUPĀ 10. – 12.KL. 

Šī gada 14. decembrī Felicianovā notika starpno-

vadu skolu kausa izcīņa florbolā vidusskolu gru-

pā 10. – 12.klasēm. 

Jaunietes 

Kopvērtējumā Kārsavas vidusskola savā grupā 

ieguva 2. vietu. 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas vsk. – Ciblas vsk. 1:1 

Kārsavas vsk. – Ludzas 2.vsk. 3:0 

Kārsavas vsk. – LPĢ 1:2 

Kārsavas vsk. – Zilupes vsk. 5:0 

Komandā spēlēja: Sanija Helēna Gļauda, Vivita 

Krišāne, Egita Potaša, Agita Potaša, Faina Dob-

rovoļska, Paula Jegorova, Antra Kušnere, Signi-

ja Voite, Sabīne Žukovska, Ilze Nagle. 

 

Jaunieši 

Kopvērtējumā Kārsavas vidusskolas savā grupā 

ieguva 3. vietu. 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas vsk. – Ludzas vakara vsk. 1:0 

Kārsavas vsk. – Zilupes vsk. 0:1 

Pusfināls: 

Kārsavas vsk. – Zilupes vsk. 0:1 

Spēle par 3. vietu 

Kārsavas vsk. – Ludzas 2.vsk. 2:1 

Komandā spēlēja: Mārtiņš Laganovskis Veseris, 

Edgars Gadžega, Rūdis Laganovskis, Mārcis 

Gaidukovs, Roberts Dovgiallo, Marks Korni-

lovs, Kristiāns Morozovs, Danels Neško. 

Viktorijs Krišāns 

Kārsavas vidusskolas sporta skolotājs 
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PASĀKUMU PLĀNS 

25. janvārī plkst. 20.00 Kārsavas KN Jauniešu 

Gada Balva 2018 plkst. 22.00 balle ar Cover 

Crew. Ieeja 3,00 EUR. 

26. janvārī plkst. 19.00 Salnavas KN Baltina-

vas amatierteātra “Palādas” komēdija “Pareizo 

stidzeņa”. Ieeja 2,00 EUR 

26. janvārī Salnavas KN "Karnevāls_2019". 

Masku parāde no plkst. 23.00-24.00. spēlē – 

Lauris Neilands. Ieeja līdz 23.00 – 2,50 EUR, 

vēlāk 3,00 EUR. Rūpīgi sagatavotām maskām 

balvas un ieeja brīva. 

15. februārī Salnavas KN realitātes šovs 

„Precamies!? Pa jokam, nopietni.” turpinājumā 

"Balle pie Valentīnas" kopā ar Aldi Grandānu. 

Ciemosies pārnovadu sadraudzības amatierko-

lektīvi. Aicinām "brīvās sirdis ne jaunākas par 

28" pieteikt dalību šovā līdz 10.02.! Omulībai 

līdzi ņemiet "groziņu". Sīkāka informācija un 

anketas mob. 29471359 vai www.karsava.lv  

17. februārī plkst. 13.00 Kārsavas KN Gada 

ieskaņas koncerts 

23. februārī plkst. 18.00 Malnavas koledžas 

zālē starpnovada sadancis 

8. martā plkst. 20.00 Mērdzenes KN atpūtas 

pasākums "Pavasaris un Sievietes". Spēlē Edgars 

Čiževskis. Galdiņu rezervācija - mob.26339241 

AIZVADĪTS TRDICIONĀLAIS KARNEVĀLS MĒRDZENĒ 

Katru gadu janvāra pirmajā sestdienā Mērdzenes kultūras namā 

notiek Karnevāls. Tā ir gadiem ilga un skaista tradīcija. 

Katrreiz šeit ierodas arvien jaunas un neparastas maskas, kas pārsteidz 

ar savu iejušanos tēlā, tērpu un darbību. Šogad ar savu iznesību, izcilo 

graciozitāti un tērpa izvēli visspilgtāk  atklājās Lapsa. Tās klātbūtne ne-

maz netraucēja azartiskajam, dejiskajam Gailim un labvēlīgajai Pūcei. 

Šim pulciņam draudzīgi pievienojās Seksīgais Ruksis un Rukse, aplieci-

nādami Cūkas gada sākumu. Bija ieradies Šreks un Fiona. Turpat darbojās 

Vārna, leca Vardīte, viegli dejoja Taurenis, uzrūca un pabaidīja Tīģeris., 

mīļi uzsmaidīja Cūciņa. 

