
 

Kopīgās dziesmās un sir-
snīgā atmosfērā otrdien, 
10.decembrī, 18 ģimenes 
no dažādiem Latvijas no-
vadiem un pilsētām kopā 
ar Valsts prezidentu Egilu 
Levitu un dzīvesbiedri 
Andru Levitu iededza Rī-
gas pils svētku egli. Uz svi-
nīgo Ziemassvētku pasā-
kumu devās arī Polniju 
ģimene no Mērdzenes pa-
gasta.  

Šogad apritēja seši gadi, 
kopš Polniju ģimene ir at-
griezusies no Lielbritānijas 
uz dzimteni. Kā abi atzīst, 
tieši ilgošanās pēc dzimte-
nes un savām ģimenēm mu-
dināja paralēli darbam ārze-
mēs meklēt darbu arī Latvi-
jā. Ģimene ir laimīga, ka 
var skolot bērnus Latvijā, 
dzīvot savās mājās un būt 
kopā ar saviem radiem un 
draugiem. 

Rīgas pilī tikās radošas, 
stipras, un kuplas daudzbēr-
nu ģimenes, par ko Valsts 

prezidents saņēma at-
sauksmju vēstules no nova-
du pašvaldībām. Savā svinī-
gajā uzrunā Valsts prezi-
dents Egils Levits pateicās 
ikvienam ģimenes loceklim, 
kurš iesaistās ģimenes au-
dzināšanā un uzturēšanā: 
“Cienījamās mammas un 
godājamie tēvi, rītdienas 
Latvija sēž jums blakus vai 
klēpī. Paldies par jūsu ik-
dienas pūliņiem, pašaizlie-
dzību un ziedošanos savas 
ģimenes un bērnu labā! Pal-
dies arī vecmāmiņām un 
vectētiņiem, tantēm un on-
kuļiem, atsaucīgiem kaimi-
ņiem, skolotājiem un bērnu-
dārzu audzinātājiem! Pal-
dies par mūsu tautas un 
valsts gaitas turpinātājas – 
Latvijas jaunās paaudzes – 
audzināšanu!”  

Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Foto: Ilmārs Znotiņš, 

Valsts prezidenta kanceleja 

DAUDZBĒRNU ĢIMENES KOPĀ AR 
VALSTS PREZIDENTU IEDEDZ 
ZIEMASSVĒTKU EGLI 

KONKURSA “BIZNESA SKICES” UZVARĒTĀJAS: “IET UN DARĪT 
– TAD ARĪ VISS SANĀK!” 

Sestdien, 7.decembrī, Junior Achieve-
ment Latvia (JA Latvia) skolēnu mācību 
uzņēmumu nacionālajā gadatirgū “Cits 
Bazārs ziemā” paziņoti Swedbank, JA 
Latvia un “Projektu bankas” biznesa 
plānošanas konkursa “Biznesa skices” 
uzvarētāji. Pirmo vietu izcīnīja 
11. klases skolnieču komanda no Kārsa-
vas vidusskolas, otro vietu ieguva skolē-
nu mācību uzņēmums no Ogres 1. vi-
dusskolas, savukārt trešo – jaunieši no 
Kaunatas vidusskolas.  

No desmit finālā iekļuvušajām skolēnu 
mācību uzņēmumu (SMU) komandām iz-
raudzīti trīs uzvarētāji. Tie noteikti, pusfi-
nālā iegūtajam punktu skaitam pievienojot 
punktus par kolektīvā ieguldījuma platfor-
mā “Projektu banka” iegūtajām balsīm un 
piesaistīto ziedojumu. 

Pirmās vietas  un Swedbank naudas balvas 
3000 EUR vērtībā ieguvējas–11.klases 
skolnieces no Kārsavas vidusskolas – pie-
dāvā īpašus ekoloģiskus skrubjus sejai un 
ķermenim “Rosaella”. Ar savu biznesa 
ideju jaunajām uzņēmējām “Projektu ban-
kā” izdevies piesaistīt no investoriem vai-
rāk nekā 1000 EUR. “Grūtākais bija spon-
soru un balsu piesaiste konkursa pēdējā 
kārtā – kad jābalso ar saviem naudas ma-
kiem, cilvēki ir baigi izvēlīgi. Kad bija at-
likušas pāris dienas līdz uzvarētāju noteik-
šanai un redzējām, ka balsis un finansē-
jums aug lēnāk, nekā gribētos, sapratām – 
kaut kas ir jādara! Parasti cilvēkus vieglāk 
pārliecināt aci pret aci, tāpēc ar savu pro-
duktu prezentāciju devāmies uz kaimiņu 
skolām–noreklamējām, parādījām, kā bal-
sot, un aizgāja!” stāsta konkursa uzvarētā-
ju komandas līdere Šarlote Lorija Nagle, 
mudinot jaunos uzņēmējus nesēdēt un ne-
gaidīt, kad viss notiks pats no sevis, bet iet 
un darīt.   

Veiksmīgi attīstot biznesa ideju par apģēr-
bu uzšuvēm “Hide & Seek”, Ogres 
1.vidusskolas 12.klases skolēnu komanda 
izcīnījusi otro vietu un 2000 EUR lielu 
naudas balvu, pūļa finansējuma platformā 
idejas īstenošanai piesaistot 185 EUR. Sa-
vukārt vienaudži no Kaunatas vidusskolas, 
SMU “Titanium Nails”, kas piedāvā dabis-

ku nagu eļļu ar īpaši ērtu aplikatoru, ierin-
dojusies trešajā vietā un iegūs 1000 EUR 
naudas balvu un 380 EUR no investoriem 
Projektu bankā.  

Idejas, kuras izpelnījušās investoru atzi-
nību  

Jāatzīmē arī tās skolēnu komandas, kurām 
izdevies uzrunāt investorus un sasniegt vai 
pārsniegt pašu nosprausto finanšu mērķi 
kolektīvā ieguldījuma platformā, kas ļaus 
iegūt finansējumu skolēnu mācību uzņē-
muma (SMU) attīstībai. Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas SMU “ERATO”, kas piedāvā 
mūzikas pakalpojumu, “savedot” kopā mu-
zikāli talantīgus jauniešus un klientus, pie-
saistījis vairāk nekā 1800 EUR. Cēsu 
Valsts ģimnāzijas SMU “Uukrūzes”, kas 
ražo unikāla dizaina krūzes ar tajā ietver-
tiem spēles elementiem, no investoriem 
ieguvis 350 EUR. 

“Dalība konkursos ir lielisks veids, kā 
pilnveidot sevi un savas ieceres, kas neat-
karīgi no konkursā iegūtās vietas ir iegu-
vums jebkuram dalībniekam. Arī Biznesa 
skiču konkursa dalībniekiem bija iespēja 
pārdomāt savas biznesa idejas no klientu, 
sadarbības partneru un investoru redzes 
punkta, atbildot uz dažādiem būtiskiem 
jautājumiem biznesa plānu veidošanas pro-
cesā. Turklāt konkursa finālistiem, publi-
cējot biznesa idejas pūļa finansējuma plat-
formā “Projektu banka”, tika dota iespēja 
pārbaudīt savas ieceres dzīvotspēju klientu 
vidū, vācot gan finansējumu, gan balsis. 
Šāda pieredze ir ļoti pietuvināta reālai biz-
nesa videi, kas ir nozīmīgs ieguvums topo-
šo uzņēmēju komandām,” stāsta Swedbank 
Finanšu institūta vadītājs un žūrijas pār-
stāvis Reinis Jansons. 

Starp finālā iekļuvušo skolēnu mācību uz-
ņēmumu biznesa idejām ir gan inovatīvi 
tehnoloģiju risinājumi, gan dabiska pārtika 
un kosmētika, dizaina idejas un mūzikas 
pakalpojumi. Kā ziņots iepriekš, konkursā 
“Biznesa skices” varēja piedalīties koman-
das, ko veidoja vidusskolēni un audzēkņi 
no profesionālajām vidējās izglītības iestā-
dēm – JA Latvia dalībskolām. 

Jānis Krops 

Swedbank Mediju attiecību vadītājs 

Uzdāvini domām baltus spārnus, 

Laid, lai viņas tālus ceļus iet! 

Aizlido līdz nezināmām zvaigznēm 

Un kā balstas dūjas griežas atpakaļ. 
 

Lai Ziemassvētku miers ietin pasauli sniegpārslu segā un 

egļu svecītes sasilda ik katru sirsniņu. 

