
 OZOLA STIPRUMS SAKNĒS, DZIMTAS - CILVĒKOS 

Vai jūsu ģimenei ir kāda īpaša grāmata, 
stāsts vai dzejolis? Vai varbūt pasaka, ko 
pirms miega vecāki stāsta bērniem jau no pa-
audzes paaudzē? Tieši jūsu ģimene būs viena 
no tām, kuras stāsts un izvēlētā grāmata tiks 
iekļauta izstādē „Dzimtas grāmata.” 

Ar šādu aicinājumu vasarā lasīšanas veicināša-
nas projekts „Bibliotēka” un „Baltic Internacio-
nal Bank” masu medijos izsludināja konkursu ar 
mērķi rosināt dzimtas un ģimenisko vērtību sa-
glabāšanu Latvijas sabiedrībā, radīt interesi par 
grāmatu kā vienu no dzimtas relikvijām. 

Droši vien, konkurss uzrunāja daudzus, bet ne 
katrā ģimenē ir bagātīga dzimtas vēsture, vēl jo 
vairāk grāmata kā vēstures lieciniece. 

Mūsu mežvidietei Ilgai nebija ilgi jādomā, vaja-
dzēja tikai mazliet uzmundrināt un iedrošināt, lai 
sagatavotu un iesniegtu konkursam stāstu par 
savu Rudoviču dzimtu, jo, kā izrādās, Ilgai ma-
teriāli par uzvārda Rudoviči izcelsmi un dzimtu 
savākti jau sen. Vecākās dokumentālās liecības - 
Ludzas stārastijas muižu revīzijas akti- datēti ar 
1772. gadu. Nācās tikai papildināt stāstījumu par 
savu onkuli, tēva vecāko brāli Antonu, ar kuru 
arī saistās dzimtas grāmatas vēsture. Tēva brālis, 
kurš bija leģionārs, 1944. gada Ziemassvētku 
kaujās tika smagi ievainots, nokļuva kara hospi-
tālī Vācijā. Jau no bērnības būdams kārtīgs kato-
lis, viņš iegādājās Vladislava Loča 1945. gadā 
izdoto „Lyugšonas i dzīsmis katōlim,” ko uzska-
tīja kā vienīgo saikni ar dzimteni. Bet grāmata ir 
pavisam neliela pēc izmēriem, taču ar savu vēs-

turi. Pēc dažiem gadiem kopā ar vairākiem lat-
galiešiem radās izdevība emigrēt uz ASV, kur, 
diemžēl, palika uz mūžu. Taču vieta grāmatai 
atradās čemodānā un tā ceļoja līdzi uz Ameriku. 

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados Ilgai 
radās izdevība apciemot onkuli. Atvadoties viņš 
kā lielāko dārgumu pasniedza Ilgai mazo grāma-
tiņu – apbružātu, jo tik bieži lasītu, apmīļotu, 
skūpstītu- lai aizvestu uz dzimteni, teikdams: 
”Man uz dzimteni laikam neaizbraukt…” Tāds 
bija šīs grāmatas ceļojums: Vācija, Amerika, 
Latvija. Saprotams ir Ilgas secinājums pēc kon-
kursa: ”Man radās doma izrādīt cieņu mūžībā 
tālu no dzimtenes aizgājušajam tēvabrālim, kurš 
tik bieži sapņoja par to… Šodien man ir sajūta, 
it kā es onkuli būtu pārvedusi uz dzimteni…”  

Gribas piebilst, ka tiešām Ilgas stāsts par savu 

dzimtu un grāmatu bija gana emocionāls, iz-
svērts, sen sirdī glabāts un pārdomāts. No 12 
izvirzītajiem uzvarētājiem tikai 2 pretendenti 
bija no Latgales, jo konkursā tika ņemts vērā 
iesniegtā dzimtas stāsta un grāmatas apraksta 
radošums, autentiskums, oriģinalitāte, kā arī grā-
matas saikne ar dzimtas vēsturi un tās vērtībām, 
vēstījuma vērtība mūsdienu kontekstā.  

Liels prieks bija Ilgai, saņemot paziņojumu par 
viņas izvirzīšanu noslēguma pasākumā Rīgā Na-
cionālajā bibliotēkā, lai saņemtu balvu par pie-
dalīšanos konkursā. Vērtēšanas komisijā piedalī-
jās mākslas vēsturniece R.Umblija, LNB Atbal-
sta biedrības direktore K.Pētersone, „Baltic In-
ternacional Bank” galvenais akcionārs, ilggadējs 
latviešu literatūras mecenāts V.Belokoņs u.c. 

Cauri laikiem savienos ceļojošā izstāde 
„Dzimtas grāmata”, kurā emocionālus 12 spēcī-
gu Latvijas ģimeņu stāstus un paaudzes atklās 
un būs skatāma Latgales vēstniecībā “GORS” no 
5.marta līdz 5.aprīlim, mudinot sabiedrību izzi-
nāt savu dzimtas vēsturi un stiprināt ģimeniskās 
attiecības. 

Paldies Ilgai, kas uzdrošinājās piedalīties kon-
kursā, tādā veidā iznesot savas dzimtas, pagasta 
un novada vārdu plašajā pasaulē! Lai  ir stipra 
Rudoviču dzimta: trīs mazbērni dēla Kaspara 
ģimenē lai ir tam apliecinājums! Lai kuplo ozols 
dzimto māju pagalmā! 

Veronika Škestere 
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

KĀRSAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas no-
balsošanas ierosināšanai par apturēto likumu 
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” un 
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”" at-
celšanu, Kārsavas novada pašvaldība ar 
2020.gada 10.janvāra domes ārkārtas sēdes  
lēmumu ir noteikusi sešas parakstu vākšanas 
vietas Kārsavas novadā. 

Parakstu vākšanas vietas Kārsavas novadā: 

• Kultūras nams, Vienības iela 49 C, Kārsava, 
Kārsavas novads; 

• Pagasta pārvaldes zāle, Bērnu iela 1, Goliše-
va, Goliševas pag., Kārsavas novads; 

• Malnavas koledžas muižas korpuss, Muižas 
iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas no-
vads; 

• Kultūras nams, “Pagastmāja”, Mežvidi, Mež-
vidu pag., Kārsavas novads; 

• Tautas nams, Liepu iela 19, Mērdzene, Mēr-
dzenes pagasts, Kārsavas novads; 

• Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas 

pag., Kārsavas novads. 

Kārsavas novada vēlēšanu komisija ir notei-
kusi parakstu vākšanas vietu darba laiku no 
2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim: 

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 

Otrdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 

Ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 

Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 

Sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 

Svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 

Vēršam uzmanību, ka balsstiesīgie iedzīvotāji 
drīkst parakstīties jebkurā parakstu vākšanas 
vietā Latvijā. Parakstu vākšanas vietas un to 
darba laiku varēs noskaidrot www.cvk.lv. 

Jautājumu gadījumā par parakstu vākšanas or-
ganizēšanu Kārsavas novadā lūdzam sazināties 
ar Kārsavas novada Vēlēšanu komisijas priekš-
sēdētāju Nadeždu Tarasovu pa tālruni 25917326 
vai e-pastu nadezda.tarasova@inbox.lv 

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENS 
SKAITĪTĀJU VERIFICĒŠANU 
(NOMAIŅU) 

2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta no-
teikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metro-
loģoskajai kontrolei pakļauto mērīšanas lī-
dzekļu sarakstu” nosaka, ka verificēšanas 
periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa 
skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados. 
Tāpēc, sākot ar 2020.gada janvāri, Kārsavas 
novadā tiks veikta ūdens skaitītāju nomaiņa 
(verifikācija). 

Atbildīgie par ūdenssaimniecību pagastos ie-
priekš sazināsies ar dzīvokļa īpašnieku, lai va-
rētu vienoties par ūdens skaitītāja nomaiņu. 
Tiks sastādīts akts par ūdens skaitītāja nomai-
ņu, kurā atspoguļos noņemtā un uzliktā skaitītā-
ja rādītājus. 

Ūdens skaitītāju nomaiņa tiks veikta bez mak-
sas! 

Irēna Kaupuže 
Malnavas pagasta pārvaldniece 
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100 JAUTĀJUMI PAR ATKRITUMIEM 

Kārsavas novada dabaszinātņu mācību jomas 
pedagogi apmeklēja semināru Rēzeknē, kuru 
organizēja SIA “ALAAS” speciālisti. Semināra 
laikā skolotāji noklausījās SIA “ALAAS” Sa-
biedrisko attiecību speciālistes vides komunikā-
ciju jomā E.Čepules prezentāciju par atkritumu 
daudzveidību pasaulē un piedalījās radošajās 
aktivitātēs par atkritumu šķirošanu, ko vadīja 
SIA “ALAAS” izpilddirektors J.Petkevičs. 

Katras novada skolas pedagogi saņēma spēli “100 
jautājumi par atkritumiem”, kuru varēs izmantot 
mācību procesā ar skolēniem. 

Valentīna Tuče 
Kārsavas novada skolu Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore 

MALNAVAS KOLEDŽA REALIZĒJUSI ERASMUS+ 
PROJEKTU 

Projekta “Malnavas koledžas auto 
audzēkņu prakse Vācijā” (Nr.2019-1
-LV01-KA102-060136) finansējums 
ES Mūžizglītības programmas ietva-
ros 2019.gada 14.decembrī pēc 4-
nedēļu mācību prakses Vitalis 
GmbH, Gut-Wehlitz, mācību centrā 
Leipcigā, Vācijā atgriezās uz mājām 
IP “Autotransports” 2.kursa izglīto-
jamie Ervīns Streļčs, Gatis Kristiāns 
Boldāns, 3.kursa studenti Mihails 
Koļesnikovs, Vilmārs Patmalnieks, 
Samers Alijevs, Andis Stefanovičs, 
Dzintars Gromovs, Harijs Plenkovs, 
4.kursa students Andrejs Kuzmans, 
un pagājušajā mācību gadā absolvē-
jušais Malnavas koledžas audzēknis 
Jānis Biķeris. Jauniešus visas četras 
nedēļas pavadīja un uzraudzīja, 
viens no Malnavas koledžas skolotā-
jiem Arturs Vorkalis. 

Vitalis ir dibināts 1997. gadā, lai uz-
ņemtu Eiropas dalībniekus profesionā-
lās apmācības un pieredzes apmaiņai 
Mūžizglītības un Erasmus + program-
mas ietvaros Leipcigas reģionā. Vitalis 
mērķis ir saskaņot mūsu studentu vaja-
dzības ar to, kas ir vajadzīgs reālā dar-
ba vietā, nodrošinot viņiem iespēju 
praktizēt un attīstīt savas profesionālās 
zināšanas un kompetences, lai viņi va-
rētu palielināt savas nodarbinātības ie-
spējas un kļūtu konkurētspējīgāki attie-
cībā uz Eiropas darba tirgu. 
Jaunieši izpildīja prakses programmu, 
veicot dažādus praktiskos uzdevumus 
mācību centra mehāniskajās darbnīcās. 
Pirmajās prakses dienās audzēkņiem 
bija informatīva ekskursija pa Leip-
cigu, tāda veidā gūstot priekštatu gan 
par pilsētu, gan arī par Vācijas vēsturi 
un kultūru. 

Ieguvumi, piedaloties ERASMUS+ 
audzēkņu mācību mobilitātes program-
mā: 

• Uzlabotas svešvalodu zināšanas; 

• Iegūti jauni sadarbības partneri; 

• Pilnveidotas profesionālās pras-
mes; 

• Iegūta jauna pieredze sadarbības, 
un personīgās attīstības jomā; 

• Paplašināts redzesloks mācību pro-
cesa organizēšanā, mācību metožu 
un mācību materiālu izstrādes me-
todikā; 

• Gūta praktiska pieredze līdzdalībai 
projektā ārpus Latvijas.  

• Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes 
un kompetences. 

• Dabūts sertifikāts un EUROPASS 
Mobilitātes apliecinājums. 

• Iepazīti jauni draugi.  

Brīvo laiku jaunieši pavadīja paši izzi-
not un izpētot Leipcigas pilsētu, un ie-
pazīstot Vācu tradīcijas, kas saistās ar 
gatavošanos Ziemassvētkiem. Jaunie-
šiem bija arī iespēja būt klāt uz oficiālo 
egles iedegšanu Leipcigas centrā. 