Šai ballē varēja sastapt un uzdejot kopā ar Feju, Pikačo,  Zombiju,  

Melno Seržantu, Ziemassvētku princesi, Masku Elzu, Zelta karalieni, Spo-

ku, Raganu. Pat Debesu Zvaigznīte bija iekritusi mūsu pasākumā, vēlēda-

ma visiem laimi. Arī Deputāts bija ieradies un pusnaktī novēlēja: „Lai vis-

iem labi!”. Skatītājus priecēja 23 maskas. Katra pārsteidza ar savu izdo-

mu, azartu, darboties prieku. 

Karnevālā ieradās arī žūrija, kas šogad arī bija tērpusies īpaši. Par go-

du žūrijai notika masku parāde un kopīga deja. Lai katrs tēls varētu atklā-

ties, neizpalika arī 

dancis ar skatītājiem.  

Pēc pusnakts 

maskas saņēma bal-

vas un devās prom, 

bet mums palika vi-

ņu dāvātais prieks. 

Paldies žūrijai 

par darbu, vērtējumu 

un līdzdarbošanās 

prieku. Izsakām pa-

teicību Karnevāla 

atbalstītājiem – Kār-

savas novada pašval-

dībai, SIA CPA. 

Lai Jaunais gads bagāts pārsteigumiem un prieka mirkļiem!  

Anita Šarkovska 

Mērdzenes kultūras nama vadītāja 

IZSTĀDE „NO VECĀSMĀTES PŪRALĀDES” 

Trešo gadu pēc kārtas novembrī Mērdzenes kul-
tūras namā tika veidota izstāde „No vecāsmātes 
pūralādes”. Šoreiz goda vieta ierādīta cimdiem. 

Paldies mūsu pagasta iedzīvotājām, kas atsaucās uz 
aicinājumu, pārlūkoja savas pūralādes, un atnesa iz-
stādei vecmāmiņas, māmiņas, vīramātes, krustmātes 
adītos un nodotos mantojumā, gan pašu izadītos un 
lolotos cimdus.  

Izstādē varēja aplūkot vairāk kā 200 pārus rakstainā 
brīnuma, kas tapis vēlos vakaros un brīvajos brīžos. 
Taču katrs atnestais cimdu pāris bija neatkārtojams 
krāsu gammā, ornamentu izvēlē, adīšanas rakstā. 

Paldies par atsaucību Jadvigai Kalvānei, Austrai Go-
lubovai, Irēnai Vorzai, Ritai Gutānei, Verai Zalānei, 
Līvijai Bondarei, Renātei Bondarei, Galinai Misānei, 

Inesei Lipskai, Ilgai Kravalei, Valentīnai Lipskai, 
Jevģēnijai Jekimānei, Regīnai Savickai, Velgai Ne-
ulānei, Inārai Novikai, Veronikai Novikai, Lidijai 
Čigānei, Janīnai Kadakovskai, Inārai Sļadzei. Pal-
dies izstādes noformētājai Aelitai Neulānei. 

Cimdi ir pārlaicīga vērtība. Cimdu raksti ir – latvieša 
kods. Kāds 18.gs. pasaules apceļotājs teicis, ka nekur 
nav redzējis tik daudz cimdu izmantošanas veidu – 
gan sadzīvē, gan tautas tērpā kā Latvijā. 

Cimdi bijuši liecinieki kā darbam, tā svētkiem. Tie ir 
dāvināti gan kāzās, gan bērēs, un jācer, ka tiks iz-
mantoti arī nākotnē, jo tā ir daļa mūsu identitātes. 

Anita Šarkovska 

Mērdzenes kultūras nama vadītāja 

16. decembrī nūtyka ituo goda nūslādzūšīs pruota spielu "Aļberts" 

pūsms, uz kuru sabrauce 18 komandys. 

Par pūsma uzvareituojim tyka krūneita komanda "Zalta Puče", ūtrā vītā 

"Nazineiši" i trešī "Druva". Un saglobojūt sovys līderpozīcejis, par 

2018.goda kūpviertiejuma uzvareituojim kļuva komanda “Zalta puče”, 

aiz sevis atstuojūt komandys “Nazineiši” i “Druva”. 