Kārsavas novada pašvaldības vārdā, 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

NACIONĀLAIS VESELĪBAS 
DIENESTS INFORMĒ  

Nacionālais veselības dienests informē, ka Slimību profi-
lakses un kontroles centrs ir paziņojis par gripas epidēmi-
jas sākumu no 2019. gada 11. decembra, un atgādina, ka 
gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek 
apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimnie-
kiem.  

Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļa 
Tālrunis: +371 65 422 236 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLA  ATKAL STARP LABĀKAJĀM VIDUSSKOLĀM VALSTĪ! 

2019.gada 25.novembrī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā 
aicinājuma fonda balvas "Skolu reitings" pa-
sniegšanas ceremonija. 

Mūsu Kārsavas vidusskola ieguva 2.vietu Latvi-
jas vidusskolu kopvērtējuma nominācijā "Pilsētu 
vidusskolas-2019" par izciliem sasniegumiem 
centralizētajos eksāmenos. Šajā nominācijā tika 
ņemti centralizēto eksāmenu vērtējumi matemā-
tikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, 
bioloģijā, krievu valodā. 

Savukārt nominācijā "Matemātika" ieguvām 
1.vietu starp pilsētu vidusskolām jau otro gadu 
pēc kārtas. 

Patiesi lepojamies ar mūsu skolu, pedagogu un 
2018./2019.m.g. absolventu sasniegumiem! 

 
Edgars Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors 

MEDIJPRATĪBU VEICINOŠAS AKTIVITĀTES KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ 

Mūsdienās ikvienam iedzīvotājam ir būtiski 
spēt analizēt iegūto informāciju, identificēt 
sabiedrības viedokļa manipulācijas metodes, 
atšķirt īstu ziņu no izdomātas vai racionāli 
izvērtēt dažādo interneta resursu ticamību. 
Tāpat svarīga ir prasme argumentēti paust 
savu viedokli par kādu jautājumu, analizējot 
pieejamo informāciju tiešsaistē vai drukātajos 
medijos. Medijpratību pārbaudes testos, kā 
arī nozares ekspertu veiktajos pētījumos at-
klājas, ka bērniem un jauniešiem internetā ir 
grūtības atšķirt melus no patiesības, viņi uzti-
cas sociālajos tīklos atrodamajai informācijai 
un dalās ar to, nepārbaudot, vai tā ir uztica-
ma, tādējādi kļūstot līdzatbildīgi nepatiesas 
un maldinošas informācijas izplatīšanā. 

Kas ir viltus ziņa, kā atmaskot melus un neapjukt 
milzīgajā informācijas jūklī – šie ir tikai daži no 
jautājumiem, uz kuriem meklēja atbildes Kārsa-
vas vidusskolas 12.a klases skolnieces Lūcija 
Burmeistere un Ivita Korkla, vasaras nogalē pie-
daloties nometnē „Eksperts medijpratībā jeb 
jaunietis jaunietim par medijpratību”, kas notika 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Nometnē 
skolnieces klausījās gan Latvijas augstskolu mā-

cībspēku un žurnālistu lekcijas, gan piedalījās 
praktiskajās nodarbībās. Nometnē Lūcija un Ivi-
ta pilnveidoja savas zināšanas medijpratības bū-
tībā un tās praktiskajā nozīmē ikdienas informā-
cijas patēriņā, kritiskās domāšanas attīstīšanā 
attiecībā uz mediju satura izvērtēšanu, iepazina 
žurnālistikas funkcijas, klausījās pieredzes 
stāstus par sociālo mediju satura veidošanu, pie-
dalījās simulācijas spēlēs un rīcības plāna izstrā-
dē un veica praktiskus uzdevumus medijpratības 
pilnveidošanai. 

Nometnē gūtās zināšanas skolnieces pielietoja, 
organizējot medijpratību veicinošu pasākumu 
Kārsavas vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem un 
pedagogiem. Tika novadīta izglītojoša nodarbība 
“Medijpratība manā ikdienā” ar mērķi pilnveidot 
kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas un vie-
dokļa pamatošanas prasmes, mācot atšķirt vie-
dokļus no faktiem, atpazīt baumas no uzticamas 
informācijas, salīdzināt vairākos avotos rakstīto. 

Nodarbības pirmajā daļā raksturota medijpratība, 
izmantojot prezentācijas materiālus un iesaistot 
dalībniekus grupu darbā. Tika akcentētas un iz-
vērtētas dažādas situācijas, kurās sastopamies ar 

medijpratību, liekot lielu akcentu uz viltus zi-
ņām, kā arī demonstrētas medijpratību veicino-
šas kampaņas, kuras veidojusi 
www.drossinternets.lv mājaslapa. Visu informā-
ciju apvienojot vienā prezentācijā, skolnieces 
sniedza vienaudžiem izpratni par medijpratību. 
Lai radītu lielāku interesi par medijpratību, tika 
organizētas simulācijas spēles, pievēršot lielu 
uzmanību komunikācijai starp skolasbiedriem. 
Kā atzina Ivita un Lūcija, simulācijas spēle un 
diskusija bija tieši tās metodes, kas ļāva sasniegt 
izvirzīto mērķi. Skolnieces akcentēja jautājumu 
par viltus ziņām, ar ko sastopamies mūsu ikdie-
nā, dalījās ar savu gan nometnē, gan ikdienā ie-
gūto pieredzi, arī skolasbiedri un skolotāji 
pastāstīja savus veiksmīgos un ne tik veiksmīgos 
piemērus.  

Turpinot aktualizēt medijpratības nozīmi mūsu 
ikdienā, skolnieces piedāvās nodarbības par me-
dijpratību arī citām interesentu grupām. 

 

Anita Lele 
Kārsavas vidusskolas  

latviešu valodas un literatūras skolotāja  

MĒRDZENES PAMATSKOLA 
IZMANTO PROGRAMMAS 
“LATVIJAS SKOLAS SOMA” 

Mērdzenes pamatskolā arī šajā mācību 
gadā tiek īstenota programma 
“Latvijas skolas soma”. Pateicoties šai 
iniciatīvai mūsu skolas skolēni apmek-
lēja divas izrādes.  

27. novembrī 1.-4.klašu skolēni Latgales 
vēstniecībā “Gors” noskatījās jautru izrā-
di “Māja zem varavīksnes”, kuru izrādīja 
radošā apvienība TEĀTRIS UN ES. Izrā-
dē tika stāstīts par vērtībām, kurā izrādes 
varoņi interaktīvi iesaistīja skolēnus izrā-
des notikumos. Kopā ar skolēniem, Sunī-
tis un Kaķīte, centās noskaidrot: Kas ir 
draudzība un kam tā vispār ir vajadzīga? 
Kas ir labāk - kārtība vai nekārtība? Kā-
pēc ir jāmācās? Un kas ir patiesās vērtī-
bas?  

29. novembrī 5.-9.klašu skolēni Rēzek-
nes teātrī "Joriks" apmeklēja kustību izrā-
di "Nezāle" pēc Rūdolfa Blaumaņa tāda 
paša nosaukuma noveles motīviem. Ie-
studējumā horeogrāfija hip hopa stilā mi-
jās kopā ar R. Blaumaņa tekstu, kas vei-
doja īpašu atmosfēru izrādes laikā, kur 
tika stāstīts par pusaudža iekšējo pasauli.  

 
Inese Avota 

Mērdzenes pamatskolas direktore 

KĀRSAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLĒNI PIEDALĀS 
IZGLĪTOJOŠAJĀS SPĒLĒS 

Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” 

21.11.2019. Kārsavas vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ie-
stādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 7.-9.,12.klašu,  Salnavas pamatskolas 8.-9.klašu, Mežvidu un 
Mērdzenes pamatskolu 7.- 9.klašu skolēni piedalījās izglītojošajās spēlēs “Karjera” un „Līderis”. No-
darbības  vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa".  
Spēle „Karjera” laikā skolēni: 

•Mācījās pieņemt lēmumus neietekmējoties no apkārtējiem, atbildot un jautājumiem “jā” vai “nē”, pa-
matoja savas izvēles. 

•Diskutēja par labajam un sliktajiem paradumiem, kuri varētu ietekmēt viņu nākotni. Guva priekšstatu 
par laika plānošanas nozīmīgumu. 

•Iepazina profesijas, iejutās profesiju lomā, atdarināja tās. 

•Veica pašizpēti par savu izvēlēto profesiju, spējām un rakstura iezīmēm, izvērtēja iegūtos rezultātus. 

•Iepazina personības iezīmes, kādām būtu jāpiemīt kādas jomas profesionālim. 
Spēle „Līderis” laikā skolēni: 

•Noskaidroja līderim raksturīgākās īpašības. 