Projekta dalībnieki saņēma Europass 
mobilitātes apliecinošus dokumentus, 
kā arī Vitalis GmbH profesionālās iz-
glītības mācību centra prakses aplieci-
nošus sertifikātus. Par savām mācībām, 
praktiskām nodarbībām un brīva laika 
pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar sa-
viem iespaidiem sagatavotajā prezentā-
cijā par mobilitātes gaitu Malnavas ko-
ledžas izglītojamajiem un pedagogiem.  
 

Karīna Adamoviča- Krišāne 
ERASMUS + projektu koordinatore 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ, MEŽVIDU, MĒRDZENES 
UN SALNAVAS PAMATSKOLĀS TIEK ĪSTENOTS 
PROJEKTS “PUMPURS” 

2019.gada 03.decembrī Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiro-
pas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 8.3.4.specifiskā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 
projekts Nr.8.3.4.0./16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”. 

No 2020.gada janvāra projekts tiek īstenots Mežvidu, Mērdzenes un 
Salnavas pamatskolās, bet Kārsavas vidusskolā to uzsāks īstenot ar 
2020.gada septembri. 

Kārsavas vidusskolā projektu koordinē direktora vietniece audzināša-
nas darbā Ludmila Oļipova, Mežvidu pamatskolā – skolotāja Jolanta 
Silicka, Mērdzenes pamatskolā-skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas 
pamatskolā direktora p.i. – Silvija Geidāne un Kārsavas novada pašval-
dībā-izglītības metodiķe Vaira Šicāne. 

Ko iegūst projekta ietvaros skolēns un ko skolotājs? 

•Skolēns – konsultācijas ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem pe-
dagogiem, ekonomisku atbalstu; 

•Pedagogi – iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, ku-
riem tas ir nepieciešams. 

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) 

Projekta sadarbības partneris: Latvijas pašvaldības un Valsts profe-
sionālās izglītības iestādes 

Kārsavas novada pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums ar IKVD 
Nr.P6-12/133-2019 no 03.12.2019. 

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īste-
nojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. 
Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022. Kārsavas novada 
pašvaldība ar 01.01.2020.-31.12.2022. 

Projekta mērķgrupa: 

•5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni; 
•1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi. 
Projektā sniegtais atbalsts: 

•Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga pa-
līgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergotera-
peits); 

•Kompensācija par: 

• sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu); 

• naktsmītnēm; 

• ēdināšanu; 

• individuālās lietošanas priekšmetiem; 

• speciālo transportu. 
Projektā iesaistītās skolas: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatsko-
la, Mērdzenes pamatskola, Salnavas pamatskola 
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteiku-
mi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas 
noteikumi 

Finansējums: Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais 
finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro. 

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-
projekts/, www.pumpurs.lv un https://www.facebook.com/pumpurs.lv/ 

Vaira Šicāne 
Projekta koordinatore 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniels, Arianna, Olivers 
 

Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo 

vecākus un vecvecākus!  
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STARPNOVADU SACENSĪBAS TELPU FUTBOLĀ UN 
BAKSTEBOLĀ PAMATSKOLU GRUPĀ 

15.janvārī, Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības telpu 

futbolā pamatskolu grupā. Sacensībās piedalījās komandas no Salna-

vas, Mežvidu, Mērdzenes, Pildas un Pušmucovas pamatskolām. 

1.vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Kairišs 

Kristiāns, Zelčs Elmārs, Jurkans Rinalds, Baraņčuks Sandis, Brencis Intars, 

Jegorovs Rikardo, Zalužinskis Dāvis, Krišāns Gustavs. Skolotāja Jolanta 

Silicka. 2.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: 

Tutans Normunds, Čoičs Einārs, Punans Ralfs, Gabranovs Kaspars, Naglis 

Toms, Strods Ernests, Kirsanovs Naglis Jānis. Skolotāja Ināra Kivle. 3.vieta 

Pilda pamatskolas komandai, 4.vieta Pušmucovas pamatskolas komandai un 

5.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. 

2019.gada 3.decembrī Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sa-

censības basketbolā pamatskolu grupā zēniem un meitenēm. 

Zēnu komandu konkurencē 1.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. 

Komandā spēlēja: Normunds Tutans, Jānis Burmeisters, Einārs Čoičs, Kas-

pars Gabranovs, Ralfs Punans, Toms Naglis, Jānis Kirsanovs Naglis. Skolo-

tāja Ināra Kivle. 2.vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā 

spēlēja: Kristiāns Kairišs, Artis Grišulis, Intars Brencis, Rinalds Jurkāns, 

Elmārs Zelčs, Dāvis Zalužinskis, Reinis Čurens. Skolotāja Jolanta Silicka. 

Starp meiteņu komandām 1.vietu izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda. 

Komandā spēlēja: Beatrise Čera, Vizma Emīlija Vasiļjeva, Valērija Jaicka, 

Samanta Novikova, Anna Sofronova, Vintra Lipska, Evita Muižniece, Guni-

ta Dubrovska, Sigita Renckulberga, Alise Poņatovska. Skolotājas Inese 

Avota un Ināra Kivle. 2.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā 

spēlēja: Ligita Dubkeviča, Brigita Mūrniece-Krišāne, Darija Pavlova, Erita 

Brence, Margita Borisova, Ārija Ģērmane, Marija Bojāre. Skolotāja Jolanta 

Silicka. 

Apsveicam uzvarētājus! 

Ināra Kivle 
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes 

mācību jomas koordinatore 

ZIEMASSVĒTKU TURNĪRS TELPU FUTBOLĀ 

29.decembrī Kārsavas sporta zālē notika Kārsavas novada Zie-

massvētku telpu futbolā turnīrs 3x3. 

Kopumā piedalījās 7 komandas. Izspēlējot viena apļa spēles pirmo 

vietu ieguva Kārsavas/Ciblas komanda “4f”, otro vietu ieguva ko-

manda “Ludza” un trešo vietu ieguva Kārsavas komanda 

“Pobediteli”.SK “Kuorsova” un veikala “Elvi” nominācijas ieguva 

par dalību un par efektīvāko vārtu guvumu ieguva Dainārs Lācis, 

Rodions Timofejevs un Edvīns Savickis. 

Mihails Oļipovs 
Galvenais tiesnesis 

KĀRSAVIEŠU PANĀKUMI FLORBOLĀ 

Aizvadītā gada nogalē notika starpnovadu skolu kausa izcīņa 

florbolā vidusskolu grupā 10.-12.klašu skolniekiem. Atzīstami 

šajās sacensībās startēja Kārsavas vidusskolas jaunietes un 

jaunieši, izcīnot uzvarētāju laurus. 

Jaunietes pirmajā spēlē nospēlēja neizšķirti 1:1 ar LPĢ, bet pēc tam 

sagrāva Ciblas vsk. 11:00 un Zilupes vsk. 10:0, izcīnot 1.vietu. Ko-

mandā spēlēja: Agita un Egita Potašas, Vivita un Viktorija Krišānes, 

Sanija Helēna Gļauda, Paula Pundure, Paula Jegorova, Ilvija Nagle, 

Signija Voite un Zane Orinska. 

Jaunieši pirmajā spēlē, nenovērtējot pretinieku, zaudēja Ciblas vsk. 

1:2, turpinājumā tika izcīnītas uzvaras par LPĢ 3:1, Ludzas 2. vsk. 

2:1, Zilupes vsk. 3:1 un noslēgumā ieguva 1.vietu. Komandā spēlē-

ja: Mārtiņš Laganovskis Vesers, Marka Korņilovs. Roberts 

Dovgiallo, Andis Jakovļevs, Rodrigo Smuško, Raivis Ancāns, San-

dis Dauksts, Armands Bauska un Rainers Patmalnieks. 

Viktorijs Krišāns 
Sporta skolotājs 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16 
„PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM KĀRSAVAS 

NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo 
daļu  

Ministru kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 
6.punktu. 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Kārsavas 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodrošināto soci-
ālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.  

2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes 
(personas) un dažādu personu grupu dzīves kvalitāti un atjau-
not personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrī-
bā. 

3. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpo-
jumus ir personai:  

3.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Kārsavas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

3.2. citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās 
nonākušas krīzes situācijā; 

3.3. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu perso-
nas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu 
nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.  

4. Ja Pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbil-
stošu sociālo pakalpojumu tuvāk personas dzīvesvietai, tad  
Pašvaldība slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju ārpus 
savas Pašvaldības administratīvās teritorijas. 

5. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašval-
dībām, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumis-
kais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu 
pilnā apmērā, un, ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecī-
gu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un 
pakalpojuma saņēmēju slēdz Pašvaldība. 

6. Pakalpojumus organizē, sniedz, kā arī Pašvaldības finansēto 
pakalpojumu kvalitātes izvērtējumu šo Noteikumu izpratnē 
veic Sociālais dienests. 

II. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI 

7. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus (turpmāk 
– pakalpojumi): 

7.1. aprūpe mājās; 

7.2. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām; 

7.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām; 

7.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietu-
šām personām dzīvesvietā; 

7.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veiku-
šām personām; 

7.6. sociālā darba pakalpojums; 

7.7. psihologa pakalpojums; 

7.8. izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpo-
jums; 

7.9. asistenta pakalpojums; 

7.10. higiēnas pakalpojums; 

7.11. transporta pakalpojums. 

III.PAKALPOJUMU SAMAKSAS KĀRTĪBA 

8. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnībā tiek segtas šādu 
pakalpojumu izmaksas: 

8.1. personai, kurai piešķirts aprūpes mājās pakalpojums 
un kura (- ai) ir: 

8.1.1. vientuļa un tai nav likumīgu apgādnieku; 

8.1.2. diagnosticēta onkoloģiska saslimšana pēdējā 
(IV) stadijā; 

8.1.3. piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas perso-
nas (ģimenes) statuss. 

8.2. Sociālā dienesta psihologa pakalpojumi: 

8.2.1. bērniem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu 
vai sociālā darbinieka vai citu speciālistu 
slēdzienu/ieteikumu; 

8.2.2. personām ar garīga rakstura traucējumiem, 
kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas 
Kārsavas novadā; 

8.2.3. Sociālā dienesta klientiem pēc sociālā darbi-
nieka vai citu speciālistu ieteikuma; 

8.3. citi pakalpojumi, kas nepieciešami ģimenes (personas) 
veselības un sociālās situācijas uzlabošanai, ko izraisī-
juši iepriekš neparedzēti apstākļi; 

8.4. šo Noteikumu 7.6., 7.8., 7.11. apakšpunktā minētie 
pakalpojumi, bet 7.4. apakšpunktā minētais pakalpo-
jums – ja pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem 
nenodrošina valsts. 

9. No valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā tiek finansēti šo Noteikumu 7.4., 7.5., 7.9. 
apakšpunktā minētie pakalpojumi. 

10. Veicot samaksu par noteikumu 7.1.apakšpunktā minētiem 
pakalpojumiem, ievēro šādas prasības: 

10.1. samaksa aprūpētājam, kurš noslēdzis uzņēmuma 

līgumu par sniegto aprūpes mājās pakalpojumu klien-
tam, tiek aprēķināta, pamatojoties uz šo Noteikumu 23. 
punktā noteikto aprūpes līmeni, atbilstoši tam, sniegtā 
pakalpojuma apjomu pārskata mēnesī un Pašvaldībā 
noteikto cenu par vienu sniegtā pakalpojuma stundu, 
kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajai 
maksimālajai aprēķinātajai stundas tarifa likmei kārtējā 
gadā;  

10.2. aprūpes mājās pakalpojums, ko sniedz klientam Soci-
ālā dienesta struktūrvienība – aprūpētāji uz uzņēmuma 
līguma pamata, tiek sniegts par maksu, kuru nosaka 
procentuāli attiecībā pret valstī noteikto minimālo 
mēneša darba algu, to noapaļojot līdz euro, ņemot vērā 
nākamo zīmi aiz komata. Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 
4, tad atstājamās zīmes vērtība nemainās. Ja nākamā 
zīme ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme tiek noa-
paļota par vienu vienību uz augšu; 

10.2.1. iepriekšminētajā 10.2. apakšpunktā minētā 
pakalpojuma maksas procentuālais apmērs ir: 

10.2.1.1. pirmajam aprūpes līmenim – 
7%; 

10.2.1.2. otrajam aprūpes līmenim – 9%; 

10.2.1.3. trešajam aprūpes līmenim – 
11%;  

10.3 aprūpes mājās pakalpojums, ko sniedz klientam Soci-
ālā dienesta struktūrvienība – Kārsavas novada pašval-
dības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa, tiek 
sniegts par maksu, kuru nosaka procentuāli attiecībā 
pret valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, to 
noapaļojot līdz euro, ņemot vērā nākamo zīmi aiz ko-
mata. Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad atstājamās 
zīmes vērtība nemainās. Ja nākamā zīme ir no 5 līdz 9, 
tad pēdējā atstājamā zīme tiek noapaļota par vienu 
vienību uz augšu. Minētā pakalpojuma maksas procen-
tuālais apmērs ir  - 8%; 

10.4. pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā esošie lī-
dzekļi nedrīkst būt mazāki par Pašvaldībā noteikto 
maznodrošinātas personas ienākumu un materiālā stā-
vokļa līmeni; 

10.5. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir 
augstāki par šo Noteikumu 10.4. apakšpunktā noteikto 
līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu 
maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – 
starpību starp viņa ienākumu līmeni un Pašvaldībā 
noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni. 
Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpo-
juma samaksai sedz likumīgais apgādnieks atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai samaksas kārtībai. 