Sokom miļzeigu paļdis par atbolstu vysim myusu draugim: Latgales 

vēstniecība GORS , Mežvidu tomāti, Jersikas Čipsi, Latvijas aptie-

ka, Kārsavas novads, SIA CPA jeb vītejais ELVI, Z/S Zelta Sala, SIA 

Janka XXL i muojeigajai Kārsavas Mūzikas un mākslas skola. Paļdis 

par foto: Ilmars Berzins 

Varom nadaudz pačukstēt, ka cyukys goda 24. febralī plkst. 12.00 Aļ-

berts brauks gostūs pi Boņuka iz Latgolys viestnīceibu Gors. Vītu skaits 

īrūbežuots - 15 komandys. Biļetis var nūpierkt www.latgalesgors.lv. 

Aļberts vāl vysim sovim draugim smaideigus Zīmyssvātkus i pruoteigi 

jaudeigu jaunū 2019. godu! 

Marta Ločmele 

Pruota spieļu „Aļberts”organizatore  

PRUOTA SPIEĻU 2018. GODA SEZONA NŪZASLIEGUSĀS 
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https://www.facebook.com/latgalesgors/?__tn__=K-R&eid=ARBBDIGpBkG682U2laBxL4c_CPkFN9GMSB3fYB13oorfphjrwUYdXaGDVzP3xrYEKe8ratuzzqD7FItl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHxZ
https://www.facebook.com/latgalesgors/?__tn__=K-R&eid=ARBBDIGpBkG682U2laBxL4c_CPkFN9GMSB3fYB13oorfphjrwUYdXaGDVzP3xrYEKe8ratuzzqD7FItl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHxZ
https://www.facebook.com/latgalesdarzeni/?__tn__=K-R&eid=ARB_EkSe8r10-Ct_O8KiK4eSjwo889jJ6K09V8osJ0CK2hC9oIz2YSM5JY_lSz0d4f8nu6YxgMgEYVF8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBL
https://www.facebook.com/jersikascipsi/?__tn__=K-R&eid=ARAMAWJFZnTB9f3LZ-1K6bf1Fxd4jaKeLo7TFvTKWG2lWRWjm6KXBAUIngrYSJHtdMLC0I927_pxLWr5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHx
https://www.facebook.com/latvijasaptiekas/?__tn__=K-R&eid=ARAQCZSX8yPr618ccTm7PE2E93QC8ydR2G2cbgG8dYE4a8tfaAphmY8Xc_hBGIXei6ETnH6HzfsFS8ZO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGB
https://www.facebook.com/latvijasaptiekas/?__tn__=K-R&eid=ARAQCZSX8yPr618ccTm7PE2E93QC8ydR2G2cbgG8dYE4a8tfaAphmY8Xc_hBGIXei6ETnH6HzfsFS8ZO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGB
https://www.facebook.com/KarsavasNovads/?__tn__=K-R&eid=ARCzwETF3KT971159ZyPvKaqPbxjBZjq9hSD2E1psOHWSyKS-Drab8ltPlepbcpzU-HjYR0PVt7szR4-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLH
https://www.facebook.com/elviveikali/?__tn__=K-R&eid=ARBDD4Z-VM9HVwyMp7UyA0ca7QyfK_4cteFePMRRJIHy5gxeYW4v57lDgwwn0QrawT0xwJvtgNpmupda&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHxZx
https://www.facebook.com/zeltasala/?__tn__=K-R&eid=ARB3IuYuEM4momb4NeDhddupFsSgbPe97Eke5q8T2aFhT3zgIMPnDJLQj74n-tB0n8k9pIJm7mhUZqS5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHxZxVA
https://www.facebook.com/karsavasmms/?__tn__=K-R&eid=ARDZqq_lULEk29ILU7unjTjBbLgssu1SA2y-IGzJlRiIxJKS4DzSkn1_rFOnis8rwyf6hPi7ikn-E71I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGBLHxZx
https://www.facebook.com/ilmars.berzins.94?__tn__=K-R&eid=ARBSOQlSUEI4qEWg53VRdXTT14fZw8LG5VCtp17fNqAIQYEGSBcd-yznaMJg3Z6MjME2NjgfaRl1xf0E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC103BxPqAJ0ZiT40hDqu2qxo2FxU9wzxFsNzZ8fTxh_fxk096BCP04Icmtg8pCM1OpZysvJaLdTW1ql9WrDGGB
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DAUGAVPILĪ NORISINĀJĀS APMĀCĪBAS PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR RISKA GRUPAS BĒRNIEM UN  
JAUNIEŠIEM 