•Mēģināja sakatīt līdera īpašība sevī un apkārtējos. 

•Mēģināja identificēt līderi zināmu personību vidū. 
Katram skolēnam tika dota iespēja spēles laikā iejusties līdera lomā, tādējādi uzņemoties atbil-
dību, atklāt savas līdera dotības. 
Skolēni pamatoja savu viedokli kā arī uzklausīja citu biedru izteiktos viedokļus. 

Nodarbību „Karjera” un „Līderis” laikā skolēni ieguva ne tikai zināšanas, bet arī pilnveidoja prasmes 
stzrādāt grupā, izteikt un pamatot savu viedokli, un izvērtēt savas stiprās puses. 

Vaira Šicāne 
Pedagogs karjeras konsultants 

http://karsava.lv/karsavas-vidusskolas-skoleni-piedalas-izglitojosajas-speles/
http://karsava.lv/karsavas-vidusskolas-skoleni-piedalas-izglitojosajas-speles/
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LAI LAIME LATVIJĀ ZEĻ! 

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā, 

Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem. 

Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā, 

Aizdzen miglu no birzēm un druvām, 

Susini purvus, susini dangas, 

Rādi tautai skaidrības ceļu. 

/Kārlis Skalbe/ 

 

Kārļa Skalbes veltījums „Tēvzemei 

un brīvībai” ir iekalts Brīvības pie-
mineklī. Tas ir iekalts ne tikai piemi-
neklī un latviešu tautas vēsturē, bet 
reizē ar šiem vārdiem pats K. Skalbe 

ir iekalis nezūdošu vietu savas tautas 
piemiņā. Tāpēc gribējās arī bibliotē-
kā atcerēties Kārli Skalbi šūpuļsvēt-
kos, jo 7. novembrī ir viņa 140. atce-

res diena. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 
padomju gados K. Skalbe netika 
celts godā, viņš nebija iekļauts  sko-

lās literatūras programmās, bijām 
atteikušies pat no „Mazajām piezī-
mēm!”. 

Paldies Ilgai, kas, kā vienmēr, ar lielu 

atbildības sajūtu bija sagatavojusi ies-
katu par rakstnieka biogrāfiju, paverot 
dažādas dzīves epizodes un notikumus, 

mums klausītājiem daudz kas bija 
svešs un nezināms.  Vai kāds nav dzir-

dējis vai lasījis pasaku „Kaķīša dzirna-
vas? ” Pamatoti Kārļa Skalbes vārds ar 
literārajām pasakām ierakstīts Latvijas 

Kultūras kanonā un jau savulaik dzej-
nieks Antons Austriņš viņu  nosaucis 

par „pasaku ķēniņu.” Un pie kafijas 
tases radās lieliska doma pavasarī no-
organizēt lasītāju kopai ekskursiju uz 

K. Skalbes memoriālo muzeju 
„Saulrieti.” Lai izdodas! 

 
„No rīta pamodušies- pasmaidīsim 

Un sāksim vienkārši dzīvot! 
Negaidīsim priecīgus pārsteigumus, 

Bet radīsim un veidosim tos paši!” 
 

Prieks atkal bija dzirdēt Valentīnas 
jaunākās dzejas lasījumus, kas ievietoti 
dzejoļu krājumos „Veldze dvēselei” un 

„Visskaistākais vārds”. Paldies Valen-
tīnai par dāvinājumu bibliotēkai!  

Uz patriotiskas nots literāro pasākumu 

noslēdza Inta, kas ne tikai dalījās ar 
jaunumiem savā dzejas pūrā, bet lielis-

ki papildināja esejas „Kas man ir Lat-
vija” viedie vārdi: „Tā man ir zilie up-
ju loki, skaistās pilis un zaļie meži. 

Pilsētas, kur esmu bijusi- tik dažādas 
savā vienreizībā. Man Tā ir viss, kas 
apkārt: sīks mārītes bērniņš uz smilgas 

skaras, sienāzītis, aizsnaudies dienzie-
des kausā, draisks vāverēns, kurš brīnī-

damies lūkojas manī, notupies pašā 
ceļa vidū… Tie ir cilvēki: vienkārši, 
labestīgi un patiesi. Draudzīgi un mī-

lestības pilni. Tā ir mana Tauta.” 

Pasākuma dalībniekiem tika izdalītas 
sarkanbaltsarkanās lentītes, kas kaut 

mazu dzirkstīti iemeta patriotisma lie-
lajā ugunskurā, radot tiešām svētku 

noskaņu. 

Veronika Škestere, 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

LATVIJAS VALSTS 101.DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS KĀRSAVĀ 

Skaista mana Tēvu zeme 

Par visām zemītēm,  

Plaši lauki, zaļi meži, 

Vidū... Kārsavas novadiņš... 

 

2019.gada 18.novembris – Lat-

vijas Valsts 101.dzimšanas die-

na. Kārsavas novada pagastos, 

skolās un kultūras namos, Lat-

viju godināja visu novembra 

mēnesi. Kārsavas pilsētas kultū-

ras namā svētku galveno pasā-

kumu ar novada Goda pilsoņu 

godināšanu un koncertu – veltī-

jumu izdzīvojām 18.novembrī. 

Jau 10 gadu novadā ir tradīcija, 

pateikt „paldies” cilvēkiem, kuri 

savā darbā un ikdienas gaitās ir 

paveikuši daudz laba, skaista, pa-

liekoša. Šogad novada ļaudis iz-

virzīja trīs visgodājamākos Nova-

da cilvēkus – Atzinības Raksts 

par ieguldījumu sava pagasta, no-

vada kultūras dzīves izaugsmes 

veicināšanā un tradīciju saglabā-

šanā tika piešķirts Goliševas pa-

gasta pārvaldniekam Anatolijam 

Posredņikovam, Goda Pilsoņa 

titulus saņēma Kārsavas Mūzikas 

un mākslas skolas direktore Vera 

Krišāne par ieguldījumu jaunās 

paaudzes izglītošanā un audzinā-

šanā, par mūzikas un mākslas 

skolas darbības nepārtrauktu piln-

veidošanu un attīstību. Kā arī 

Kārsavas novada pašvaldības 

priekšsēdētāja Ināra Silicka par 

pašaizliedzīgu profesionālo darbī-

bu izglītības jomā, par ieguldīju-

mu Kārsavas novada attīstībā un 

nesavtīgu darbu sabiedrības labā. 

Latviju, Latgali, Kārsavas nova-

du, tā cilvēkus un ciemiņus, svēt-

ku veltījumiem sveica Kārsavas 

vidusskolas: 5.-12.klašu koris 

„Akustika” un 9.-12.klašu vokā-

lais ansamblis (vad. Ligita Žu-

kovska), 1.-2. un 3.-4. klašu deju 

kolektīvi (vad. Agnese Medne), 

deju kolektīvs „Spryguļs” un 

„Vaļasprieki” (vad. Valentīna 

Kirsanova) un Kārsavas kultūras 

nama amatierkolektīvi: vokālais 

ansamblis „Belcanto” (vad. Anda 

Šicāne), vokālie ansambļi 

„Skerco” un „Sendienas” (vad. 

Antoņina Pitkeviča), bērnu un 

jauniešu tēatra studija 

"Aplis" (vad. Ināra Rasima), deju 

kolektīvs „Senleja” un 

„Ūdrupe” (vad. Dainis Jezupovs). 

Sirsnīga pateicība lai izskan - 

Kārsavas novada pašvaldībai, 

Kārsavas vidusskolas radošajiem 

kolektīviem un Kārsavas kultūras 

nama darbīgajai saimītei. Paldies 

arī svētku noformējumu latviskās 

dzīvesziņas noskaņā novada māk-

sliniekam Jānim Stepkānam. 

Ināra Rasima 
Kārsavas KN vadītāja 
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ZIEMASSVĒTKU PABALSTI KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ 
Arī šogad, Kārsavas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos noteiktām iedzīvotāju grupām 
būs iespēja saņemt Ziemassvētku dāvanas  
(saldumu paciņas), pabalstu Ziemassvētkos 
(naudas izteiksmē). 
Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) de-
cembra mēnesī saņems: 

• Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un 
personas ar invaliditāti kopš bērnības; 

• Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri ar 
Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir 
ievietoti audžuģimenēs un apmeklē ārpus 
Kārsavas novada pašvaldības teritorijas 
izglītības iestādes. 

Ziemassvētku dāvanas tiks nogādātas uz mājām 
vai arī būs iespēja tās saņemt Sociālajā dienestā. 