11. Par noteikumu 7.3. punktā noteikto pakalpojumu - ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
institūcijā pilngadīgām personām - samaksā klients, klienta 
apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto kārtību. Finansiālo līdzekļu apmēru, kuriem pēc 
sniegtā pakalpojuma saņemšanas jāpaliek klienta apgādnieka 
un katra nākamā apgādnieka ģimenes locekļu rīcībā, nosaka 
Ministru kabineta noteikumi. 

12. Analoģiska samaksas kārtība Pašvaldībā ir noteikta noteiku-
mu 11.punktā, par īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām saņemša-
nu Pašvaldības administratīvās teritorijas esošajā institūcijā - 
SIA „Kārsavas slimnīca”. Izvērtējot klienta ienākumus, tiek 
vērtēta personas iespēja maksāt par pakalpojumu no pabalsta 
personai ar pirmās grupas invaliditāti, kurai nepieciešama 
īpaša kopšana. 

13. Noteikumu 7.2., 7.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu mak-
sa nosakāma par kalendāro mēnesi. Ja persona pakalpojumu 
saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma proporcionāli sa-
ņemtā pakalpojuma dienu skaitam. 

14.  Higiēnas pakalpojumu ar 50% atvieglojumu var saņemt 
trūcīgas/maznodrošinātas personas. 

IV.APRŪPE MĀJĀS 

15. Aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss perso-
nām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai 
funkcionālu traucējumu dēļ, savu pamatvajadzību apmierinā-
šanu.  

16. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz šādas Sociālā dienesta 
struktūrvienības: 

16.1. aprūpētāji, kuri ir noslēguši uzņēmuma līgumu ar 
Sociālo dienestu un klientu; 

16.2. Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatī-
vās sociālās aprūpes mobilā brigāde (turpmāk – mobilā 
brigāde), kas vada, organizē un kontrolē aprūpētāju 
darbu, sniedz sociālā darbinieka un psihologa pakalpo-
jumu, organizē un vada izglītojošās un atbalsta grupu 
nodarbības veciem cilvēkiem un personām ar invalidi-
tāti; 

16.3. Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā 
aprūpes grupa (turpmāk – mobilā aprūpes grupa), kas 
sniedz aprūpes mājās pakalpojumu prioritāri tām per-
sonām, kuras dzīvo attālajās Kārsavas novada viensē-
tās.  

17. Aprūpes mājās pakalpojuma  sniegšana tiek organizēta divās 
Sociālā dienesta struktūrvienību atrašanās vietu adresēs:  

17.1. Vienības ielā 52, Kārsavā, Kārsavas novadā - aprūpē-
tāji un mobilā brigāde; 

17.2. Aprūpes centrs”, Mežvidi, Mežvidu pagastā, Kārsa-
vas novadā - mobilā aprūpes grupa. 

18. Atbildīgie Sociālā dienesta struktūrvienību sociālie darbinie-
ki organizē, vada, izvērtē sniegtā aprūpes mājās pakalpojuma 
kvalitāti. 

19. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā ir:  

19.1. personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un/
vai savu personisko aprūpi, un kurām nav likumisku 

apgādnieku; 

19.2. personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un/
vai savu personisko aprūpi, un kuru likumiskie apgād-
nieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām 
personām nepieciešamo palīdzību; 

19.3. personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās 
periodā ir grūtības veikt ikdienas darbus un/vai perso-
nisko aprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku vai 
likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav 
iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.  

20. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, vispirms izvērtē to, 
kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo perso-
nu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām perso-
nām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli. 

21. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie 
ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji 
izdevumi par uzturu un mitekli, un kuras mitinās vienā mā-
joklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ ne-
var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir 
tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši nor-
matīvajos aktos  noteiktajai apmaksas kārtībai. 

22. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu: 

22.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas 
veselības stāvokļa vai funkcionālu traucējumu dēļ 
nevar veikt ikdienas darbus un/vai savu personisko 
aprūpi paša spēkiem; 

22.2. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir personām, kas 
slimības vai atveseļošanas periodā nevar veikt ikdienas 
darbus un/vai personisko aprūpi paša spēkiem. 

23. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilsto-
šus pakalpojumus, ko sniedz Sociālā dienesta struktūrvie-
nība - aprūpētāji, tiek noteikts sniegtā pakalpojuma apjoms 
- veicamo darbu uzdevumi, kas noteikti 3 aprūpes pakalpoju-
mu līmeņos:  

23.1. pirmais aprūpes līmenis - līdz 18 stundām mēnesī, 
apmeklējums 2 reizes nedēļā: 

23.1.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā 
notiekošajiem procesiem; 

23.1.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukša-
na nepieciešamības gadījumā; 

23.1.3. palīdzība trauku mazgāšanā; 

23.1.4. produktu, medikamentu un saimniecības 
preču piegāde klientam mājās; 

23.1.5. kurināmā piegāde telpās; 

23.1.6. ūdens piegāde, izlietotā ūdens iznešana; 

23.1.7. dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu 
mazgāšana divas reizes gadā; 

23.1.8. komunālo u.c. maksājumu veikšana pēc vaja-
dzības; 

23.1.9. starpnieka un pavadoņa pakalpojumi pēc 
vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī; 

23.1.10. palīdzība dokumentu kārtošanā, apmeklēju-
mi slimnīcā. 

23.2. otrais aprūpes līmenis - līdz 27 stundām mēnesī, 
apmeklējums 2 reizes nedēļā:  

23.2.1. palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā  
(nomazgāties vannā vai dušā, palīdzēt no-
griezt nagus, noskūties, nomainīt gultas un 
ķermeņa veļu); 

23.2.2. divas reizes gadā radinieku kapu uzkopšana; 

23.2.3. palīdzība ēdiena gatavošanā; 

23.2.4. citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.  

23.3. trešais aprūpes līmenis - līdz 50  stundām mēnesī, 
apmeklējums 5 reizes nedēļā: 

23.3.1. palīdzība klientam apģērbties, noģērbties; 

23.3.2. palīdzība klientam iekļūt gultā un izkļūt no 
tās; 

23.3.3. ēdienreižu nodrošināšana; 

23.3.4. palīdzība klientam ieteiktās diētas ievēroša-
nā;  

23.3.5. palīdzība tualetes apmeklēšanā, inkontinen-
ces līdzekļu nomaiņā.  

24. Ģimenēs, kurās aprūpējamas 2 personas un kuras dzīvo vienā 
mājoklī, aprūpes stundu skaits ir kopējs abām personām at-
bilstoši piešķirtajam aprūpes līmenim. 

25. Pārsniedzot trešajā aprūpes līmenī Pašvaldībā noteikto aprū-
pes mājās pakalpojumu apjomu, personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuriem ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība 
un aprūpe katru dienu, Sociālais dienests izvērtējot situāciju, 
klienta fiziskās un garīgās spējas, pamatojoties uz personas 
iesniegumu, citiem normatīvajos aktos noteiktajiem doku-
mentiem, var lemt par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojuma nodrošināšanu īslaicīgas uzturēšanas soci-
ālās aprūpes nodaļā vai citu personas vajadzībām atbilstošu 
pakalpojumu. 

26. Lai persona saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbil-
stošus pakalpojumus, ko sniedz Sociālā dienesta struktūr-
vienība – mobilā aprūpes grupa, sniegtā aprūpes mājās 
pakalpojuma apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz atbildīgā 
sociālā darbinieka sastādītu aprūpes plānu, kas var  paredzēt: 

26.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi; 

26.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu 
pēc vajadzības; 

26.3. dzīvojamo telpu uzkopšanu; 

26.4. produktu, medikamentu un saimniecības preču 
piegādi 

26.5. veļas mazgāšanu; 



26.6. gultas veļas nomainīšanu; 

26.7. pavadoņa pakalpojumus pēc vajadzības, ne biežāk 
kā divas reizes mēnesī; 

26.8. malkas ienešanu, ūdens ienešanu, iznešanu; 

26.9 personisko aprūpi – mazgāšanos (vanna, duša, pirts); 

26.10. apmeklējumus slimnīcā; 

26.11. komunālo maksājumu veikšanu; 

26.12. sniega tīrīšanu; 

26.13. citus pakalpojumus pēc vienošanās. 

27. Mobilās aprūpes grupas aprūpētāji veic starpnieka un pava-
doņa pakalpojumus pēc vajadzības, nogādājot klientu uz/no 
ārstniecības iestādi (-es). 

28. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas 
likumiskais pārstāvis, atbilstoši noteiktajām vajadzībām, 
vēršas Sociālā dienesta struktūrvienībā, kas sniedz aprūpes 
mājās pakalpojumu, šo noteikumu 17. punktā norādītajās 
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas vietu adresēs,  uzrā-
dot personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus doku-
mentus: 

28.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risi-
nājumu (1.pielikums); 

28.2. ģimenes ārsta izziņu par funkcionālo spēju traucējumu 
pakāpi un personas veselības stāvokli ar norādi par 
funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un medicīnisko 
kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, 
akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimī-
bas) neesību; 

28.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un 
speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociā-
lo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu 
vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem; 

28.4. ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir personas ap-
gādniekam, jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija, kas 
noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu; 

28.5. ja klients vai klienta apgādnieks iesniedz iesniegumu, 
kurā apņemas pilnībā segt pakalpojuma maksu, tad 
tiem ir tiesības nedeklarēt savus ienākumus; 

28.6. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma. 

29. Sociālā dienesta struktūrvienību atbildīgie sociālie darbinieki 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 
28.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas 
apmeklē personu dzīvesvietā, veic fizisko un garīgo spēju 
izvērtējumu, nosakot aprūpes līmeni personām ar ierobežo-
tām pašaprūpes spējām atbilstoši Ministru kabineta noteikta-
jai kārtībai, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus un 
nosaka pakalpojuma apjomu personai atbilstoši Pašvaldībā 
noteiktajiem aprūpes pakalpojuma līmeņiem, aizpilda  šo 
Noteikumu 2.pielikumu.  

30. Aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir, ja personai nepiecie-
šamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpo-
juma apjomu. 

31. Lēmuma projektu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķirša-
nu vai atteikumu un izbeigšanu sagatavo Sociālā dienesta 
struktūrvienību atbildīgie darbinieki. Lēmumu pieņem Sociā-
lais dienests. 

32. Sociālā dienesta struktūrvienību atbildīgie darbinieki, kas 
sniedz aprūpes mājās pakalpojumu, izvērtējot klienta un viņa 
apgādnieku ienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
sagatavo līguma projektu par aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšanas un samaksas kārtību starp klientu, apgādnieku un 
Sociālo dienestu.  

33. Sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojuma struktūrvienība 
– aprūpētāji sniedz pakalpojumu klientam atbilstoši noteikta-
jam aprūpes līmeņa pakalpojuma darba uzdevumu aprak-
stam.  

34. Sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojuma struktūrvienības 
– aprūpētāja - sniegtais pakalpojums tiek uzskatīts par pa-
veiktu pēc pakalpojuma sniegšanas pieņemšanas – nodošanas 
akta izpildes (3.pielikums). 

35. Sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojuma struktūrvienības 
– mobilās aprūpes grupas aprūpētāji sniedz pakalpojumu 
klientam, atbilstoši atbildīgā sociālā darbinieka  sastādītajam 
aprūpes plānam, kurā ir noteikti aprūpētāju uzdevumi. Pēc 
aprūpes plānā noteikto uzdevumu izpildes, klients un mobilās 
aprūpes grupas aprūpētāji veic aprūpes plānā ierakstu par 
pakalpojumu izpildi, apliecinot to ar abu pušu (pakalpojuma 
saņēmēja un pakalpojuma sniedzēja) parakstiem. 

36. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības nesniegt vai to iz-
beidz, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, ja klients (-
am): 

36.1.atrodas alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā; 

36.2. saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki 
– bērni, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

36.3. rakstiski lūdz izbeigt aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšanu; 

36.4. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegša-
nas termiņš; 

36.5. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības admi-
nistratīvo teritoriju, 

36.6. tiek ievietots sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabi-
litācijas iestādē; 

36.7. ir atguvis pašaprūpes spējas un aprūpes mājās pakal-
pojums nav nepieciešams; 

36.8. nepilda vai pārkāpj aprūpes mājās pakalpojuma 
līguma saistības; 

36.9. apdraud citu personu dzīvību un veselību; 

36.10. iestājusies nāve; 

36.11. persona ir noslēgusi uztura līgumu vai cita veida 
līgumu, kurā ir paredzēta aprūpe un šī aprūpe tiek 

nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura ņēmē-
ja vai likumīgo apgādnieku puses, izņemot, ja pakal-
pojumu finansē pati persona vai tās apgādnieks;   

37. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas no-
teikta ar Domes lēmumu. 

38. Par aprūpes mājās pakalpojumu samaksā klients, klienta 
apgādnieks un/vai Pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto kārtību. 

39. Sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojuma struktūrvienību 
atbildīgie sociālie darbinieki nodrošina personas apsekošanu 
dzīvesvietā, viņai nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojuma 
noteikšanu un periodisku pārskatīšanu un pakalpojuma kvali-
tātes kontroli: pastāvīgas aprūpes gadījumā – ne retāk kā 
vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā – reizi divos 
mēnešos, veicot pakalpojuma kvalitātes novērtējumu. 
(4.pielikums) 

V. ĪSLAICĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀ-
LĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTI-

TŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM 

40. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociā-
lo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, veselības aprūpi minimālā 
apjomā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakal-
pojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu - pē-
coperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpoju-
ma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. 

41. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pieauguša-
jām personām tiek nodrošināta - līdz 3 mēnešiem vai īpašu 
apstākļu (smags veselības stāvoklis, citi neparedzami apstāk-
ļi) dēļ - ilgāk par 3 mēnešiem. 

42. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ir tiesīgas saņemt 
personas, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma nonā-
kušas situācijā, kad vecuma, funkcionālo traucējumu vai 
veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas 
pamatvajadzības, pašām sevi aprūpējot, un kurām ārstēšanās 
stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām, kā arī, 
izvērtējot situāciju, personām bez noteiktas dzīvesvietas.  

43. Lai saņemtu īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu institūcijā  persona vai viņas likumiskais 
pārstāvis iesniedz šādus dokumentus: 

43.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo 
risinājumu (1.pielikums); 

43.2. ģimenes ārsta izziņu par funkcionālo spēju traucēju-
mu pakāpi un personas veselības stāvokli ar norādi 
par funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un medicī-
nisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā 
stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmi-
sīvās slimības) neesību;  

43.3. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasīju-
ma. 

44. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
termiņos pēc 43. punktā minēto dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas apmeklē personu dzīvesvietā, veic fizisko un 
garīgo spēju izvērtējumu, nosakot aprūpes līmeni personām 
ar ierobežotām pašaprūpes spējām atbilstoši Ministru kabine-
ta normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā persona sa-
ņem sociālos pakalpojumus un nosaka pakalpojuma nepiecie-
šamību, aizpilda šo Noteikumu 2.pielikumu. 

45. Pakalpojuma samaksas kārtība ir noteikta šo noteikumu 11., 
12. punktā. 

46. Ja personai ir likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests, Mi-
nistru kabineta  noteiktajā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnie-
ku ienākumus un materiālo stāvokli un viņu iespējas segt 
izdevumus par saņemto sociālo pakalpojumu. 

47. Ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir personas apgādnie-
kam, jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta 
normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu. 

48. Lēmumu par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma piešķir-
šanu/atteikumu pieņem Sociālais dienests. 

49. Ja pieņemts lēmums par  pakalpojuma piešķiršanu, tad perso-
na un/vai tās likumīgais apgādnieks un/vai Sociālais dienests 
slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma 
sniegšanu un apmaksas kārtību.  

VI.ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ RE-
HABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM 

PERSONĀM 

50. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina pamatvaja-
dzību apmierināšanu, mājokli, diennakts aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju. 

51. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus institūcijā ir pilngadīgām personām ar 
I un II grupas invaliditāti (izņemot personas ar smagiem 
garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešama atrašanās 
specializētā ārstniecības iestādē), pensijas vecuma personām, 
ja nepieciešamais pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes 
mājās noteikto sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu; 

52. Sociālā pakalpojuma saņemšanai personai Sociālajā dienestā 
jāiesniedz šādi dokumenti: 

52.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo 
risinājumu (1.pielikums); 

52.2. ģimenes ārsta izziņu par funkcionālo spēju traucēju-
mu pakāpi un personas veselības stāvokli ar norādi 
par funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un medicī-
nisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā 
stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmi-
sīvās slimības) neesību; 

52.3. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasīju-
ma. 

53. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
termiņos pēc 52. punktā minēto dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas apmeklē personu dzīvesvietā, veic fizisko un 
garīgo spēju izvērtējumu, nosakot aprūpes līmeni personām 

ar ierobežotām pašaprūpes spējām atbilstoši Ministru kabine-
ta normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā persona sa-
ņem sociālos pakalpojumus un nosaka pakalpojuma nepiecie-
šamību, aizpilda šo Noteikumu 2.pielikumu.  

54. Pakalpojuma samaksas kārtība ir noteikta šo noteikumu 11. 
punktā. 

55. Ja personai ir likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests, Mi-
nistru kabineta  noteiktajā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnie-
ku ienākumus un materiālo stāvokli un viņu iespējas segt 
izdevumus par saņemto sociālo pakalpojumu. 

56. Ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir personas apgādnie-
kam, jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta 
normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu. 

57. Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu pieņem Sociālais 
dienests. 

58. Ja pieņemts lēmums par  pakalpojuma piešķiršanu, tad perso-
na un/vai tās likumīgais apgādnieks un/vai Pašvaldība slēdz 
līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu 
un apmaksas kārtību.  

VII.SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS 
VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PERSONĀM DZĪVES-

VIETĀ 

59. Pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības cietušas pieau-
gušas personas vai bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību 
un integrētos sabiedrībā.  

60. Pakalpojums ietver desmit individuālās psihologa konsultāci-
jas bērnam vai desmit individuālās psihologa konsultācijas 
pieaugušai personai. 

61. Pakalpojumu piešķir: 

61.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību– noziedzīga 
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdī-
gas vai cieņu aizskarošas darbības upuris; 

61.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības, 
fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai 
vardarbīgas kontroles. 

62. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem. 

63. Pakalpojums par Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek pie-
šķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nenodrošina valsts. 

VIII.SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPO-
JUMS VARDARBĪBU VEIKUŠĀM PERSONĀM 

64. Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu turpmā-
kas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu 
atbalstu vardarbību veikušām personām. 

65. Pakalpojums ietver desmit individuālās psihologa konsultāci-
jas vai sešpadsmit grupu nodarbības. 

66. Pakalpojumu piešķir pilngadīgai personai, kura izturējusies 
vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi draudus pie-
lietot vardarbību. 

67. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem. 

IX.SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS 

68. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbī-
bu ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un 
sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkci-
onēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī 
veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, 
attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, 
kā arī klientu iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas 
programmās noteiktām klientu grupām. 

69. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka konsultā-
cijas, klientu vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā reha-
bilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofesionālo 
atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu sa-
ņemšanas procesā. 

70. Pakalpojumu sniedz Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās 
vai sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmu ietvaros 
atbilstoši klienta problēmai. 

X. PSIHOLOGA PAKALPOJUMI 

71. Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa 
konsultācijas ģimenēm ar bērniem un personām, kuras nokļu-
vušas sociālā riska situācijā atbilstoši personas (ģimenes) 
vajadzībām, lai saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz 
personas (ģimenes) sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiho-
loģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā. 

72. Psihologa pakalpojumus ir tiesības saņemt: 

72.1. bezdarbniekiem; 

72.2. krīzes situācijā nonākušām personām 

72.3. ģimenēm ar bērniem, kurām radušās sociālās problē-
mas; 

72.4. personām ar invaliditāti; 

72.5. pensijas vecuma personām; 

72.6. personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

72.7. personām, kuras cietušas no vardarbības; 

72.8. personām, kuras veikušas vardarbību; 

72.9. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 

72.10. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiska-
jiem pārstāvjiem; 

72.11. audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem, kurās 
Kārsavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 
bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē un adoptētā-
jiem. 

73. Psihologa pakalpojumus nodrošina Sociālā dienesta klien-
tiem: 
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73.1. saskaņā ar sociālā darba speciālista izsniegtu nosūtījumu (atzinumu); 

73.2. pakalpojumu nepieciešamība noteikta klienta individuālajā sociālās rehabilitācijas vai 
individuālajā atbalsta plānā; 

73.3. pēc paša Sociālā dienesta klienta iniciatīvas, norādot problēmu un tās vēlamo risināju-
mu; 

73.4. pēc bāriņtiesas vai citu institūciju pieprasījuma vai ieteikuma. 

74. Psihologa pakalpojuma veidi ir:  

74.1. psiholoģiskā izpēte; 

74.2. individuālās konsultācijas vai nodarbības; 

74.3. grupu nodarbības (personām ar līdzīgām problēmām un/vai mērķiem); 

74.4. atbalsta grupas (personām ar līdzīgām problēmām un/vai mērķiem); 

74.5. konsultācija dzīvesvietā krīzes situācijās nonākušām personām (ģimenēm) un  pensijas 
vecuma personām, personām ar invaliditāti, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu. 

75. Psihologa pieņemtie lēmumi, psiholoģiskās rehabilitācijas kursa ietvaros veiktie pasākumi un 
darba rezultāti tiek atspoguļoti klienta lietā un psiholoģiskās rehabilitācijas plānā. 

XI.IZGLĪTOJOŠĀS UN ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS PAKALPOJUMS 

76. Pakalpojums ietver nodarbības sociālā darbinieka  un/vai psihologa vai cita pieaicināta profesi-
onāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un 
nodarbību plānu. 

77. Pakalpojums tiek nodrošināts ne mazāk kā trīs dalībnieku atbalsta grupai. 

78. Pakalpojumus nodrošina Sociālā dienesta klientiem ja: 

78.1. pakalpojumu nepieciešamība noteikta individuālajā sociālās rehabilitācijas vai indivi-
duālajā atbalsta plānā; 

78.2. persona pati ir izteikusi vēlēšanos saņemt pakalpojumu, iesniedzot Sociālajā dienestā 
iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (1.pielikums). 

XII.ASISTENTA PAKALPOJUMS 

79. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai iz-
sniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzi-
nums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā 
arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpoju-
ma nepieciešamību. 

80. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas pārvietošanos ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazi-
nātu invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā 
statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestā-
di, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem 
un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, uz brīvā laika pavadī-
šanas vietām, dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, institūcijām, kurām ir deleģēta valsts 
un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijām, kā arī institūcijām personas interešu 
aizstāvībai. 

81. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas pieņem lēmumu par  pakalpojuma 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, izvērtējot personas vides, funkcionālās spējas 
un aktivitātes, nosakot pakalpojuma apjomu, pamatojoties uz Ministru kabineta normatīvajiem 
aktiem un Sociālā dienesta iekšējiem noteikumiem.  

XIII.HIGIĒNAS PAKALPOJUMS 

82. Higiēnas pakalpojums nodrošina dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus personām, kurām 
dzīvesvietā nav karstā ūdens un nav iespēju pieslēgt mazgājamo mašīnu un personām, kurām 
vecuma vai slimības izraisīto funkcionālu traucējumu dēļ ir grūtības izmazgāt veļu. 

83. Higiēnas pakalpojums ietver: 

83.1. dušas apmeklējumu; 

83.2. veļas automāta izmantošanu. 

84. Higiēnas pakalpojumu sniedz Sociālā dienesta struktūrvienība – mobilā aprūpes grupa, pakal-
pojuma sniegšanas vietas adresē: Kārsavas novadā, Mežvidu pagastā, Mežvidos, „Aprūpes 
centrs”. 

85. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu, ievērojot šo 
noteikumu 14. punktā  noteikto samaksas atvieglojumu trūcīgām/maznodrošinātām personām. 

XIV.TRANSPORTA PAKALPOJUMS 

86. Transporta pakalpojumu sniedz Sociālā dienesta struktūrvienība- mobilā aprūpes grupa. 

87. Ja attiecīgajā dienā ir iespēja nodrošināt mobilās aprūpes grupas autotransporta pakalpojumu, 
bezmaksas transporta pakalpojums tiek piešķirts klienta nogādāšanai uz/no ārstniecības vai citu 
specializēto iestādi vai Noteikumos noteiktajai mērķgrupai organizētā pasākuma apmeklēju-
mam - ja klients pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, klienta 
pirmās pakāpes radiniekiem nav īpašumā transportlīdzeklis vai  tehnisku iemeslu dēļ  to nav 
iespējams izmantot dienā, kad klientam neatliekami ir jāsaņem  pakalpojums institūcijā. 

88. Transporta pakalpojumu var saņemt: 

88.1. trūcīgas/maznodrošinātas personas;  

88.2. vientuļie pensionāri; 

88.3. personas ar invaliditāti; 

88.4. citas personas ārkārtas situācijās, kad sociālais pakalpojums jāsniedz nekavējoties;  

88.5. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju  pakalpojumus un pāriet 
uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar I 
vai II invaliditātes grupu, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijās, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 
16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamī-
bu personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īste-
nošanas noteikumi” (turpmāk – Pasākums) nosacījumiem;  

88.6. šo Noteikumu 88.5. apakšpunktā minētā Pasākuma ietvaros-  bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumis-
kiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;  

88.7. aizbildņu, audžuģimeņu mērķgrupai organizēto pasākumu apmeklēšanai.  

89. Sociālais dienests izvērtē, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu ir ar klientu 
kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par 
uzturu un mitekli.  

90. Klients vai viņa likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz nepieciešamos dokumentus 
pakalpojuma saņemšanai:  

90.1. iesniegumu, norādot problēmu un transporta pakalpojuma nepieciešamību; 

90.2. ārsta izziņu/nosūtījumu vai citu pierādošu dokumentu par klienta veselības stāvokli/
situāciju no ārstniecības vai citas specializētas iestādes, vai pasākuma apmeklējuma 
mērķi;  

90.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja sociālo pakalpojumu 
vēlas saņemt klients, kuram noteikta invaliditāte. 

91. Izvērtējot transporta pakalpojuma nepieciešamību, sociālā darba speciālists veic atzīmi uz 
personas iesnieguma par to, vai ir nepieciešams nodrošināt transporta pakalpojumu, norādot 

pakalpojuma saņemšanas mērķi. 

XV.LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 

92. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Kārsavas novada sociālā dienesta lēmumu, tas 
ir tiesīgs to apstrīdēt Kārsavas novada domē. 

XVI.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

93. Saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novadā” stājas spēkā likumā 
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

94.  Ar šo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 28. novembra saistošie noteikumi 
Nr.28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā” 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja      I.Silicka 

 

1.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.16/2019 

__________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

personas kods ________________________________ 

dzīv. _______________________________________ 
(dzīvesvietas adrese) 

___________________________________________ 

tālrunis _____________________________ 

 

IESNIEGUMS 

Kārsavā 

20___.gada ____.____________________                                         Kārsavas novada pašvaldības 

Par ___________________________________________                 Sociālajam dienestam 
                                                   (satura atklāsts)   

Lūdzu 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Iesniedzēja vai pilnvarotās personas paraksts   __________________________ 

 

Lēmums:  ______________________________________________________________________ 

Ar lēmuma saturu iepazinos.  __.__.20….. ________  ________ 
                                                                                                               (paraksts)              (V.Uzvārds) 

SAŅEMTS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Sociālajā dienestā 

20….gada __.___________ 

Nr.2.21/ _____ 

 

2.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.__/2019 

Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr.   

 

20___. gada ____ . ____________  
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PIELIKUMS 

Kārsavas novada Domes  

28. 11.2019. 

lēmumam (prot.Nr.14  5.§) 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.16 
„PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM KĀRSAVAS NOVADĀ” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                      I.Silicka 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums 

Šobrīd Kārsavas novada pašvaldībā ir spēkā 2013. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 28 " Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtī-
bu Kārsavas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 28). 

Ar 04.04.2019. spēkā stājušies jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu", kas nosaka 
kārtību, kādā ģimene (persona) saņem sociālo palīdzību; kārtību, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus; nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu sa-
ņemšanai dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai; klienta 
aprūpes līmenim atbilstoša valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma finansēšanas kārtību; valsts finansēta ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju. Ir sagatavots jaunu saistošo noteiku-
mu „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novadā” projekts, lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot normatīvajos aktos noteik-
tās prasības. 

Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu, saistošo noteikumu grozījumus 
sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu "Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novadā" projekts (turpmāk – Saistošie noteiku-
mi). 

Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Saistošie noteikumi Nr. 28.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu valsts un pašvaldības finansētos/līdzfinansētos sociālos pakalpojumus – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un 
sociālā darba pakalpojumu veidus, apjomu un saņemšanas kārtību Kārsavas novadā. 

Saistošajos noteikumos definēti sociālo pakalpojumu veidi, klientu loks, kas var saņemt sociālos pakalpojumus, kā arī pakalpojumu piešķiršanas kārtība. Pare-
dzēts, ka pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus saņems persona, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Kārsavas novada administratīvajā teritori-
jā; cita normatīvajos aktos noteikta persona, ja tās nonākušas krīzes situācijā; persona, kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo 
vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums. 

Kārsavas novada dome turpmāk, pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās, nodrošinās šādus sociālos pakalpojumus  – sociālā darba pakalpojumu; psihologa 
pakalpojumu; asistenta pakalpojumu; īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām; ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām; aprūpes mājās pakalpojumu; izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības 
pakalpojumu; sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām dzīvesvietā; sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām per-
sonām; higiēnas pakalpojumu; transporta pakalpojumu. 

Turpmāk vientuļiem pensionāriem, kuriem nav likumīgu apgādnieku un  personām ar onkoloģisku saslimšanu pēdējā (IV) stadijā  paredzēts aprūpi mājās pil-
nībā nodrošināt par pašvaldības līdzekļiem, ievērojot tiesībsarga pausto viedokli, ka pacientiem ar onkoloģisku saslimšanu pēdējā stadijā ir iespējami smagas 
pakāpes funkcionāli traucējumi, kas ierobežo iespēju sevi aprūpēt un nodrošināt ikdienas pamatvajadzības, pakalpojumu pieejamība, t.sk. aprūpe mājās ievēro-
jami uzlabotu šo personu dzīves kvalitāti.  Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu „Klienta vai viņa apgādnieka 
pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.” Saistošie noteikumi 
nosaka pakalpojumu samaksas kārtību. 

 Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakal-
pojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības" 6. punkts nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samak-
sas kārtību par pakalpojumu. Izvērtējot situāciju kopumā, riskus, samaksas piemērošanas lietderību un pašvaldības finanšu iespējas, secināms, ka ir nepiecie-
šams finansiāli atbalstīt sociālo pakalpojumu izmaksu segšanu klientiem, kuriem ir likumīgie apgādnieki un, kuri saņem aprūpes mājās pakalpojumu, nosakot, 
ka pēc  pakalpojuma samaksas  klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par maznodrošinātu. 

Finansiālo līdzekļu apmēru, kuriem pēc sniegtā pakalpojuma saņemšanas jāpaliek klienta apgādnieka un katra nākamā apgādnieka ģimenes locekļu rīcībā, 
nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Kārsavas novada pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. 

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

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests. 

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanai un to samaksas kārtību. 

Sociālā dienesta lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Kārsavas novada pašvaldības domē, savukārt Kārsavas novada pašvaldības 
domes lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. 

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Kārsavas novada pašvaldības sociālajā dienestā. 

Informāciju par Saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Kārsavas novada vēstis" un izlikta redzamā vietā Kārsavas novada 
domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

INFORMĀCIJA PAR APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 

2020.gada 2.janvārī ir stājušies spēkā Kārsavas nova-
da pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sociā-
lajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldī-
bā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kas nosa-
ka sniegto sociālo pakalpojumu piešķiršanas un sa-
ņemšanas kārtību.  

Pamatojoties uz likumdošanu un normatīvajiem ak-
tiem, Kārsavas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos ir noteikta sniegto sociālo pakalpojumu sa-
maksas kārtība.  

Saskaņā ar Kārsavas novada domes noteikto maksas 
pakalpojuma cenrādi, maksa par aprūpes mājās pa-
kalpojumu, ko sniedz individuālie aprūpētāji un Mež-
vidu pagasta mobilā aprūpes grupa personām, kurām 
ir likumīgie apgādnieki, un, kuru (t.i. aprūpējamo 
personu) ienākumi pārsniedz maznodrošinātas perso-
nas ienākumu līmeni (t.i. 200 EUR), cena par sniegto 
pakalpojumu atbilstoši saistošo noteikumu 10.2., 
10.3 apakšpunktam ir: 

• individuālo aprūpētāju sniegtajam aprūpes 
mājās pakalpojumam: 

 pirmajam aprūpes līmenim - 30,00 EUR mēnesī; 

 otrajam aprūpes līmenim – 39,00 EUR mēnesī; 

 trešajam aprūpes līmenim – 47,00 EUR mēnesī. 

• Mobilās aprūpes grupas sniegtajam aprūpes 
mājās pakalpojumam – 34,00 EUR mēnesī. 

Klientam, savstarpēji vienojoties ar apgādnieku (-
iem) un sociālo dienestu, noslēdzot līgumu, jāveic 
samaksa par sniegto pakalpojumu. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
1.panta pirmās daļas 37.punkts nosaka, ka apgād-
nieks ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas 
nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, 
bērniem vai vecākiem. 

Pamatojoties uz 2003.gada 27. maija MK noteikumu 
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pa-
kalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības bu-
džeta” 5.3. apakšpunktā noteikto, „… līdzekļi, kas 
pēc sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas paliek 
apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par 
summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto mi-
nimālo algu ar 1,0 koeficientu – par vienu personu, 
un ar 0,5 koeficientu – par katru nākamo apgādnie-
ka ģimenes locekli.” 

Saskaņā ar likumdošanu, personas apgādnieki, ku-

riem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, ne retāk 
kā reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par 
personas apgādniekiem veicamajiem pasākumiem, 
iesniedz informāciju par saviem ienākumiem atbil-
stoši likumdošanā noteiktajam. 

No samaksas par sniegto aprūpes mājās pakalpo-
jumu pilnībā tiek atbrīvotas šādas personas: 

 vientuļas personas, kurām nav likumīgu apgād-
nieku; 

 personas, kurām diagnosticēta onkoloģiska sa-
slimšana pēdējā (IV) stadijā; 

 personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodro-
šinātas personas (ģimenes) statuss. 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji, kuri ir 
saņēmuši apliecinājumus par saņemto apmācību kur-
su par sociālo aprūpi darbā ar veciem cilvēkiem. 

Pašvaldībā ir noteikta cena par vienu sniegtā pakal-
pojuma stundu aprūpētājam, kas atbilst Ministru ka-
bineta noteikumos noteiktajai maksimālajai aprēķinā-
tajai stundas tarifa likmei kārtējā gadā, t.i. 2020.gadā 
– 2,8289 EUR. 

Andžela Malakāne 

Kārsavas novada pašvaldība atgādina un aicina slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. 

https://likumi.lv/ta/id/309296-par-socialajiem-pakalpojumiem-smiltenes-novada-pasvaldiba
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IZVEIDUOTYS APLIKACEJIS “WHATSAPP” 
UZLEIMIS LATGALĪŠU VOLŪDĀ 

Mobilūs telefonu aplikacejis 

“WhatsApp” lītuotuojim ir vareiba 

palikt latgaliskuokim, kasdīnys saziņā 

ar draugim, rodim i kolegom izmontojūt 

speciali izveiduotuos uzleimis (stickers) 

latgalīšu volūdā. Tuos radejs “Latgalīšu 

kulturys ziņu portals lakuga.lv” ar ASV 

dzeivojūšuo latgalīša, filantropa Pītera 

Aloiza Ragauša finansialu atbolstu. 