2018. gada 17. un 18. decembrī Daugavpilī 

norisinājās apmācības personām, kas strādā 

ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tajās 

piedalījās 22 dalībnieki no Latvijas un Lietu-

vas. Latgales reģionu pārstāvēja Aglonas, 

Balvu, Ciblas, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, 

Līvānu, Ludzas un Viļānu novadu, kā arī 

Daugavpils pilsētas pašvaldību jaunatnes lietu 

speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbi-

nieki, psihologi un vietējo biedrību pārstāvji. 

Savukārt no Lietuvas piedalījās biedrību pār-

stāvji un sociālie darbinieki no Visaginas ra-

jona pašvaldības un sporta treneri no Ignali-

nas rajona pašvaldības. 

Šo divu dienu lai-
kā uzsvars tika 
likts uz riska gru-
pas bērnu un jaun-
iešu labāku iepazī-
šanu, izmantojot 
neformālās izglītī-
bas metodes, kā 
arī uz sociāli emo-
cionālo mācīša-
nos. Dalībnieki arī 
labprāt dalījās sa-
vos labās prakses 
piemēros, kā šo 
mērķgrupu iesais-
tīt tieši ar sporta 

starpniecību, motivējot viņus iesaistīties veselību 
uzlabojošās fiziskās aktivitātēs. Otrās apmācību 
dienas izskaņā dalībnieki atzina, ka laika vien-
mēr ir par maz, lai spētu izrunāt visus interesējo-
šos jautājumus, taču divās dienās apskatītās tē-
mas tagad liek pārskatīt savas darba formas un 
parādā, kā tās varētu uzlabot. 

Apmācību lektore Gunta Grīnhofa atzīst: 

“Latvijā un Lietuvā atbalsta sistēma darbam ar 

riska grupas jauniešiem šobrīd tikai veidojas, 

noris diskusijas par atbalsta formām, veidiem un 

instrumentiem. No tā arī var secināt, ka nepiecie-

šams izstrādāt jaunas pieejas un konceptus dar-

bam ar riska grupas jauniešiem, kuru pamatbāze 

balstās uz fiziskām aktivitātēm vai sportu. Līdz 

ar to nozīmīgi ir pilnveidot personu, kuras strādā 

ar riska grupas jauniešiem, profesionālās kompe-

tences. Tāpat svarīgi ir radīt apstākļus veselīgas, 

uz attīstību un pilnveidi vērstas personības vei-

došanai. Būtiski ir organizēt katra jaunieša iz-

augsmes – mācīšanās procesu atbilstoši viņa va-

jadzībām, profilam un konkrētā brīža situācijai, 

tādējādi nodrošinot kvalitatīvu sociāli emocionā-

lo mācīšanos – izaugsmi.” To var apgūt ne tikai 

ikdienā strādājot ar mērķgrupu, bet arī uzklausot 

citu speciālistu pieredzi un daloties – kā tas noti-

ka divas dienas Daugavpilī. 

Šīs bija pirmās apmācības projekta LLI-402 

“Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, bal-

stoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. 

2019. gada pirmajā ceturksnī dalībnieki atkal 

tiks aicināti sanākt kopā, turpinot darbu pie savu 

profesionālo kompetenču pilnveidošanas, strādā-

jot ar mērķgrupu. Tas arī ļaus izveidot pārrobežu 

speciālistu sadarbības tīklu informācijas un labās 

prakses pieredzes apmaiņai, uzlabojot paveiktā 

darba kvalitāti. Turklāt, balstoties uz apmācību 

dalībnieku pieredzi, kā arī analizējot katras paš-

valdības darbu ar riska grupas bērniem un jaun-

iešiem, tiks veidots metodiskais materiāls – ro-

kasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un 

jauniešiem latviešu un lietuviešu valodās. 

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā 

integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk

-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietu-

vas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiro-

pas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas 

Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta satu-

ru pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un 

tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 

Savienības oficiālo nostāju. 