Pabalstu Ziemassvētkos (naudas izteiksmē) no 
16.decembra Kārsavas novada pašvaldības pilsē-
tas un pagastu kasēs varēs saņemt: 

• Daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir vecāku 
apgādībā – EUR 30 apmērā par katru bēr-
nu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegu-
mu un izziņu no mācību iestādes par bērnu 
no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās; 

• Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bēr-
niem – EUR 50 par katru bērnu, iesniedzot 
Sociālajā dienestā iesniegumu un izziņu no 
mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 
gadu vecumam, kurš mācās; 

• Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un 
personas ar invaliditāti kopš bērnības – 
EUR 30 apmērā uz vienu mājsaimniecību, 

Kārsavas pilsētā - pēc sastādīta saraksta 
(ņemot vērā lielo pabalstu saņēmēju skai-
tu), savukārt pagastos - iesniedzot iesnie-
gumu par pabalsta piešķiršanu; 

• Vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas 
personas ar invaliditāti  vai pensionāri, ku-
riem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statuss – EUR 50, iesniedzot So-
ciālajā dienestā iesniegumu; 

• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki pēc Sociālā dienesta sastādīta 
saraksta – EUR 50 apmērā. 

Sociālais dienests aicina savlaicīgi iesniegt ie-
sniegumus Ziemassvētku pabalsta saņemša-
nai!  

Andžela Malakāne 
Sociālā dienesta vadītāja 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTA AKTUALITĀTES KĀRSAVAS NOVADĀ  

Kārsavas novadā ES struktūrfondu projekta 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā” ietvaros turpinās projekta 
9.2.2. pasākuma mērķa - „palielināt kvalitatīvu 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakal-
pojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvi-
nātu pakalpojumu pieejamību personām ar inva-
liditāti un bērniem” realizācija. 
Arī šogad projekta dalībnieki - 5 bērni ar funkci-
onāliem traucējumiem un 7 pilngadīgas personas 
ar garīga rakstura traucējumiem, projekta ietva-
ros ir saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus un 
speciālistu konsultācijas. 
Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucēju-
miem ir saņēmušas individuālu Sociālā dienesta 
psihologa atbalstu. Konsultāciju cikla periodā 
personām ar invaliditāti tika nodrošināta iespēja 
iepazīt savu personību, rakstura īpatnības, papil-
dināt zināšanas emociju atpazīšanā, pilnveidot 
komunikācijas iespējas ar apkārtējiem. 
Savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
projekta ietvaros ir saņēmuši mūsdienu pasaulē 

vispopulārākās dzīvnieku terapijas - reitterapiju 
(terapija ar zirgiem) un kanisterapiju (terapija ar 
suņiem). Latvijā reitterapija no dzīvnieku terapi-
jas metodēm  ārstniecībā ir nostiprinājusies kopš 
1995.gada, savukārt suņu terapija jeb kanistera-
pija kopš 2008.gada.  
Terapija ar zirgiem bērniem tika nodrošināta pa-
kalpojuma īstenošanas vietas adresē: c. Bekši, 
Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, reitterapei-
tes Aļonas Antončikas vadībā, savukārt, kaniste-
rapijas pakalpojumu sniedza SIA „”Rebus prim” 
pakalpojuma īstenošanas vietas adresē: Atbrīvo-
šanas aleja 98, Rēzeknē, kinologa un fiziotera-
peita vadībā.  
Speciālisti apgalvo: strādājot ar cilvēku, dzīv-
nieks ir tikai palīgs profesionālim. Izmantojot 
dzīvnieku terapiju, bērniem atbrīvojas pozitīvas 
emocijas, kuru ietekmē bērns ļaujas veiksmīgai 
attīstībai. Nodarbību laikā bērni apgūst dažādas 
prasmes. Dažas no tām: attīstās empātija; bērns 
iemācās rūpēties, savukārt rūpēšanās par citiem 
ceļ pašapziņu un palīdz justies laimīgam; attīstās 
sociālās prasmes - tiek nojauktas komunikācijas 
barjeras un trauksme; stiprinās uzticēšanās spē-
jas; attīstās prāta spējas; attīstās motorās pras-
mes; stiprinās garīgā veselība. 

Nākošgad (III. – IV.ceturksnī) tiek plānotas akti-
vitātes (sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, die-
nas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī spe-
cializēto darbnīcu pakalpojumi pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura traucējumiem), kuras 
tiks nodrošinātas projekta 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā” 9.2.2.1./156/I/005 ietvaros 
jaunizveidotajā Daudzfunkcionālo sociālo pakal-
pojumu centrā, kas tiks izveidots atbilstoši Dein-
stitucionalizācijas mērķim un Darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifis-
kā atbalsta mērķis „Attīstīt pakalpojumu infra-
struktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un perso-
nu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrāci-
jai sabiedrībā”, 9.3.1.1. pasākumam 
„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai”.  
Svarīgi ir sniegt atbalstu personām ar invaliditā-
ti, aktīvi iesaistot viņus ikdienas un sabiedrības 
dzīvē, ceļot pašcieņu, pašapziņu un vēlmi dzīvot 
piepildītu dzīvi. 

Andželika Malakāne 
Sociālā dienesta vadītāja 

PAZIŅOJUMS PAR LAUKU APVIDUS ZEMES IZNOMĀŠANU 
Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 
28.11.2019. lēmumu tika nolemts nodot 
iznomāšanai Kārsavas novada pašvaldībai 
piederošās un piekritīgās neapbūvētās 
lauksaimniecības zemes vienības bez apbūves 
tiesībām uz sešiem gadiem: 
1.1. Malnavas pagasta teritorijā: 

• zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6868 001 0075, neapbūvēto daļu 2,8 ha 
platībā; 

• zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6868 003 0242-1,91 ha platībā; 

• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
6868 007 0143-1,5ha platībā; 

• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
6868 009 0490- 0,61 ha platībā; 

• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
6868 009 0520- 0,39 ha platībā; 

• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
6868 011 0140- 0,5 ha platībā; 

1.2.Goliševas pagasta teritorijā: 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6854 005 0145-2,8ha platībā; 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6854 003 0079-3,3 ha platībā; 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6854 005 0033- 3,267 ha platībā; 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6854 005 0034- 0,5911ha platībā; 
1.3.Mērdzenes pagasta teritorijā: 

• zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6872 001 0088 neapbūvēto daļu 0,7ha pla-

tībā; 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 001 0380- 1,1 ha platībā; 
• zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6872 006 0008, 4,0ha platībā. 
2. Apstiprināt piemērojamo izsoles veidu – 
mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
3. Apstiprināt izsoles sākuma nomas maksu, eu-
ro (bez pievienotās vērtības nodokļa) : 

• zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 
6868 001 0075, daļai 2,8 ha platībā, 
182,00 euro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6868 007 0143-1,5ha platībā, 97,50 euro ; 

• zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 
6868 009 0490- 0,61 ha platībā, 39,65 eu-
ro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6868 009 0520- 0,39 ha platībā, 25,35 eu-
ro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6868 011 0140- 0,5 ha platībā, 32,50euro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6854 005 0145-2,8ha platībā,  179,20 eu-
ro ; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6854 005 0088- 0,4 ha platībā, 25,60 euro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6854 003 0079-3,3 ha platībā, 211,20 eu-
ro ;  

• zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 
6854 005 0033- 3,267 ha platībā, 209,09 

euro; 
• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6854 005 0034- 0,5911ha platībā, 37,83 
euro; 

• zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6872 001 0088 daļai 0,7ha, 43,40 euro ; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6872 001 0380- 1,1 ha platībā, 68,20 euro; 

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6872 006 0008, 4,0ha platībā, 248,00 euro. 

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo  zemes 
vienību nomu var līdz līdz 2019.gada 
13.decembrim, iesniedzot Kārsavas novada 
pašvaldībai adresētu nomas pieteikumu, kurā 
norādīta sekojoša informācija: 

• fiziskām personām - pieteikumu, kurā 
norādīts vārds, uzvārds, personas kods, 
deklarētās dzīves vietas adrese un cita 
adrese, kurā persona ir sasniedzama, 
telefona numurs, e-pasta adrese; 

• juridiskām personām - pieteikumu, kurā 
norādīts juridiskās personas nosaukums, 
juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, 
telefona Nr., e-pasta adrese, informācija 
par juridisko personu pārstāvošo personu. 