Speciali izveiduotuos uzleimis aplikacejai “WhatsApp” ītver kasdīnā 

i ari eipašuokuos dzeivis šaļteņuos lītuotys frazis latgalīšu volūdā, 

kai pīmāram, “Vasals!”, “Daudz laimis dzimšonys dīnā!”, “Es tevi 

mīļoju”, “Laimeigu Jaunū godu!”, “Nui!”, “Šmuki!”, “Lobs reits!” i 

c. Kūpumā radeitys 22 uzleimis ar latgaliskim tekstim. Aplikaceja 

“Latgalian stickers”/ “Latgalīšu uzleimis” papyldynuota ar četrim 

Latvejā lītuotim karūgim – Latvejis, Latgolys, līvu i Sielejis karūgu. 

Uzleimu izveidē latgalīšu portals lakuga.lv sasadorbuoja ar dizaineri 

Inesi Krivmani i programātuoju Juoni Rancānu. Tūs izveidi 

finansiali atbaļsteja ASV dzeivojūšais latgalīts, uzjiemiejs i Latvejis 

gūda konsuls Teksasys štatā Pīters Aloizs Ragaušs. “Mes gribējom 

latgalīšu volūdu paruodeit atraktivā i modernā veidā, jo eipaši 

uzrunuot jaunīšus. Latgalīšu volūda digitalajuos tehnologejuos 

veicynoj juos lītuošonu. Lītuotne “WhatsApp” paleidz dažaiduos 

pasauļa vītuos dzeivojūšajim latgalīšim uzturēt kontaktus. 

Munupruot, tys ir breineigi, ka itū saziņu vēļ interesantuoku padareis 

uzleimis latgalīšu volūdā,”soka P. Aloizs Ragaušs. 

Aplikaceja “Latgalian stickers”/ “Latgalīšu uzleimis” bezmoksys 

itūšalt pīejama Android operātuojsistemu mobilūs īreiču lītuotuojim, 

sovukuort Apple iOS operātuojsistemys lītuotuojim uzleimis byus 

pīejamys 2020. godā. Cikom iPhone lītuotuoji “WhatsApp” 

sajimtuos latgalīšu uzleimis nu Android sistemu lītuotuoju var 

saglobuot kai “Favorīti/Favourite” (juoizspīž iz uzleimis i juosekoj 

tuoļuok nūruodeitojim darbeibom) i izmontuot syuteišonai. 

Aplikaceja Android lītuotuojim pīejama: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ltg.stickers 

 https://ej.uz/LatgalianStickers 

Video ar izveiduotajom uzleimem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=x0pV9_QYWOI 

“Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv” ir pasaulē vīneigais tikai 

latgalīšu rokstu volūdā saturu rodūšs medejs. Tymā var skaiteit par 

Latgolys i latgaliskuos kulturys aktualitatem, intervejis ar sabīdreibā 

zynomim cylvākim, kai ari atrast vierteigus materialus latgalīšu 

volūdys raksteitprasmis uzlobuošonai. Portalu lakuga.lv uztur 

bīdreiba “Latgolys Studentu centrs”. 

Vineta Vilcāne 

Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv redaktore 

info@lakuga.lv 

26149207 

Instagram.com/voluuda 

Facebook.com/lakuga.lv 

2020.GADA 1.JANVĀRĪ MAINĀS AKCĪZES NODOKĻA 
LIKMES NAFTAS PRODUKTIEM UN TABAKAS 
IZSTRĀDĀJUMIEM 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 

informē, ka, īstenojot samērīgu un 

pakāpenisku akcīzes nodokļa 

likmju paaugstināšanas politiku*, 

2020.gada 1.janvārī mainās akcī-

zes nodokļa likmes naftas produk-

tiem un tabakas izstrādājumiem. 

VID atgādina, ka saskaņā ar likumā 

“Par akcīzes nodokli” noteikto 

2020.gada 1.janvārī tiek paaugstinā-

tas akcīzes nodokļa likmes naftas 

produktiem un tabakas izstrādāju-

miem (neskaitot cigaretes). 

Iespējamā ietekme uz naftas produk-

tu cenām mazumtirdzniecībā (akcīze 

un PVN): 

• Benzīns + 0,04 euro (ieskaitot 
PVN); 

• Dīzeļdegviela+ 0,05 euro 
(ieskaitot PVN); 

• Naftas gāze + 0,03 euro 
(ieskaitot PVN). 

 

Iespējamā ietekme uz tabakas izstrā-

dājumu cenām mazumtirdzniecībā 

(akcīze un PVN): 

• Cigāri un cigarillas (10 gab. 
paciņā) + 0,09 euro (ieskaitot 
PVN); 

• Smēķējamā tabaka (40 grami 
paciņā)+ 0,24 euro (ieskaitot 
PVN). 

Vēršam uzmanību uz to, ka naftas 

produktu un tabakas izstrādājumu 

apritē iesais-

tītajiem tir-

gotājiem jā-

veic atbilsto-

šo preču in-

ventarizācija, normatīvajos aktos no-

teiktajā termiņā jāiesniedz VID akcī-

zes nodokļa starpības aprēķins un 

jāsamaksā akcīzes nodokļa starpība 

par krājumā esošajiem naftas pro-

duktiem un tabakas izstrādājumiem.  

VID ir izstrādājis izsmeļošu metodis-

ko materiālu naftas produktu un ta-

bakas izstrādājumu tirdzniecībā ie-

saistītajiem komersantiem, ar kuru 

var iepazīties VID interneta vietnē 

www.vid.gov.lv: “Nodokļi”, 

“Akcīzes nodoklis”, “Informatīvie 

un metodiskie materiāli”, atverot sa-

daļu “Par akcīzes preču inventarizā-

ciju nodokļa starpības summas aprē-

ķināšanu saistībā nodokļa likmju 

maiņu”. Aicinām to izmantot! Papil-

dus informāciju var iegūt, zvanot uz 

VID Konsultatīvo tālruni 67120000, 

izvēloties tēmu “Akcīzes nodoklis un 

akcīzes preču aprite”. 

VID Sabiedrisko attiecību daļa 

Tālr. 67122670, 67122668 

 

 

* Minētā akcīzes nodokļu likmju pakāpeniska paaug-

stināšana likumā “Par akcīzes nodokli” tika noteikta 

2017.gadā. 

TURPMĀK ĪPAŠNIEKIEM SUŅI AR MIKROSHĒMU 
JĀAPZĪMĒ UN LDC JĀREĢISTRĒ LĪDZ SUŅU 4 MĒNEŠU 
VECUMAM 

Zemkopī-

bas minis-

trija infor-

mē, ka, 

stiprinot 

dzīvnieku 

īpašnieku atbildību, Veterinārmedi-

cīnas likumā ir noteiktas stingrākas 

prasības suņu īpašniekiem, kas stā-

sies spēkā 2019. gada 24. decembrī. 

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar 

mikroshēmu ir jāapzīmē un jāre-

ģistrē Lauksaimniecības datu cen-

tra mājas (istabas) dzīvnieku datu 

bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) 

līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Ie-

priekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mē-

nešu vecumam. 

Zemkopības ministrija uzsver, ka 

mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka 

suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tā-

pēc suņu īpašnieki ir aicināti būt at-

bildīgiem un pārliecināties, vai viņu 

mīlulis ir  reģistrēts LDC datu bāzē. 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu 

vecumam tiek pārdots, dāvināts 

vai atdots u.tml., tad pirms minē-

tajām darbībām sunim jau ir jā-

būt apzīmētam ar mikroshēmu, 

tam ir jābūt veiktai nepieciešama-

jai vakcinācijai, ir jābūt veterinār-

ārsta izsniegtai mājas (istabas) 

dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt 

reģistrētam LDC datu bāzē. Savu-

kārt jaunajam īpašniekam ir jāparū-

pējas, lai LDC datu bāzē ir veikta 

suņa pārreģistrācija. 

Veterinārmedicīnas likuma grozīju-

mi arī paredz, ka suņiem turpmāk 

būs tikai viena veida dokuments – 

mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkā-

pe saglabāta attiecībā uz tiem su-

ņiem, kuriem jau ir izsniegta vakci-

nācijas apliecība. Lai neradītu slogu 

dzīvnieku īpašniekiem, suņiem, ku-

riem jau ir izsniegta vakcinācijas ap-

liecība, tā būs derīga visu mūžu un to 

nevajadzēs mainīt, izņemot gadīju-

mus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos 

ārpus valsts vai, ja vakcinācijas ap-

liecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas 

apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm 

par vakcināciju. 

Dagnija Muceniece 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ltg.stickers
https://ej.uz/LatgalianStickers
https://www.youtube.com/watch?v=x0pV9_QYWOI
mailto:info@lakuga.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-13
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-13
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-13
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-13
https://www.ldc.gov.lv/lv/pamatdarbibas/dzivnieku_registrs/
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMI KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 

Bezmaksas jogas nodarbības Kārsavas kultū-

ras namā, sākot no 8.janvāra. 

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicinā-

šanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas 

novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas 
jogas nodarbības. 

Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitā-

šu un garīgās (psihiskās) veselības veicināšanu, 

sirds un asinsvadu veselības uzlabošanu. Tas ir 
unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski 

attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido prātu un 

saprātu, ķermenis kļūst lokans un stingrs, tā dod 
pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski 

mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli. 

Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – 

stresam un sēdošam darbam pakļauto profesiju 
pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, 

bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzī-
votāji, personas ar invaliditāti. 

Jogas nodarbības notiks trešdienās no pulksten 
17:30, līdzi jāņem jogas paklājiņš, jāierodas ērtā 

apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas, pirmā nodar-
bība notiks 8.janvārī, Kārsavas kultūras namā 

(Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas pilsēta, 

LV-5717). 

Pirms ierašanās lūgums aizpildīt anketu, vai no-
sūtīt to elektroniski uz jaunatne@karsava.lv. 

Jogas nodarbību grafiks: 

08.01.2020. pl. 17:30-18:30 

08.01.2020. pl. 18:30-19:30 

15.01.2020. pl. 17:30-18:30 

15.01.2020. pl. 18:30-19:30 

22.01.2020. pl. 17:30-18:30 

22.01.2020. pl. 18:30-19:30 

29.01.2020. pl. 17:30-18:30 

29.01.2020. pl. 18:30-19:30 

05.02.2020. pl. 17:30-18:30 

05.02.2020. pl. 18:30-19:30 

———————————————————- 

No 14.janvāra bezmaksas vingrošanas nodar-

bības 

Kārsavas novada pašvaldības projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un sli-

mību profilakses pasākumi Kārsavas novada ie-

dzīvotājiem” aktivitātes “Vingrošanas nodarbī-
bas visiem iedzīvotājiem sirds un asinsvadu ve-

selības uzlabošanai” ietvaros, cilvēkiem ir iespē-

ja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbību 

aktivitātes. Tās vadīs sertificēts speciālists. 

Kārsavas pilsētā nodarbības notiks otrdienās 

plkst. 16:30-17:30 un sestdienās plkst. 18:00-
19:00, Kārsavas kultūras namā, sākot no 

14.janvāra; 

Malnavas pagastā nodarbības notiks otrdienās 

plkst. 18:00-19:00 un ceturtdienās, plkst. 17:00-
18:00, Malnavas koledžas sporta zālē, sākot no 

14. janvāra; 

Mežvidu pagastā nodarbības otrdienās  plkst. 

19:30-20:30 un ceturtdienās, plkst. 20:00-21:00, 
Mežvidu kultūras namā, sākot no 14. 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. No-
darbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš. 

Uz pirmo nodarbību pasniedzēja nodrošina 15 
paklājiņus.  

Pirms ierašanās lūgums aizpildīt anketu, vai no-
sūtīt to elektroniski uz jaunatne@karsava.lv. 

———————————————————- 

Bezmaksas futbola nodarbībām bērniem un 

jauniešiem  

Aicinām vecākus pieteikties bērniem un jaunie-

šiem uz bezmaksas futbola nodarbībām bērniem 
un jauniešiem , kur Jūsu bērns iemācīsies futbola 

pamatus, uzlabos koordināciju, kā arī gūs pozitī-

vas emocijas, sadarbojoties ar citiem bērniem un 
jauniešiem. 