Iluta Kriškijāne 

Latgales plānošanas reģiona projekta vadītāja 

DAUDZDZĪVOKĻU NAMOS, KUR IZMANTO DABASGĀZI, JĀBŪT NODROŠINĀTAI DABĪGAI VENTILĀCIJAI 

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības 
noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu 
objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot 
mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots 
gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina 
pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās 
gāzes novadīšanu ārpus būves. 

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības 
noteikumos? 

Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos ie-
kļauta pēc gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju 
atzinuma, jo, piemēram, pievienojot tvaika nosū-
cēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, 
tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, 
kas objektos, kuros tiek izmantota dabasgāze, 
var radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju. 

Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur 
izmanto dabasgāzi? 

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrē-
jas telpas augšējā daļā, tādēļ arī  dabīgās ventilā-
cijas sistēma ierīkota, lai dabasgāzes noplūdes 
gadījumā telpa tiktu izvedināta caur dabīgās ven-
tilācijas kanālu, kura ievads atrodas telpas aug-
šējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais 
ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilā-
ciju ar tvaika nosūcēju nedrīkst. 

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota? 

Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju 
sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uz-
turēšana. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes, 
galvenokārt, tiks veiktas tajos mājokļos, par ku-
riem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai 
būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās notiks 
dzīvojamā sektora apsekošana par ugunsdrošības 
prasību ievērošanu mājokļos un koplietošanas 

telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs ne-
kas jauns, jo tās notiek katru gadu un notiks arī 
turpmāk. 

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo 
dabīgās ventilācijas kanālu? 

Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosū-
cēju no dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, 
ka dabīgā ventilācija ir būves pamatkonstrukcija 
un jebkura iejaukšanās, piemēram, bez saskaņo-
juma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievieno-
jot tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi pieļaujama 
un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību. 

Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi? 

1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju mode-
lis, proti, vai tajā var ielikt speciālos filtrus 
(piemēram, ogles filtrs smaržu noņemšanai 
un dūmu filtrs dažādu citu izgarojumu attī-
rīšanai) kas nodrošina tvaiku attīrīšanu re-
cirkulācijas režīmā, vai nomainīt esošo 
tvaika nosūcēju ar tādu, kas var strādāt re-
cirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi norādām, 
kā šādi filtri ir regulāri jākopj un nepiecie-
šamības gadījumā jāmaina, mainīšanas 
biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas 
biežuma un tvaiku (taukvielu) intensitātes 
daudzuma (kontrole reizi pusgadā). 

2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve visai dzī-
vojamai mājai. Šajā gadījumā jāņem vērā, 
ka: 

• būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piek-
rišana, 

• jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu 
speciālists, sertificēts būvkonstruktors un 
sertificēts arhitekts, 

• jāveic ēkas tehniskā apsekošana, 
• ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā gru-

pa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā 
pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk 
nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvpro-
jektam būs jāveic būvekspertīze. 

3.    Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas 
izbūvei konkrētajā dzīvoklī. Šajā gadījumā 
jāņem vērā, ka: 

• visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzī-
vokļa īpašnieku, 

• būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piek-
rišana, 

• jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu 
speciālists, sertificēts būvkonstruktors un 
sertificēts arhitekts, 

• jāveic ēkas tehniskā apsekošana, 
• ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā gru-

pa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā 
pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk 
nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvpro-
jektam būs jāveic būvekspertīze. 

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteiku-
mu 80.punkta prasībām dabīgās ventilācijas ka-
nālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 5 gados, 
savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk 
kā reizi 3 gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pār-
bauda un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka 
ir tiesīgs to darīt. 

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinie-
ku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja 
jums ir radušies jautājumi par ugunsdrošību mā-
joklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, 
zvaniet vai nāciet uz jums tuvāko daļu vai poste-
ni! 

Inta Palkavniece 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 
Tel. 67075871, 27098250 inta.palkavniece@vugd.gov.lv 
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PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFU NO 01.02.2019. 

SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisija 2018. gada 28. 
jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves at-
kritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 
2019. gadā - 54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā 
dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t).  

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 
10,73 EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016. 
gada, kad dabas resursa nodoklis (turpmāk – DRN) 
bija 12 EUR/t. No 2019. gada DRN par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā būs 43 EUR/t. 
DRN likme salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 
31,00 EUR (bez PVN). 

Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz 
katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņē-
mums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar at-
kritumu šķirošanu: uzbūvēta šķirošanas līnija, ie-
gādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu uzkrāšanas 
konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki at-
kritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, tiek 

rīkotas akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, 
bet maksimālais sasniegums ir iespējams tikai tad, 
kad iedzīvotāji pirms atkritumu izmešanas veic 
atkritumu šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei de-
rīgie materiāli netiek apglabāti un tiek izvesti bez 
maksas. 

SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un 
Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu paš-
valdību administratīvajās teritorijās no 2019. gada 
1. februāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa būs 13,00 EUR/m³ bez 
PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% - 
15,73 EUR/m³. 

Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto 
konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1(vienu) 
izvešanas reizi palielinās no EUR 3,12  uz EUR 
3,78 ar PVN.  

SIA "ALAAS" 

Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601 

+371 64607673, +371 20211337 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM 

Kārsavas novada pašvaldības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Kārsavas novada iedzīvotājiem” aktivitātes “Vingrošanas 
nodarbības visiem iedzīvotājiem sirds un asinsvadu veselī-

bas uzlabošanai” ietvaros, cilvēkiem ir iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodar-
bību aktivitātes. Tās vadīs sertificēts speciālists.  

• Kārsavas pilsētā nodarbības notiks pirmdienās un piektdienās, plkst. 17.00, Kārsavas kul-
tūras namā, sākot no 14.janvāra; 

• Malnavas pagastā nodarbības notiks pirmdienās un piektdienās, plkst. 18.30, Malnavas 
koledžas Vecā korpusa zālē, sākot no sākot no 14. janvāra; 

• Goliševas pagastā nodarbības otrdienās un ceturtdienās, plkst. 17.30, skolas telpās, sākot 
no 15. janvāra. 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 (Marita Joņina) vai sūtot pie-
teikumu uz jaunante@karsava.lv. 

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Vienas nodarbības ilgums 1 h. 
Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš. Uz pirmo nodarbību pasniedzēja nodrošina 
15 paklājiņus. 

____________________________________________________________________________________________ 
Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotā-

jiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši naba-

dzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrī-

bas veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un 

valsts budžeta līdzekļiem. 

Anna Zīmele 
Projekta koordinatore 

INFORMĀCIJA NVA KLIENTIEM!  

Bezdarbnieku un darba 
meklētāju pieņemšana 
Kārsavā janvārī, febru-
ārī un martā tiks nodro-
šināta otrdienās un ce-
turtdienās no plkst. 9.00 
līdz 16.30. Apkalpošanas 
vieta nav mainīta – Kārsavas novada 
pašvaldība, Vienības iela 53, Kārsava, 
1. kab. Pirmdienās, trešdienās un piekt-
dienās pakalpojumi tiks nodrošināti NVA 
Ludzas filiālē, Stacijas ielā 44, Ludzā. 

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 1. jan-
vāri bezdarbnieku un darba meklētāju ap-
kalpošana (reģistrācija, konsultācijas) no 
Kārsavas tika pārcelta uz Ludzas filiāli. 
Klientu apkalpošanas laiks no plkst. 9.00 
līdz 16.30. Informācijas aģente Inta Ran-
cāne pieņem 402. kabinetā. Tālrunis uzzi-
ņām 26346802. 

Kārsava (Kārsavas KN) 
Pirmdiena/Piektdiena 

Datums Laiks 

14.01.2019 17:00-18:00 

18.01.2019 17:00-18:00 

21.01.2019 17:00-18:00 

25.01.2019 17:00-18:00 

28.01.2019 17:00-18:00 

01.02.2019 17:00-18:00 

04.02.2019 17:00-18:00 

08.02.2019 17:00-18:00 

11.02.2019 17:00-18:00 

15.02.2019 17:00-18:00 

Malnavas pagasts 
(Malnavas koledžas 
Vecā korpusa zālē ) 

Pirmdiena/Piektdiena  

Datums Laiks 

14.01.2019 18:30-19:30 

18.01.2019 18:30-19:30 

21.01.2019 18:30-19:30 

25.01.2019 18:30-19:30 

28.01.2019 18:30-19:30 

01.02.2019 18:30-19:30 

04.02.2019 18:30-19:30 

08.02.2019 18:30-19:30 

11.02.2019 18:30-19:30 

15.02.2019 18:30-19:30 

Goliševas pagasts 
(Goliševas skolas ēkā) 
Otrdiena/Ceturtdiena 

Datums Laiks 

15.01.2019 17:30-18:30 

17.01.2019 17:30-18:30 

22.01.2019 17:30-18:30 

24.01.2019 17:30-18:30 

29.01.2019 17:30-18:30 

31.01.2019 17:30-18:30 

05.02.2019 17:30-18:30 

07.02.2019 17:30-18:30 

11.02.2019 17:30-18:30 

13.02.2019 17:30-18:30 

Jautājums: 