Informācija par iznomājamās zemes vie-
nību atrašanās vietu ērti atrodama interneta adre-
sē-www.kadastrs.lv 

Anna Orinska 
Zemes lietu vecākā speciāliste 

tālrunis darba laikā - 65733135, 29243612. 
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PAR ĒKU NUMERĀCIJAS ZĪMJU UN IELU 
(LAUKUMU) NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANU 
KĀRSAVAS NOVADĀ 

Vēlamies paziņot, ka 2019.gada 

22.novembrī Kārsavas novada 

pašvaldības administratīvās ko-

misijas locekļi, veicot nekustamo 

īpašumu apsekošanu Kārsavas 

novadā, konstatēja, ka daudziem 

nekustamajiem īpašumiem, t.sk. 

mājām uz sienām nav norādīts 

mājas numurs. Atbilstoši Kārsa-

vas novada 2016.gada 26.marta 

saistošo noteikumiem Nr.5 “Par 

ēku numerācijas zīmju un ielu 

(laukumu) nosaukumu norāžu 

izvietošanu Kārsavas novadā” pie 

katras ēkas, kurai piešķirta adre-

se, jābūt vismaz vienai ēkas nu-

merācijas zīmei, kas izvietojama 

uz ēkas ielas fasādes. 

Atbilstoši Kārsavas novada 

2016.gada 26.marta saistošo no-

teikumu Nr.5 “Par ēku numerāci-

jas zīmju un ielu (laukumu) no-

saukumu norāžu izvietošanu Kār-

savas novadā” prasībām: 

1. Ēku numerācijas zīme izvie-

tojama 2,5 – 3 m augstumā 

(augšējā mala) no zemes, 15 

– 40 cm attālumā no ēkas 

stūra.  

2. Ja ēka atrodas iekškvartālā, 

ēkas numerācijas zīme izvie-

tojama uz ēkas fasādes, kura 

redzama no ielas, saistībā ar 

kuru tika piešķirta adrese.  

3. Ja ēkas fasādes vērstas pret 

vairākām ielām, ēkas nume-

rācijas zīme izvietojama uz 

tās fasādes, kas vērsta pret 

ielu, saistībā ar kuru tika pie-

šķirta adrese.  

4. Ja ēka atrodas atstatu no ie-

las – dārzā vai pagalmā, ēkas 

numerācijas zīme izvietoja-

ma uz žoga vai atsevišķa 

staba, kura dizains un izvie-

tojums saskaņojams būvval-

dē.  

5. Ja ēkas sarežģītais arhitekto-

niskais veidojums vai citi 

apstākļi apgrūtina ēkas nu-

merācijas zīmes izvietošanu, 

tad to izdara atsevišķi, saska-

ņojot ar būvvaldi.  

6. Ēku numura un virziena no-

rādes zīmes pamatā izmanto-

jama tumši zaļa krāsa 6002 

Leaf Green atbilstoši RAL 

krāsu katalogam, ar baltu 

apmali un uzrakstiem baltā, 

gaismu atstarojošā krāsā. Uz 

zīmes jābūt norādītam ielas 

nosaukumam un ēkas numu-

ram. Pēc nekustamā īpašuma 

īpašnieka ieskatiem uz nu-

mura zīmes var norādīt īpaš-

nieka uzvārdu vai īpašuma 

statusu.  

7. Ēku numerācijas zīmju iz-

mēri: 220x320 (+ /- 20) mm.  

• Ielu nosaukumu, virzie-

na norāžu plāksnes iz-

mēri:160x560; 160x640; 

160x680 (+/- 20) mm. 

8. Virziena norāde uz lauku 

sētu jāizvieto vietā, kur sētas 

iebraucamais ceļš savienojas 

ar valsts vai pašvaldības ce-

ļu.  

9. Lauku sētas nosaukums jā-

novieto redzamā vietā pagal-

mā vai pie iebrauktuves pa-

galmā. Lauku sētas nosauku-

ma dizainu un konkrētu atra-

šanās vietu pašvaldība ne-

reglamentē. 

10.Uz ēkas numerācijas un vir-

ziena norādes zīmes valsts 

valodā norādāma šāda infor-

mācija:  

• ielas (laukuma) virziena 

norādes nosaukums 

(pilni vārdi bez saīsinā-

jumiem), 

• numurs,  

• ēkas piederība:  

− konkretizējot īpaš-

nieka personu, norā-

da ēkas īpašnieka 

vārda pirmo burtu 

un uzvārdu vai juri-

diskas personas no-

saukumu atbilstoši 

ierakstam zemesgrā-

matā;  

− konkretizējot īpašu-

ma piederību, var 

norādīt, kas ir privā-

tīpašums, kopīpa-

šums, pašvaldības 

īpašums vai valsts 

īpašums; 

− nekonkretizējot īpaš-

nieka personu, atstāt 

bez jebkādas norā-

des par ēkas piederī-

bu vai īpašnieku. 

11.Ja mainās ēkas piederība, tad 

viena mēneša laikā no īpašu-

ma nostiprināšanas zemes-

grāmatā numerācijas zīmē 

jānomaina informācija.  

Atgādinām, ka par šo noteikumu 

neievērošanu, nekustamā īpašu-

ma īpašniekam tiks piemērots 

administratīvais sods. Aicinām 

visus Kārsavas novada iedzīvotā-

jus izgatavot minētās nekustamo 

īpašumu numuru zīmes un uzstā-

dīt to pie sava nekustamā īpašu-

ma.  
Edgars Skruļs 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES VIENĪBAS IZNOMĀŠANU 

Ar Kārsavas novada pašvaldības 
28.11.2019. lēmumu (sēdes prot. 
Nr.14 ) tika nolemts iznomāt 
lauksaimnieciskai izmantošanai uz 
10.(desmit) gadiem, bez apbūves 
tiesībām pašvaldībai piekritošo 
zemes vienību:  

Salnavas pagasta teritorija: 

6894 006 0470 – 0,47 ha 

Zemes lietošanas mērķis– zeme, uz 
kura galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).  

Zemes vienību nomas maksa, saska-
ņā ar 2019.gada 27.jūnijā apstiprinā-
to Kārsavas novada Salnavas pagasta 
neapbūvētas lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes tirgus nomas maksas 
cenrādi, ir 64 euro par 1ha (bez pie-
vienotās vērtības nodokļa). 

Informācija par iznomājamo zemes 
vienību atrašanās vietu ērti atrodama 
internēta adresē www.kadastrs.lv 

Pieteikties uz pašvaldībai 
piekritošo zemes vienības nomu 

var līdz 13.12.2019., iesniedzot 
Kārsavas novada pašvaldības 
domē nomas pieteikumu, kurā 
norādīta sekojoša  informācija: 

• fiziskām personām - 
pieteikumu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, 
deklarētās dzīvesvietas adrese 
un cita adrese, kurā persona ir 
sasniedzama, telefona Nr., e-
pasta adrese, nomājamā 
zemesgabala platība, kadastra 
apzīmējums; 

• juridiskām personām - 
pieteikumu, kurā norādīts 
juridiskās personas 
nosaukums, juridiskā adrese, 
reģistrācijas numurs, telefona 
Nr., e-pasta adrese, ziņas par 
juridisko personu pārstāvošo 
personu, nomājamā zemes-
gabala platība, kadastra 
apzīmējums. 

Ludmila Krišāne 
Zemes lietu speciāliste 

Tālrunis uzziņām - 65707363 

NO 9. DECEMBRA GAIDĀMAS IZMAIŅAS VAIRĀKOS 
AUTOBUSU MARŠRUTOS VIRZIENĀ 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē ka vilciens pieturā Ozolsala pasa-
žieru apmaiņu vairs neveiks un retāk apstāsies pieturā Kaibala un Muldakmens, no 
2019.gada 9.decembra gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutā Nr.7046 Rīga–
Krāslava, Nr.7983 Rīga–Daugavpils, Nr.7010 Rīga–Jēkabpils, Nr.7899 Rīga–
Aglona–Preiļi, Nr.7981 Rīga–Preiļi, Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna, Nr.7693 Rī-
ga–Madona un Nr.7611 Rīga–Pļaviņas–Rēzekne–Ludza–Kārsava. Tādējādi iedzī-
votājiem tiks nodrošināta pārvietošanās alternatīva. 
Nr.7046 Rīga–Krāslava 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.15.30, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Kaibala. 

Nr.7983 Rīga–Daugavpils 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas pirmdienās izbrauc plkst.4.00, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Kaibala un Augstkalni. 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.7.30, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Salupe. 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.10.00, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Augstkalni. 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.14.30, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Kaibala un Augstkalni. 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.15.30, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Salupe. 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.18.05, pasa-
žieru apmaiņu veiks pieturā Salupe. 

• Autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc plkst.8.50, pasažieru ap-
maiņu veiks pieturā Salupe. 

• Autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauc plkst.12.30, pasažieru 
apmaiņu veiks pieturā Salupe. 

• Autobuss, kas no Daugavpils autoostas izbrauc katru dienu plkst.18.40, pasažieru 
apmaiņu veiks pieturā Kaibala un Salupe. 

Nr.7010 Rīga–Jēkabpils 

• Autobuss, kas no Līvānu autoostas piektdienās izbrauc plkst.13.50, pasažieru apmaiņu 
veiks pieturā Augstkalni. 

• Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
sestdienās un svētdienās izbrauc plkst.15.20, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Augst-
kalni. 

Nr.7899 Rīga–Aglona–Preiļi 
• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas pirmdienās, trešdienās, piektdienās 

izbrauc plkst.16.05, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Augstkalni. 
Nr.7981 Rīga–Preiļi 

• Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās izbrauc plkst.16.05, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Augst-
kalni. 

Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna 

• Autobuss, kas no Madonas autoostas katru dienu izbrauc plkst.19.05, pasažieru ap-
maiņu veiks pieturā Augstkalni. 

Nr.7693 Rīga–Madona 

• Autobuss, kas no Madonas autoostas katru dienu izbrauc plkst.19.15, pasažieru ap-
maiņu veiks pieturā Augstkalni. 

Nr.7611 Rīga–Pļaviņas–Rēzekne–Ludza–Kārsava 

• Autobuss, kas no Kārsavas autoostas katru dienu izbrauc plkst.2.50, pasažieru apmai-
ņu veiks pieturā Salupe. 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakal-
pojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pie-
prasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā dien-
nakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621. 

Lilita Pelčere 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Valsts SIA Autotransporta direkcija 
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GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS NEIESNIEGŠANA NEATBRĪVOS NO PIENĀKUMA SAMAKSĀT NODOKĻA 

STARPĪBU   

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošā informācija liecina, ka 

27 655 iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu 

ir jāiesniedz obligāti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas, ku-

rām valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība, kas radusies diferen-

cētā neapliekamā minimuma vai nodokļa progresīvās likmes piemē-

rošanas rezultātā. Iesniedzot deklarāciju līdz šī gada beigām, sankci-

jas netiks piemērotas, taču nākamgad tolerances periods vairs netiks 

piemērots un sekos piedziņas process.  

VID ir apzinājis visas personas, kam gada ienākumu deklarācija par 2018. 

gadu ir jāiesniedz obligāti, un laikā no šī gada maija līdz novembrim ir 

vairākkārtīgi sūtījis atgādinājuma vēstules gan elektroniski, VID Elektro-

niskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan pa pastu papīra formātā tiem ie-

dzīvotājiem, kuri neizmanto EDS; ar daļu iedzīvotāju ir notikusi telefo-

niska sazināšanās. Kopumā līdz šim VID ir elektroniski nosūtījis 170 507 

un papīra formātā – 6970 uzaicinājumus iesniegt gada ienākumu deklarā-

cijas par 2018.gadu.  

Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kuriem bija obligāti jāiesniedz gada ienā-

kumu deklarācija par 2018.gadu radušās nodokļu starpības dēļ, bija vai-

rāk nekā 80 tūkstoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā 

vai arī atsaucoties VID atgādinājumam.  

Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nav izdarījuši, VID vērš uzmanī-

bu, ka deklarācijas neiesniegšana vai apzināta VID atgādinājuma ignorē-

šana nekādā veidā neatbrīvos personu nedz no pienākuma šo deklarāciju 

iesniegt, nedz no pienākuma samaksāt radušos nodokļa starpību.  

Tādēļ VID aicina ikvienu iedzīvotāju ieskatīties savā EDS kontā vai 

arī pasta kastītē, lai pārliecinātos, vai nav saņemta uzaicinājuma vēs-

tule. Ja tāda ir saņemta, tad nekavēties iesniegt gada ienākumu dek-

larāciju par 2018.gadu elektroniski, VID EDS, kā arī klātienē ikvienā 

VID klientu apkalpošanas centrā vai Vienotajā valsts un pašvaldību 

klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā.  

VID atgādina, ka budžetā piemaksājamo summu var samazināt vai pilnī-

bā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai 

bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izde-

vumiem.  

Tāpat, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem, tai tiks noteikts cits no-

dokļa samaksas termiņš. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā 

aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš ir noteikts līdz 2020. gada 

1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi 

atbilst šādiem nosacījumiem:  

• 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro; 

• tie ir saņemti tikai Latvijā;  

• no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;  

• tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus 

(piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, dar-

bnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav 

reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.). 

Informācija par personai noteikto samaksas termiņu būs redzama EDS 

uzreiz pēc deklarācijas aizpildīšanas, nospiežot pogu “Pārbaudīt un sagla-

bāt”. 

Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu 

un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas 

summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neaprēķina un valsts budžetā tā nav 

jāiemaksā.  

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu 

deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus 

zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID 

klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu 

apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Vienlaikus atgādinām, ka personificētas konsultācijas varam sniegt tikai 

identificējamiem VID klientiem, tāpēc, apmeklējot VID klientu apkalpo-

šanas centrus, aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, kā arī, 

zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, lūdzam izmantot sava EDS konta 

telefonisko identificēšanās iespēju, sarunas laikā nosaucot EDS redzamo 

kodu. 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

Tālr. 67122668, 26497874      

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 

PASĀKUMI 
14.decembrī plkst.12.00 Mērdzenes KN rado-

šā darbnīca un izstāde “Ceļā uz Ziemassvēt-

kiem”. Visi mīļi gaidīti ar saviem rotājumiem, 

suvenīriem, gaidot Ziemassvētkus. Dāvāsim un 

gūsim prieku!  

15.decembrī plkst.13.00 Kārsavas Mūzikas 

un mākslas skolā prāta spēles “Aļberts” pēdē-

jais posms 

25.decembrī plkst.11.00 Goliševas KN bērnu 

eglīte  

25.decembrī plkst.18.00 Mežvidu KN Ziemas-

svētku koncerts un turpinājumā groziņu balle ar 

grupu Angel. Ieeja: 2,00 EUR 

25.decembrī plkst.19.00 Salnavas KN Ziemas-

svētku koncerts “Sanāksim kopā un iedegsim 

prieku” Salnavā 

25.decembrī plkst.19.00 Mērdzenes KN Zie-

massvētku koncerts „Atver sirdi brīnumam” 

25.decembrī plkst.22.00 Salnavas KN Ziemas-

svētku balle kopā ar Māri Keišu  

25.decembrī plkst.22.00 Mērdzenes KN Zie-

massvētku balle kopā ar SINTIJU. Lai brīnu-

maina deju nakts Mērdzenē! Galdiņu rezervācija 

mob. 26339241  

27.decembrī plkst.20.00 Goliševas KN karne-

vāls 

28.decembrī plkst.14.00 Malnavas muižas zā-

lē Ziemassvētku pasākums bērniem Malnavā 

28.decembrī plkst.19.00 Salnavas KN Salna-

vas amatierteātra iestudējuma pirmizrāde Aivara 

Bankas kriminālkomēdija “Barona Bundula at-

griešanās” (Muļķība ir nemirstīga) 

29.decembrī plkst.12.00 Kārsavas KN Zie-

massvētku pasākums Kārsavas pilsētas bērniem 

kuri neapmeklē PII 

1. janvārī plkst. 1.00 Kārsavas KN Jaungada 

Nakts Balle kopā ar Aldi Grandānu. Galdiņu 

rezervācija – 29330637; Facebook lietotnē – 

KKN vai Ināra Rasima, kā arī Whatsapp lietotnē 

– 26573473 

4.janvārī plkst.22.00 Mērdzenes KN Karne-

vāls Mērdzenē. Rūpīgi veidotām maskām ieeja 

brīva. Spēlē Arnis Graps. IEEJA-2.00EUR  

KĀRSAVAS NOVADS TIEK IEMŪŽINĀTS NO PUTNA LIDOJUMA 

Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi 

līgumu ar SIA “IGFLV” fotogrāfu Uldi 

Laganovski, kurš līdz nākamā gada ru-

denim iemūžinās novada nozīmīgākos 

objektus, vietas un notikumus gan foto-

grāfijās, gan aerovideo. 