Regulāra sportošana ir spējīga nostiprināt un uz-

labot organisma vispārējo stāvokli, sportošanai 

ir pozitīva iedarbība uz psihi, koordināciju un 
spēju koncentrēties. Viens no visefektīvākajiem 

veidiem, kā nostiprināt sirds – asinsvadu sistēmu 

ir būšana kustībā, kad skābekļa patēriņš ir dau-
dzas reizes lielāks nekā tad, kad ķermenis atro-

das miera stāvoklī. Sportošana futbolā palīdz 
daudz labāk apgādāt ar asinīm, visus, cilvēka 

iekšējos orgānus, pateicoties tam, notiek nepār-

traukta skābekļa piegāde visas organismam. Fut-
bola treniņi- nostiprina kaulus – patstāvīga no-

darbošanās ar to nostiprina kaulu muskuļus. Pa-

lielina izturību – labvēlīga ietekme uz sirds 
asinsvadu sistēmu, sirds viegli adaptējas pie jau-

nām fiziskām un garīgām slodzēm. 

Pirmās nodarbības:  

20.01.2020. pl. 15:00-16:30 Mežvidu pamatsko-

la, Skola, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas 
nov., LV-5725  

21.01.2020. pl. 14:00-15:30 Mērdzenes pamat-

skola, Skolas iela 1, Mērdzene, Mērdzenes pag., 

Kārsavas nov., LV-5726  

23.01.2020. pl. 20:00-21:30 Kārsavas vidussko-
las sporta zāle, Vienības iela 101, Kārsava  

24.01.2020. pl. 17:00-18:30 Kārsavas vidussko-
las sporta zāle, Vienības iela 101, Kārsava   

25.01.2020. pl. 11:30-13:00 Kārsavas vidussko-

las sporta zāle, Vienības iela 101, Kārsava  

26.01.2020. pl. 13:00-14:30 Kārsavas vidussko-

las sporta zāle, Vienības iela 101, Kārsava (īpaši 
aicināti pirmsskolas vecuma bērni).  

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa 

telefonu 26316115 (Mihails Oļipovs). Pirms ie-

rašanās lūgums aizpildīt anketu, vai nosūtīt to 
elektroniski uz jaunatne@karsava.lv. 

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās 

ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas. 

———————————————————- 

Bezmaksas aerobikas nodarbībībām  

Aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas aerobikas 

nodarbībām. Aerobika aktivizē vielmaiņu, stipri-

na imunitāti un sirds un asinsvadu sistēmu, vei-
cina asinsriti, pozitīvi ietekmējot ķermeņa labsa-

jūtu. Aerobika ir intensīva, ritmiska vingrošana, 

kas ļauj palielināt skābekļa patēriņu organismā, 
tā ir dinamiska treniņprogramma, ķermeņa spē-

ka, veiklības un izturības palielināšanai. Šis in-
tervāla treniņš kombinējas no aerobikas kustī-

bām ar spēka un balansa vingrinājumiem.  

Nodarbības norisināsies ceturdienās Malnavas 

koledžas sporta zālē, sākot no 23.janvāra pl. 
18:00-19:00 un svētdienās Kārsavas vidusskolas 

sporta zālē, sākot no 19 janvāra pl. 18:00-19:00. 

Kopā paredzētas 45 nodarbības.  

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa 
telefonu 28767838 (fizioterapeite- Jolanta Ru-

dzīte). Pirms ierašanās lūgums aizpildīt anketu, 

vai nosūtīt to elektroniski uz jaunat-
ne@karsava.lv. 

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās 

ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas. 

Anna Zīmele 

Projekta vadītāja 

 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasāku-

mi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (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 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvo-

tājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek 

finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

PASĀKUMI 
25.janvārī plkst.14.00 Kārsavas KN Jaunatnes 

teatrālā studija “Joriks” izrāde “Karaliskā 

Govs”. Larisa Titova un Aleksandra Starotor-

žskija pasaka visai ģimenei. Izrāde krievu valo-

dā. Režisore Larisa Ščukina. Ieeja brīva 

25.janvārī plkst.15.00 Mežvidu KN pašdarbī-

bas kolektīvu pēcpusdiena "Mēs visi kopā - 

prieks, kas vieno! 

25.janvārī plkst.19.00 Salnavas KN Medņevas 

amatierteātra "Savējie" iestudējums danskovītes 

komēdija "Tāva meitas". Ieeja - 1,00 EUR 

25.janvārī plkst.19.00 Salnavas KN Masku 

balle kopā ar Arni Grapu. Masku parāde no 

plkst. 23.00 līdz 24.00. Dress code - dāmām - 

"mazā melnā" ar spīdīgiem aksesuāriem, vīrie-

šiem - balts krekls. Ieeja maksa - 2,50 EUR, pēc 

plkst. 23.00 - 3,00 EUR. Rūpīgi sagatavotām 

maskām - ieeja brīva, dress code ievērošana - 

ieejas atlaide 0,50 EUR. Galdiņu rezervācija pa 

tālr. 29471359.  

31.janvārī plkst.20.00 Kārsavas KN izrāde 

“Rūķi” un “Mazās Raganiņas” 

31.janvārī pēc plkst.21.00 Kārsavas KN Jaunā 

Austrumu Horoskopu gada karnevāls. Muzikā-

lais noformējums – discoballe. Ieeja – 2,00 

EUR. Īpaši veidotām maskām – ieeja brīva 

8.februārī plkst.12.00 Kārsavas KN izrāde 

ģimenēm “Plastmasas Huligāni”. Ieeja brīva 

16.februārī plkst.14.00 Kārsavas KN Gada 

ieskaņas koncerts Ieeja par ziedojumiem Liānai 

Palmai 

22.februārī plkst.13.00 Mežvidu KN 

"Aizgavieņu trikmīņs Mežvydūs". Baudēsim 

folklorys dzīsmis i Isnaudys amatierteātra uzva-

dumu "Godsimta lopsu medeibys". Natryuks arī 

bļīnu, pupu i ziernu. 

29.februārī plkst.12.00 pie Goliševas KN no-

tiks Maslenicas svētki 

2.martā plkst.17.00 Kārsavas KN cirks no ci-

tas galaktikas" /Baltkrievija/. Ieeja – sekot afi-

šām! Biļetes aicinām iegādāties kultūras namā 

kasē. 

21.martā plkst.12.00 Kārsavas KN cirks izrā-
de “Pasakainā planēta” /Lietuva/ Ieeja – 6,00 
EUR 
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IZMAIŅAS PACIENTU LĪDZMAKSĀJUMU APMĒROS, 
SĀKOT NO 2020. GADA 

Sākot ar 
2020.gada 
1. janvāri 
spēkā stā-
sies grozī-
jumi*, 

kas paredz izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumu apjomā, saņe-
mot valsts apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus. Visiem 
iedzīvotājiem līdzmaksājumu 
summas būs samazinātas, izņe-
mot līdzmaksājumu par ģime-
nes ārsta apmeklējumu perso-
nām līdz 65 gadu vecumam. 

Pacientu līdzmaksājums pie ģime-
nes ārsta personām no 65 gadu 
vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā 
būs 1 eiro. Savukārt personām līdz 
65 gadu vecumam, apmeklējot 
ģimenes ārstu būs jāmaksā 2 eiro 
par vizīti. Pacienta līdzmaksājums 
par ģimenes ārsta mājas vizīti pa-
liks nemainīgs – 2,85 eiro. 

Visiem iedzīvotājiem būs samazi-
nāti līdzmaksājumi, veicot izmek-
lējumus un apmeklējot ārstu speci-
ālistu. Ja iepriekš pacienta līdz-
maksājums bija 4,27 eiro, tad no 
nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi sa-
mazināsies arī līdzmaksājums par 
gultas vietu dienas stacionārā – no 
7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos 
diennakts stacionārā, sākot ar otro 
dienu ārstniecības iestādēs līdz-
maksājums paliek nemainīgs – 10 
eiro, savukārt par ārstēšanos aprū-
pes nodaļās vai gultās un no onko-
loģiskām vai onkohematoloģis-
kām saslimšanām, alkohola, nar-
kotisko, psihotropo un toksisko 
vielu atkarības līdzšinējo 7,11 eiro 
vietā pacienta līdzmaksājums būs 
7 eiro. 

Pacienta līdzmaksājums datorto-
mogrāfijas izmeklējumiem bez 
kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri 
būs 14 eiro, nevis 14, 23 eiro. Sa-
vukārt par izmeklējumu ar kon-
trastvielu 21, 23 eiro vietā būs jā-

maksā 21 eiro. Par kodolmagnētis-
kās rezonanses izmeklējumu bez 
kontrastvielas līdzšinējo 28,46 
eiro vietā būs jāmaksā 28 eiro, bet 
par izmeklējumu ar kontrastvielu 
līdzšinējo 35, 57 eiro vietā, jāmak-
sā 35 eiro. 

NVD atgādina, ka vairākas iedzī-
votāju grupas no pacientu līdz-
maksājumiem ir atbrīvotas, piemē-
ram, bērni līdz 18 gadu vecumam, 
politiski represētās personas, 1. 
grupas invalīdi, trūcīgas personas 
un citas. Plašāka informācija par 
pacientu līdzmaksājumiem, tostarp 
no pacientu līdzmaksājumiem at-
brīvotajām iedzīvotāju grupām, 
pieejama NVD mājas lapā 
www.vmnvd.gov.lv sadaļā 
“Veselības aprūpes pakalpojumi”– 
“Pacienta līdzmaksājumi”.  

Līdz ar Latvijas pievienošanos 
Eirozonai 2014. gadā, pacientu 
līdzmaksājumu summas no latiem 
tika konvertētas uz eiro. Tā rezul-
tātā pacienta līdzmaksājums 1 lata 
apmērā tika konvertēta uz  1, 42 
eiro, bet 3 lati uz  4, 27 eiro un 
līdzīgi ar citām līdzmaksājumu 
likmēm. Tā kā norēķini ar cipa-
riem aiz komata nav ērti ne pa-
cientiem, ne ārstiem, turklāt nevei-
cina sabiedrības izpratni par vese-
lības aprūpes pakalpojumu apmak-
sas kārtību, kā arī ir sarežģītas un 
grūti uztveramas, tika pieņemts 
lēmums atgriezties pie apaļām 
summām, kā tas bija pirms eiro 
ieviešanas. 

*Grozījumi Ministru kabineta 

2018. gada 28. augusta noteiku-

mos Nr. 555 "Veselības aprūpes 

pakalpojumu organizēšanas un 

samaksas kārtība”. 

Sintija Gulbe 
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecī-

bu nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67045007; 28383970 

KĀRSAVĀ TOP DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS 

Kārsavas novada pašvaldībā tiek īstenots Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 
9.3.1.1/18/I/019 „Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra personām ar garīga rak-
stura traucējumiem un bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”.  

Tāpat kā citviet Latvijā, arī Kārsavas novadā tiks 
izveidota sabiedrībā balstītu pakalpojumu infra-
struktūra – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpo-
jumu centrs pieaugušām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Daudzfunkcionālo pakalpojumu 

centrā būs pieejami vairāki pakalpojumi - dienas 
aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, sociālā 
rehabilitācija. Plānotie pakalpojumi bērniem un 
pieaugušām personām ir nodalīti 2 atsevišķos 
ēkas blokos. Atbilstoši projektam ir izremontētas 
telpas dienas aprūpes centra un specializēto dar-
bnīcu pakalpojuma saņemšanai pieaugušām per-
sonām ar invaliditāti. Projekta dalībniekiem būs 
iespēja darboties 2 specializētajās darbnīcās, vie-
nā no tām  tiks ierīkota darbnīca atbilstoši profi-
lam „Aušana un rokdarbi”, kā arī šajā telpā pare-
dzēts iekārtot studio tipa atpūtas telpu, lai pēc 
aktīvas darbošanās būtu iespēja arī atpūsties. Vēl 
vienā specializētās darbnīcas darba telpā tiks ap-
gūtas sveču, ziepju liešanas prasmes, kā arī attīs-
tītas jaunas iemaņas keramikas veidošanā. Izre-
montētās specializēto darbnīcu telpas tiks aprī-
kotas ar iekārtām atbilstoši darbnīcu profilam. 

Savukārt dienas aprūpes centra pakalpojuma ie-
tvaros cilvēkiem ar invaliditāti tiks nodrošinātas 
aktivitātes, kas veicinās viņu sociālās prasmes, 
kas palīdzēs viņiem integrēties sabiedrībā. Die-
nas aprūpes centrā tiks ierīkots virtuves stūrītis, 
kur varēs apgūt ēdiena pagatavošanas prasmes, 
kā arī uzsildīt līdzi paņemto ēdienu. 

Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai projekta ietvaros ir iz-
remontētas arī ēkas otrā bloka telpas bērniem ar 

invaliditāti. Paredzētais dienas aprūpes centra 
pakalpojums nodrošinās bērniem atbalstu pašap-
rūpē, speciālistu konsultācijas bērnu ģimenēm, 
dažādas nodarbības veicinās prasmju, iemaņu 
uzturēšanu un attīstīšanu, tiks nodrošinātas rado-
šās, interešu, mākslas u.c. nodarbības atbilstoši 
bērnu vajadzībām, kuru mērķis ir attīstīt bērniem 
sociālās prasmes, pašapziņu un patstāvīgas funk-
cionēšanas spējas, lai bērni veiksmīgi varētu ie-
kļauties mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sabiedrībā. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros 
bērni varēs piedalīties smilšu terapijas  nodarbī-
bās, radoši darboties, vingrot, savukārt, bērnu 
vecāki atbalstu varēs saņemt piedaloties izglīto-
jošās atbalsta grupās.  

Atbilstoši projektā plānotajiem pakalpojumiem 
infrastruktūras objektā – Vienības ielā 52, Kārsa-
vā, ir izremontētas visas telpas, nomainīti logi, 
sakārtota apkures sistēma, ēkai nomainīts jauns 
jumts. Tuvākajā laikā uzsāksim aprīkot telpas ar  
inventāru, projektā paredzētajām iekārtām, turpi-
nāsies darbi arī pie apkārtējās vides labiekārtoša-
nas. 

Veiksmīgi realizējot projektu, Daudzfunkcionālā 
sociālā pakalpojuma centra darbību plānojam 
uzsākt šī gada otrajā pusgadā. 

Andžela Malakāne 

Sociālā dienesta vadītāja  

DAUGAVPILS STACIJAS UN DZELZCEĻA LĪNIJAS 
MŪŽS IEKĻAUTS NESEN IZDOTAJĀ GRĀMATĀ PAR 
BIJUŠAJĀM DZELZCEĻA STACIJĀM LATVIJĀ  

“Daugavpils – Kārsavas līnija tiešā 
nozīmē ir cariska. To pavēlējis uzbū-
vēt Krievijas imperators Nikolajs I 
1851. gadā kā dzelzceļa maģistrāles 
posmu no Sanktpēterburgas uz 
Varšavu. Līnija gan tika pabeigta 
1862. gadā un par vairāk rubuļiem 
nekā plānots. Taču, lai arī pieteikusi 
sevi vēsturei ar desmit gadu kavēša-
nos, šī ir viena no vecākajām dzelz-
ceļa līnijām, ko 1918. gadā mantojusi 
Latvijas valsts. Otrā pasaules kara 
laikā līnija īpašu atzinību guva kara-
vīru vidū, tā kā bijusi noderīga aus-
trumu frontes apgādei.  

Līdz pat mūsdienām šeit aktīvi kursē 
kravas vilcieni, tikmēr pasažieru satik-
sme Latvijas robežās slēgta 1999. gadā. 
Jāatzīmē, ka Vissvētākās Jaunavas Ma-
rijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglo-
nā piestāj arī īpašs pasažieru vilciens, 
kas ceļu sācis no Daugavpils. Tāpat ar 
vilcienu uz Aglonu 2018. gadā varējis 
doties lūkoties pāvestu,” – tā vēsta ie-
raksts grāmatā “Nākamā pietura – MĀ-
JAS”.  

Grāmatā fotogrāfijās un stāstos iemūži-
nāts dzelzceļa staciju – kādreizējo pa-
sažieru ēku un dzelzceļnieku kazarmu 
jaunais liktenis. Izdevuma autores ir 
antropoloģes Elīna Kursīte un Liene 
Millere, kuras, lai radītu grāmatu, de-
vās deviņu mēnešu ilgā ekspedīcijā, 
apbraukājot vairāk nekā 200 dzelzceļa 
staciju un dzelzceļnieku kazarmu, 
tostarp arī Daugavpili, fotografējot, 
uzklausot vietējo iedzīvotāju atmiņu 
stāstus un izzinot, kas ar šīm celtnēm ir 

noticis. 

“Dzelzceļš Latvijas teritorijā pastāv jau 
160 gadu, un šajā laikā Latvijā ir uzbū-
vēts vairāk nekā pustūkstotis staciju 
ēku. Protams, daudzas no tām ir gāju-
šas bojā kara gados, vēl daudzas citas 
ir tikušas slēgtas, tomēr daudzas no šīm 
vēsturiskajām stacijām turpina savu 
dzīvi, tikai citā – māju – statusā,” stāsta 
“Latvijas dzelzceļš” (LDz) industriālā 
mantojuma eksperts Toms Altbergs. 

Grāmatā “Nākamā pietura – MĀJAS” 
ir apkopots unikāls Latvijas arhitektū-
ras un kultūras mantojums – gan ēkas, 
kas atgādina īstas lauku muižiņas, gan 
koka celtniecības šedevri, gan būves, 
kas līdzinās barakām, gan padomju 
laika industriālās būvniecības piemēri. 
Tās ir kādreizējās pasažieru staciju 
ēkas un dzelzceļnieku kazarmas, kuras 
pašlaik tiek izmantotas pilnīgi citiem 
mērķiem un kuras fotogrāfijās un stās-
tos iemūžinātas jaunajā grāmatā. Jauno 
izdevumu interesenti varēs iegādāties 
Jāņa Rozes, Valtera un Rapas, kā arī 
Globusa grāmatnīcās. Tāpat arī 
“Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā”. 

Grāmata ir tapusi sadarbībā ar LDz 
darbiniekiem. Balstoties uz Latvijas 
dzelzceļa muzeja darbinieku sarakstīto 
monogrāfiju "Dzelzceļi Latvijā" un 
dzelzceļa speciālistu ieteikumiem, iz-
strādāti bijušo staciju apsekošanas 
maršruti. 

Ieva Kārkliņa 

VAS “Latvijas dzelzceļš”  

korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja 

Ieva.karklina@ldz.lv  

http://www.vmnvd.gov.lv
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacienta-lidzmaksajumi
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Apeināne Anna  

1932. - 06.12.2019.  

Malnavas pagasts 

Brīvers Aivars 

1957. - 01.12.2019. 

Mežvidu pagasts 

Greiškāne Janīna 

1954. - 17.12.2019. 

Mežvidu pagasts 

Rancāne Antoņina 

1937. - 24.12.2019. 

Salnavas pagasts 

Staņislavskis Staņislavs 

1968. - 20.12.2019. 

Kārsava 

Zlidne Marija  

1923. - 28.12.2019. 

Kārsava 

facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri: 

SVĒTKU LAIKS PANSIONĀTĀ “MŪSMĀJAS” 

Pansionāta iemītnieki ar lielu nepacietību 
gaida ciemiņus svētku reizēs, jo daudziem 
nav ģimeņu un nav, kas viņus iepriecina 
svētku laikā. Tādēļ katra ciemiņu vizīte ir 
ļoti gaidīta, svarīga un emocionāli nepiecie-
šama. 

Skaistu pārsteigumu sagādāja Malnavas kole-
džas direktora vietnieks Valdis Naglis ar sievu 
Ingu. Viņi jau otro gadu uz Ziemassvētkiem 
visiem pansionāta iemītniekiem dāvina pa me-
dus burciņai. Pensionāre Olga Gabrāne iemīt-
niekiem noadīja skaistas, krāsainas un siltas 
zeķes. Ar skaistām dziesmām, dzejoļiem un 
bezgala garšīgiem pašceptiem našķiem pansio-
nāta iemītniekus iepriecināja Salnavas pamat-
skolas skolēni. Garšīgie cepumi, ar savu patī-
kamo aromātu, visā pansionātā iedvesa īsto 
svētku noskaņu un siltumu. Ar noderīgām, 
praktiskām un tik ļoti nepieciešamām ikdienā 
dāvanām, skaistām dziesmām, pensionārus 
priecēja Kārsavas vidusskolas skolēni.  

Pansionāta iemītniekiem bija iespēja Rēzeknes 
Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas audzēkņu 
izpildījumā klausīties citu tautu skaņdarbus, 
kurus atskaņoja uz dažādiem mūzikas instru-
mentiem: dūdām, koklēm, vijolēm un harmoni-
kām. Vadītāja Dace Baltkāje, katram pensionā-
ram uzdāvināja pašceptu piparkūku uz kurām 
bija uzrakstīts saņēmēja vārds. 

Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par dāva-
nām, kuras 24.decembra vakarā atnesa Salatē-
tis. 

Ziemassvētku vakarā katrs pansionāta iemīt-
nieks saņēma arī priestera svētītās oblātes 
(kalādas). Par to sirsnīgs paldies Malnavas Ro-
žukroņa Dievmātes Romas draudzes priesterim 

Ringoldam Klimonam, kurš atrod laiku, reizi 
mēnesī, apciemot pansionāta iemītniekus un 
noturēt Svēto Misi. Iemītnieki nožēlo savus 
grēkus, piedalās Svētā Misē un kam nepiecie-
šams, saņem arī slimības Sakramentu. 

Paši pensionāri, savu iespēju robežās, piedalī-
jās radošā darbnīcā, kur sociālā darbinieka Jus-
ta Gasula vadībā, izgrieza no papīra eņģeļus, 
sniegpārsliņas un citas Ziemassvētku dekorāci-
jas, ar kurām izgreznoja pansionāta telpas.  
Pareizticīgo Ziemassvētkos, 7.janvārī, ar sarū-
pētām dāvanām klientiem uz pansionātu bija 
ieradusies Rēzeknes biedrības “Vēlos palīdzēt” 
pārstāve Rasma Jēkabsone. Katra saņēmēja 
acīs bija redzams neizmērojams prieks par brī-
nišķīgo pārsteigumu. 

Ne mazāk pārsteidzošu dāvanu katrs pansionā-
ta iemītnieks saņēma no Malnavas koledžas – 
katram pensionāram tika uzdāvināta fotogrāfi-
ja. Jau kādu laiku iepriekš bija atnācis foto-
grāfs un katru pensionāru iemūžinājis. Paldies 
koledžas kolektīvam, skolotājai Dacei Laizānei 
un 2.finansistu un autodiagnostiķu grupu au-
dzēkņiem, kas bija atnākuši uz “Mūsmājām”. 
Paldies par dāvanām, par iespēju visu gadu la-
sīt žurnālus “Omītes zāles” un “Ievas stāstus”, 
kā arī brīvā laika pavadīšanai spēlēt dažādas 
galda spēles.  

Pansionāta klientu un darbinieku vārdā, novēlu 
visiem, kas mūs iepriecināja labu veselību, pa-
nākumus mācībās un darbā, kā arī turpmāk , 
nezaudēt patiesu interesi par apkārt notiekošo.  

Paldies par sagādāto prieku! 

Zenta Čačka 
Pansionāta vadītāja 

ATKĀRTOTI IZDOTS RAKSTU 
KRĀJUMS “KĀRSAVAS STĀSTI” 

Atzīmējot Kārsavas pilsētas 90 gadu jubile-
ju un Latvijas simtgadi, Kārsavas novada 
pašvaldība izdeva rakstu krājumu 
“Kārsavas stāsti”. Sadarbībā ar domnīcu 
“Creative Museum” un vairākiem Latvijā 
zināmiem pētniekiem pirmo reizi apkopoja 
pētījumus par Kārsavas novada arheoloģis-
kajām vietām, muižu sistēmu, dzelzceļa vēs-
turi, reliģiskajām draudzēm un 20. gadsim-
ta karu nestajām pārmaiņām. Izdevumā ir 
ietverti ne vien profesionālie pētnieku aka-
dēmiskie raksti, bet arī pašu novada iedzī-
votāju no paaudzes paaudzē saglabātās lie-
cības un fotogrāfijas. 

Nelielā tirāža ātri atrada ceļu pie lasītājiem un 
Kārsavas novada pašvaldība lepojas ar katru 
interesentu, jo jau ir iznākusi atkārtotā rakstu 
krājuma tirāža. Rakstu krājuma “Kārsavas 
stāsti” tirdzniecības cena – 14,84 EUR un to 
var iegādāties Kārsavas novada pašvaldības 
kancelejā (2.stāvā 14.kabinetā), samaksājot 
kasē un uzrādot kvīti. Rakstu krājums ir piee-
jams arī tīmekļa vietnē www.taiseitslatgola.lv. 

Tāpat arī Kārsavas novada pašvaldība atgādi-
na, ka vēl nav paņemti visi fotogrāfa Didža 
Grodza 2018.gada augusta beigās tapušie foto-
grāfiju portreti. Fotogrāfijas ir pieejamas Kār-
savas novada pašvaldībā (1.stāvā 10.kabinetā). 

Antra Barkāne 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 