Augustā linu punktā notika fotogrāfiju izstāde „Kārsavas 
stāsti”, kur fotogrāfs Didzis Grodzs fotografēja cilvēku 
portretus. Diemžēl nebija iespējas atnākt uz izstādes 
„Kārsavas sejas” atklāšanu, vai ir iespējams savu portretu 
saņemt? 

 

Atbilde: 

Jā, fotogrāfijas ir iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldības ēkā, 1. 
kabinetā 

Aicinām novada iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus. 
Tos varat uzdot pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv/sabiedrība, 
rakstot uz e-pastu dome@karsava.lv, sociālajos tīklos vai klātienē 
pašvaldībā.  

JŪS JAUTĀJAT, MĒS ATBILDĀM! 

ZIEMAS ATPŪTAS VIETAS KĀRSAVĀ 

Kārsavā, bijušā lokatora vietā ir sarūpēta vieta vis-
iem ziemas prieku baudītājiem. Arī tumšajā laikā ir 
iespēja sļūkt no kalna, jo ir ierīkots apgaismojums. 

Kārsavas vidusskolas stadionā sāk darboties pub-
liskā slidotava. Interesenti slidotavu varēs izmantot 
darba dienās no plkst. 10.00 - 20.00,savukārt, laika 
posmā no pulksten 20.00 - 22.00, kā arī brīvdienās 
no pulksten 12.00 - 15.00 slidotava būs atvēlēta 
biedrībai „SK Kuorsova” hokeja spēlēšanai. Slidu 
noma strādās tikai darba dienās no pulksten 12.00 
līdz 16.00. Vairāk informācijas par slidotavu var 
uzzināt pie Mihaila 26316115 un par slidu nomu 
pie Solvitas 28741073  

IEKĻAUTAS PAPILDU PIETURVIETAS 
AUTOBUSA MARŠRUTOS 
RĪGA-LUDZA-KĀRSAVA UN RĪGA-
MALTA-RĒZEKNE 

Pēc pasažieru pārvadātāju sniegtās informāci-
jas par pieturvietām, kurās vēlama pasažieru 
apmaiņa, taču tās vēl nav iekļautas autobusu 
kustības sarakstos, kā arī pieturvietām, kuras 
ir kustības sarakstos, taču praktiski netiek iz-
mantotas, VAS “Autotransporta direkcija” ir 
veikusi izmaiņas un iekļāvusi šādas jaunas 
maršruta autobusu pieturvietas, sākot ar 2019. 
gada 1. janvāri: 

• Maršruta Nr. 7452 Rīga – Malta – Rēzekne 
reisā 04 plkst. 2:00 no Rēzeknes AO (katru 
dienu) iekļauj pieturvietu “Pūpoli“; 

• Maršruta Nr. 7611 Rīga – Ludza – Kārsava 
reisā 02 plkst. 2:50 no Kārsavas AO (katru 
dienu) iekļauj pieturvietu “Tutāni“. 

Publiskās slidotavas darba laiks 

Publiskā slidotava Laiks 

Darba dienās 10.00 - 20.00 

Brīvdienās 8.00 - 12.00; 15.00 - 21.30 

Hokejs SK KUORSOVA  

Darba dienās 20.00 - 22.00 

Brīvdienās 12.00 - 15.00 

Slidu noma  

Darba dienās 12.00 - 16.00 

Brīvdienās - 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.barkane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Valentīna Brence 

1936. - 17.12.2018 

Mežvidu pagasts 

Regīna Pluskva 

1942. - 21.12.2018. 

Kārsava 

Juris Rundāns 

1930. - 07.12.2018. 

Kārsava 

Anna Zeiļuka 

1928. - 07.12.2018. 

Salnavas pagasts 

facebook.com/KarsavasNovads 

KĀPĒC IZMANTOT APMAIŅAS PROGRAMMU IESPĒJAS? 