Līgums tika noslēgts ar mērķi papildināt 

Kārsavas novada pašvaldības rīcībā esošo 

datu bāzi ar kvalitatīvām un aktuālām foto-

grāfijām un video materiāliem, kas atspo-

guļotu Kārsavas novadu dažādos gadalai-

kos un sajūtās. Iegūtie foto un video mate-

riāli tiks izmantoti Kārsavas novada paš-

valdības izdevumos, mājaslapā un tūrisma 

vajadzībām, kā arī citos publicitātes pasā-

kumos, lai radītu vizuāli baudāmu Kārsa-

vas novada tēlu.  

Kārsavas novada iedzīvotāji tiks informēti 

par to, ka atsevišķu publisku pasākumu vai 

aktivitāšu laikā tiks veikta fotografēšana un 

filmēšana publicitātes nodrošināšanai. 

Inga Zagorska 

Tūrisma organizatore 

Ituo goda decembrī nūtiks pruota spielu "Aļberts" 

pādejais pūsms. 

Organizatori nūslādz pruota spieļu cyklu i soka paļdis 

vysim par atsauceibu i breineigom svātdiņom 4 godu 

garumā.Vysi aicynuoti 15.decembrī plkst.13.00 Kuor-

sovys Muzykys i muokslys školā uz svātku torti i, prū-

tams, uz vieļ vīnu erudicejis pīdzeivuojumu! 

Marta Vorkale 

Pruota spieļu “Aļberts” organizatore 

PRUOTA SPIEĻU „AĻBERTS” 
NŪSLĀGUMS 
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ŠAHISTU PANĀKUMI RĒZEKNĒ KOMANDU 

ČEMPIONĀTĀ 

Rēzeknes pilsētas atklātajā komandu čempionātā uzvaru guva 
Kārsavas šahisti. Kopumā 5 uzvaras, 1 neizšķirts un neviena 
zaudējuma. 
Treneris Valērijs Žuravļovs no sešām spēlēm guva sešas uzvaras. 
Edgaram Urtānam 5,5/6punkti – 1.vieta, Oļģertam Indričānam 
5/6punkti – 2.vieta un Vadims Indričāns 3,5punkti – 2.vieta. Spēlē-
tāji pateicās savam menedžerim Gunāram Lelim par komandas sa-
vākšanu un sporta klubam “SK Kuorsova” par atbalstu. 

No 16. līdz 17. novembrim Kārsavas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi: Ni-
kita Jakimovs Intars Brencis, Viktorija un Vivita Krišānes, Ludzas nova-
da sporta skolas delegācijas sastāvā piedalījās starptautiskajās vieglatlēti-
kas sacensībās Minskā. Šīs sacensības bija veltītas mūžībā aizgājušā Balt-
krievijas republikas nopelniem bagātā trenera Sergeja Homčuka piemi-
ņai. 
Sacensībās piedalījās Baltkrievijas, viesi no Krievijas (Brjanskas), kā arī Lu-
dzas jaunie vieglatlēti. Sacensības noritēja augstā līmenī, laureātus apbalvoja 
olimpisko spēļu medaļnieki, uzvarētāji saņēma naudas prēmijas. 
Tehniskie sacensību rezultāti: 
2003.-2004.gadā dzimušie 
Nitika Jakimovs – 600m – 1,30,0 – 3.vieta (personīgais rekords), 200m – 
24,10 – 5.vieta (personīgais rekords) 
Viktorija Krišāne – t/l – 4,59 – 8.vieta, 1000m – 3,26,2 – 8.vieta 
2005.-2006.gadā dzimušie 
Intars Brencis – 600m – 1,39,3 – 5.vieta (personīgais rekords), t/l – 5,10 – 
5.vieta 
Jāpiebilst, ka Nikitam Jakimovam vienīgajam no Ludzas delegācijas izdevās 
kāpt uz goda pjedestāla. 

Treneris – Viktorijs Krišāns 
 

22.novembrī Ludzā norisinājās Ludzas novada sporta skolas atklātās sa-
censībās vieglatlētikā slēgtās telpās vispārizglītojošām skolām. Sacensībās 
piedalījās vairāk kā 420 jaunie censoņi no tālākiem un tuvākiem Latvijas 
novadiem.  
Sacensību tehniskie rezultāti, Kārsavas vieglatlētikas nodaļas jaunievieglatlēti, 
kas ieguva godalgotās vietas. 
“E” grupa (2001.-2012.g.) 
Karmena Languša – 1000m sp.soļ. – 7,23,26 – 1.vieta 
Katrīne Silicka – 1000m sp.soļ. – 7,35,32 – 2.vieta 
Mārtiņš Krišāns – 1000m sp.soļ. – 7,15,19 – 2.vieta 
Artūrs Apšenieks – 1000m sp.soļ. – 7,49,96 – 3.vieta 
“D” grupa (2009.-2010.g.) 
Marija Bojāre – a/l – 1,55 – 1.vieta (personīgais rekords), 1000m sp.soļ. – 
5,48,74 – 1.vieta 
Daniels Andrejevs – 1000m sp.soļ. – 5,42,06 – 1.vieta 

Treneri: Jolanta Silicka un Viktorijs Krišāns 
 

27.novembrī Kārsavā aizritēja starpnovadu skolu kausa izcīņa basketbolā 
vidusskolu grupā, zēni 8.-9.klašu grupā 
Kārsavas vidusskola – 1.vieta 
Spēļu rezultāti: Kārsavas vsk. – LPĢ 12:11 
Kārsavas vsk. – Ciblas vsk. 22:9 
Komandā spēlēja – Raivis Ancāns, Andis Jakovļevs, Renārs Naglis, Armands 
Bauska, Rolands Jurāns, Kristaps Gabrāns un Reinis Lustiks. 

Sporta skolotāja – Olga Labanova 
 

6.decembrī Ludzā notika Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensī-
bas vieglatlētikā slēgtās telpās vispārizglītojošām skolām. Sacensībās pie-
dalījās vairāk kā 200 jauno vieglatlētu. Kārsavas vieglatlētikas nodaļas 
audzēkņu – sacensību laureāti: 
U-16 (2005.-2006.g.) 
Intars Brencis – t/l – 5,45 – 1.vieta (personīgais rekords), 3/l – 11,73 – 1.vieta 
(personīgais rekords), 600m – 1,50,79 – 2.vieta 
Rafaels Rostorgujevs – 2000m sp.soļ. – 12,17,15 – 2.vieta 
Sandis Ivanovs – 2000m sp.soļ. – 11,44,83 – 1.vieta 
Brigita Mūrniece Krišāne – 2000m sp.soļ. – 11,29,66 – 1.vieta, 3/l – 9,03 – 
1.vieta (personīgais rekords) 
Kristīne Polukejeva – 2000m sp.soļ. – 13,45,77 – 3.vieta 
Marija Bojāre – a/l – 1,50 – 2.vieta 
U-18 (2003.-2004.g.) 
Viktorija Krišāne – 2000m sp.soļ. – 11,09,15 – 1.vieta, 3/l – 10,19 – 2.vieta 
Ilvija Nagle – 3000m – 12,56,05 – 2.vieta 
Nikita Jakimovs – 300m – 41,64 – 2.vieta, 800m – 2,19,12 – 3.vieta 
U-20 (2002.-2003.g.) 
Vivita Krišāne – 2000m sp.soļ. – 11,34,53 – 1.vieta, 800m – 3,02,54 – 3.vieta 
Signija Voite – 300m – 50,89 – 3.vieta 
Sabīne Blaua – lode – 8,38 – 3.vieta 

Treneris – Viktorijs Krišāns 

KĀRSAVIETIS DEBITĒ ŠAUTRIŅU MEŠANAS 
SACENSĪBĀS RUMĀNIJĀ 

No 2019.gada 7.-12. oktobrim Rumānijas pilsētā Klužā – Nap-

oka (Cluj-Napoca) norisinājās Pasaules reitinga sacensības 
šautriņu mešanā “WDF World Cup Darts 2019”. Pasaules Kau-
sā piedalījās 52 valstu kungu (208 kungi) un 46 dāmu (184) ko-

mandas. Latvijas izlases sastāvā debitēja arī kārsavietis Laimo-
nis Naglis.  