Šī gada 5.janvārī jaunieši no biedrības “Radošuma pils” viesojās 

Kārsavas novada jauniešu centrā “Pūga”, lai dalītos savā pieredzē 

Erasmus+ projektu izstrādē un ieviešanā. Jaunieši stāstīja, kā ir no-

kļuvuši līdz dalībai Erasmus+ projektos, ko vērtīgu ir tajos ieguvuši 

un iedrošināja arī Kārsavas novada jauniešus būt aktīviem, piedalī-

ties projektos un arī pašiem veidot projektus.  

Piedaloties dažādos projektos, jaunieši no “Radošuma pils” bija ievēro-

juši, ka bieži vien projektos jaunieši baidās uzstāties publikas priekšā un 

komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem. Tāpēc radās ideja pieteikt projektu 

“Komunikācija – tava panākumu atslēga” (angliski “Communications – 

your key to success”). Lai arī pirmajā iesniegšanas reizē 

projekts netika apstiprināts, jaunieši saņēm no Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras vērtīgus ieteikumus 

par projekta pieteikuma pilnveidošanu un iesniedza to 

atkārtoti. Un šoreiz projektu apstiprināja. 

Un tā 2018.gadā no 1. līdz 9. oktobrim 36 jaunieši no 

Latvijas, Igaunija, Polijas, Maķedonija un Turcijas tikās 

Ohridā, Maķedonijā, lai nedēļas garumā palīdzētu viens 

otram uzlabot komunikācijas prasmes, pārkāpt valodu 

barjeras, mācīties uzstāties auditorijas priekšā un izkāpt 

no komforta zonas. 

Projekta rezultātā jaunieši sadraudzējās un daudzi atzina, 

ka šis ir bijis viens no labākajiem projektiem viņu piere-

dzē. Jaunieši ne tikai uzlaboja savas komunikācija pras-

mes angļu valodā, bet iemācījās arī izteicienus no citām 

valodām, dziesmas un citu valstu kultūru. 

Jaunieši no biedrības “Radošuma pils” izsaka pateicību 

jauniešiem no Kārsavas novada jauniešu centra “Pūga” 

par viesmīlīgo uzņemšanu un lielo interesi par projek-

tiem. Novēlam arī jums veiksmi projektu pieteikšanā! 

Vairāk informācijas par to, kā jaunieši var pieteikt paši 

savus projektus, meklējiet www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+. 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā grupā 

paustā informācija publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Ko-

misijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespē-

jamo izlietojumu. 

Kristīne Zaksa 

Koučs, Lumina Learning praktiķe 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembra mēnesī sastādīti 4 miršanas reģistri: 

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS JAUNIEŠU GADA BALVAI 2018 

Jau vairākus gadus Kārsavas novada pašvaldība organizē Jaun-

iešu gada balvu, kurā tiek atspoguļoti sasniegumi un notikumi jaun-

atnes jomā gada laikā, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai sa-

vu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada iz-

augsmē. Piektdien, 25. janvārī, plkst. 20.00 Kārsavas kultūras namā 

jau septīto reizi tiks pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada bal-

vas. 

Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja paust savu viedokli un izvir-

zīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt atbalstu, kādā no sešām iz-

virzītajām nominācijām: 

•Jaunīts sabīdreibai (Jaunietis sabiedrībai) 

•Goda škoļņīks (Gada Skolēns) 

•Goda sportists (Gada Sportists) 

•Goda radūšuokīs jaunīts (Gada Radošākais jaunietis) 

•Jaunīts Uzjiemiejs (Jaunietis uzņēmējs) 

• Goda cilvāks/ organizaceja jaunīšam (Gada cilvēks /

organizācija jaunietim) 

Nominanti var tikt pieteikti aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: 

http://bit.do/eEPvC, vai nosūtot to uz e-pastu jaunatne@karsava.lv līdz 

2019. gada 21. janvārim. Pieteikuma anketa atrodama nolikuma beigās. 

Katras nominācijas laureāti personiski tiks informēti par rezultātiem 

un tiks apbalvoti Jauniešu Gada balvas svinīgajā pasākumā, kas norisinā-

sies 2019. gada 25. janvārī, Kārsavas kultūras namā, plkst. 20.00. 

Solvita Dzerkale 

Jaunatnes lietu speciāliste 