Kopumā Laimonim debija tik augsta līmeņa sacensībās ir izdevu-
sies, jo individuāli ir izcīnīta 33.vieta (pirmajā kārtā ar 4:2 pārspēts 

Furkan Gultekin (TUR), otrajā kārtā ar 4:3 Steve Eusebini (JEY), 
un trešajā kārtā, esot vadībā 3:1 pret amerikāni Joe Chaney, tomēr 

piedzīvots sāpīgs zaudējums ar 3:4), pāru spēlēs ar Žani Buklovski 
– 33.vieta (pirmajā spēlē ar 4:2 pārspēti Deen/Asif (PAK), nākošajā 
kārtā ar 1:4 zaudēts Thompson/Rowe (AUS)) un kungu komandu 

sacensībās augstā 9.vieta. Komandu grupu turnīrā ar 9:6 tika pār-
spēta Gibraltāra un ar 6:9 piedzīvots zaudējums pret ASV, kvalifi-

cējoties izslēgšanas spēlēm no 2.vietas grupā. Izslēgšanas spēļu 
pirmajā kārtā pret Ungārijas kungu izlasi, esot iedzinējos ar 1:4 un 
7:8, tomēr tika parādīts raksturs un svinēta uzvara ar 9:8. Astotdaļfi-

nālā tomēr nācās piekāpties Slovākijas izlasei ar 4:9, ierindojot Lat-
vijas kungu izlasi 9.vietā, kas ir labākais Latvijas izlases sasnie-
gums Pasaules Kausu vēsturē. 

Kopvērtējumā, sasummējot individuālos startus, pāru spēles un ko-
mandas sniegumu, Latvijas kungu izlase ierindojās dalītajā 26.vietā 

vienlīdz ar Vāciju, Dienvidkoreju, Horvātiju un Grieķiju. Kungu 
izlases sastāvā vēl startēja Aigars Strēlis (Priekule), Kristaps Mic-
kus (Priekule), Žanis Buklovskis (Rīga), komandas menedžeris Re-

no Roga. Latvijas dāmu izlase, kuru pārstāvēja Kristīne Mickus 
(Priekule), Anda Seimane (Jēkabpils), Marija Ružāne (Viļāni) un 

Zeltīte Strade (Lizums) ierindojās 34 vietā.  
Visa informācija par Pasaules Kausu: https://
worldcupdarts2019.com/ un https://www.dartswdf.com/2019/10/12/

wdf-world-cup-2019-romania-results/, kā arī www.facebook.com/
skkuorsova mājaslapā. 
P.S. No 28. līdz 29. septembrim Lietuvas pilsētā Traķos notika 

“BALTIC CUP 2019” komandu sacensības šautriņu mešanā, kurās 
Latvijas kungu izlase starp 32 divām komandām izcīnīja Baltijas 

čempionu titulu (vairāk informācijas: www.latviadarts.com).  
Laimonis Naglis 

SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs 

https://www.facebook.com/events/2362157330725381/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%
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facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembra mē-

nesī sastādīti 3 miršanas reģistri: 

SIRSNĪGI AIZRITĒJUSI KĀRSAVAS NOVADA SENIORU PĒCPUSDIENA 

Būt laimīgam izdodas reti, par likteņa veiksmi to sauc, 

Mums laime ir nākusi pretī, jo draugu šeit bezgala daudz. 

30.novembrī Kārsavas kultūras namā pulcējās Kārsavas novada seni-
ori uz savu atpūtas pēcpusdienu “Saulei pretī mūzu ejot..”. Draugu 
tiešām bija daudz gan ciemiņi no Pitalovas rajona, gan ciemiņi no Žī-
guriem. Kuplā skaitā bija ieradušies novada seniori no pagastiem un 
Kārsavas. 

Pasākumu organizēja novada pensionāru apvienība ar pašvaldības un pa-
gastu atbalstu. Pensionāru apvienībai šoruden aprit 10 gadi, kā tā tika ofi-
ciāli reģistrēta (kaut gan darbojas jau krietni sen). Domes priekšsēdētāja 
Ināra Silicka uzrunāja un sveica klātesošos svētkos. Tika sveikti aktīvākie 
novada seniori desmitgadē – Renāte Čeirāne, Arta-Ermīna Galvanovska, 
Emīlija Lipska, Vilhelmīne Karziņina, Ņina Krasanova, Jevgenija Brence, 
Zofija Ritiņa, Beatrise Daniloviča-Tomašicka, Aleksandra Vlasenkova un 
Pēteris Laganovskis .Katram tika pasniegta pateicība par godprātīgu un 
atzinīgu darbu un skaistu dāvaniņu, kā tapšanā piedalījušies paši seniori. 

Renāte Čeirāne uzrunāja jaunos seniorus, kuri šinī gadā nopelnījuši vecu-
ma pensiju un tika uzņemti apvienības biedru pulkā. Šogad tādi novadā ir 
39 biedri, no kuriem diemžēl ieradušies bija tikai drosmīgākie 7 biedri – 
Tekla Nalivaiko no Kārsavas, Alla Orlova, Anna Vorza un Anatolijs Polu-
kejevs no Mežvidu pagasta, Lilija Krivteža un Valentīna Nagle no Malna-
vas pagasta un Vera Zalāne no Mērdzenes pagasta. Visi saņēma APLIE-
CINĀJUMUS un skaistas dāvaniņas. 

Svētku koncertu vadīja Mērdzenes kultūras nama vadītāja Anita Šarkov-
ska. Koncertā piedalījās senioru koris “Ar dziesmu pa dzīvi” no Pitalovas 
rajona un burvīgā vadītāja Margarita Mihailova, dāmu deju kopa 
“Alianse” no Žīguriem ar savu enerģisko vadītāju Iju Krilovu un Mērdze-
nes kultūras nama kolektīvi – sieviešu koris “Austra” un vadītāja Ināra 
Dovgiallo, etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” un vadītāja Austra Golu-
bova, skanīgā soliste Nadežda Cado-Ločmele, jautrie dejotāji no deju ko-
lektīva “Luste” un nopietnie seniori “Luste” ar savu jauko vadītāju Anitu 
Šarkovsku. Koncerts ļoti izdevās, krāsains, jautrs un interesants. Paldies 
visiem koncerta dalībniekiem! 

Netika aizmirsta arī Andreja diena. Ikviens varēja fotografēties un aplūkot 
dižo Andreju. 

Pēc koncerta visi klātesošie mielojās ar svētku torti, pēc kuras turpināju-
mā lustēšanās Ināras Dovgiallo mūzikas ritmā. Kājas pašas cilājās, dejoja 
jaunie un senie seniori. 

Paldies visiem, kuri finansēja, deva labus un vērtīgus padomus pasākuma 
organizēšanā, veidošanā, skatīšanā un vērtēšanā, jo viņu ir bezgala daudz.  

 
Zofija Ritiņa 

biedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja 
 

Foto: Nikolajs Mortukāns 

NOSLĒDZIES KĀRTĒJAIS JAUNO UZŅĒMĒJU BIZNESA IDEJU KONKURSS “STEP UP!” 

Ikgadējā jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā startējuši astoņi to-
pošie uzņēmēji. Celt vietējo ekonomiku pretendenti uz pašvaldības 
līdzfinansējumu  plāno gan realizējot metināšanas pakalpojumus, at-
tīstot lauksaimniecību un kokapstrādi, remontējot mēbeles un piedā-
vājot izklaides iespējas publiskos pasākumos.  

Visi biznesa ideju autori tika aicināti prezentēt savus projektus izvērtēša-
nas komisijai septiņu komisijas locekļu sastāvā. Jauno uzņēmēju biznesa 
ideju konkursa vērtēšanas komisija izvirzīja 5 pretendentus granta saņem-
šanai. Savukārt, atkārtoti sazinoties ar Finanšu ministrijas Komercdarbības 
atbalsta kontroles departamentu un veicot padziļināto iesniegto pretenden-
tu saskaņojumu, lai aizpildītu de minimis sistēmā* nepieciešamās prasības 
par iesniegtajām biznesa idejām, konstatēja, ka esošā konkursa nolikuma 
ietvaros Kārsavas novada pašvaldība nav tiesīga piešķirt valsts atbalstu 
diviem no pretendentam.  

Balstoties uz šī gada 28. novembra Kārsavas novada pašvaldības domes 
deputātu lēmumu pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts sekojošiem 
projektiem- IK “Happy people group”- Instaprintera foto pakalpojumi 
publiskajos pasākumos (2000,00 eiro);  metināšanas pakalpojumu darbnī-
cas “Wurf” izveidei (1590,00 eiro) un privātmāju apsaimniekošanas pa-
kalpojumu ieviešanai (410,00 eiro). 

 
* Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jē-
dzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietek-
mes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komerc-
darbības atbalsta kontroles prasībām. No 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de 
minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrēs at-
balsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu. 

Inga Zagorska 
Tūrisma organizatore 


