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AIZSARDZĪBAS NOZARES VADĪBA APBALVO ZEMESSARDZES ATBALSTĪTĀJUS VIŅU VIDŪ ARĪ
MĒRDZENES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS JĀNIS KOĻČS

24. janvārī aizsardzības nozares vadība tikās
ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai
pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu
Zemessardzes stiprināšanā. Pasākumā par atbalstu Zemessardzei tika sveikti arī divi Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona atbalstītāji. Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis saņēma Apbalvojumu nominācijā “Pašvaldība – aktīvais
Zemessardzes atbalstītājs”, par atbalstu Zemessardzes mācībām “Zobens 2019”. Kārsavas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Koļčs saņēma pateicību par lauka
taktiskā vingrinājuma “Mērdzene 2019” atbalstīšanu. Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs
Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,
Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis

Egils Leščinskis un Latvijas darba devēji, kuri atbalstījuši Zemessardzi.

tāju pulku ar katru gadu darīs aizvien plašāku,”
uzrunājot pasākuma dalībniekus, uzsvēra aizsardzības
ministrs
A.
Pabriks.
Ceremonijas laikā apbalvojumus desmit nominācijās saņēma 25 aktīvākie un atsaucīgākie
Zemessardzes atbalstītāji. Tāpat aizsardzības
nozares vadība pasniedza pateicības rakstus vēl
39 uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu
pārstāvjiem, kuri pērn atbalstījuši Zemessardzi.

Latvijas uzņēmumi un iestādes apbalvošanai
tika izvēlētas, izvērtējot zemessargu sniegtās
atbildes aptaujas anketās, kā arī Zemessardzes
“Augsti novērtēju ikviena Latvijas darba devēja bataljonu komandieru ieteikumus.
un organizācijas atbalstu mūsu dzimtenes patriotiem – zemessargiem, kuri savu brīvo laiku Zemessardzes atbalstītāju godināšanas pasāvelta Latvijas valsts drošībai un aizsardzībai. kums jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, ko
Šis atbalsts stiprina ne tikai katra zemessarga Aizsardzības ministrija aizsāka 2017. gadā, lai
profesionalitāti, bet arī Latvijas valsts aizsardzī- pateiktos uzņēmumiem, iestādēm un organizābas spējas. Ceru, ka aizsardzības nozares vadī- cijām, kuras sniedz nozīmīgu ieguldījumu Zebas mērķtiecīgais darbs Zemessardzes atbalstī- messardzes stiprināšanā.
Foto- Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija

ZEMESSARDZES UN KANĀDAS BRUŅOTO SPĒKU PAVĒLNIECĪBAS LATVIJĀ CIVILMILITĀRĀS GRUPAS
PĀRSTĀVJI VIESOJAS KĀRSA27.janvārī Zemessardzes štāba un Zemessardzes 32.kājnieku bataljona pārstāvji kopā ar Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā Civilmilitārās grupas pārstāvjiem leitnanta Georgija Zatonskiha vadībā viesojās Kārsavas novadā. Vizītes mērķis bija identificēt pašvaldības, Zemessardzes un Kanādas
bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā, kā arī Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā
kaujas grupas iespējamo sadarbību, piemēram, piedaloties novada organizētajos kultūras un sporta pasākumos. Tikšanās laikā novada vadītāja Ināra Silicka iepazīstināja viesus ar Kārsavas aktuālajiem
notikumiem, ikgadējiem pasākumiem, organizētajām jauniešu aktivitātēm, realizētajiem projektiem,
novada sporta dzīvi. Zemessardzes un Kanādas bruņoto spēku pārstāvjiem bija iespēja klātienē iepazīties arī ar Kārsavas vidusskolas un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas sadzīvi.
Foto un teksts – Zemessardzes štābs

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA SAŅĒMUSI PATEICĪBU PAR DALĪBU
VISLATVIJAS "STIKLA ŠĶIRATLONA" AKCIJĀ
Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi pateicību no Latvijas Zaļā punkta, vides
apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Eco Baltia vide" un veikalu tīkla "Top" par
dalību Vislatvijas "Stikla šķiratlona" akcijā. Kopā akcijas ietvaros 34 pašvaldībās
no 1430 mājsaimniecībām visā Latvijā to dzīvesvietās tika savāktas 278,5 tonnas
uzkrāto pudeļu un burku. Sašķirotais stikls nonāk pārstrādē, nepalielinot atkritumu poligonu kalnus. Kārsavas novada pašvaldība akcijas ietvaros pārstrādei nodeva 2 870 kg stikla iepakojuma.
Paldies visiem, kas piedalījās akcijā! Par zaļu Latviju!

JAUNĀKIE KĀRSAVAS
NOVADA
VOTĀJI

IEDZĪ-

Monika, Dominiks, Anna

Sabiedrība un pašvaldība
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INFORMATĪVAIS ATBALSTS CIETUŠAJIEM UN VALSTS KOMPENSĀCIJA
Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde,
kas atbildīga par valsts
kompensāciju izmaksu
noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Tiesības
uz valsts kompensāciju ir personai, kura atzīta
par cietušo kriminālprocesā, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts tīši, un tā rezultātā ir iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti smagi
vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai
inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.
Kompensācijas pieprasīšanai personai jāvēršas
administrācijā ar valsts kompensācijas piepra-

sījumu, kas pieejams administrācijas interneta
vietnes www.jpa.gov.lv pakalpojumu sadaļā
“Valsts
kompensācija
cietušajiem”. Pieprasījumu administrācijai iesniedz
triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta
par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas
šai personai dod tiesības to darīt (piemēram,
veiktās ekspertīzes rezultātiem, noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, u.c. faktiem).

saņemt administrācijā klientu pieņemšanas laikā
vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni
80001801, kā arī pie kriminālprocesa virzītājiem
- policijā, prokuratūrā vai tiesā.

Psiholoģisko atbalstu un informāciju par cietušo
procesuālajām tiesībām, pieejamajiem cietušo
atbalsta dienestiem un to pakalpojumiem cietušie, to tuvinieki un noziedzīgā nodarījuma aculiecinieki, var saņemt, zvanot uz bezmaksas inCietušais kompensāciju var pieprasīt arī, ja vai- formatīvo atbalsta tālruni 116006 (katru dienu
nīgais nav noskaidrots un negaidot krimināllie- no plkst.7.00 līdz 22.00) vai interneta viettas izskatīšanu tiesā.
nē www.cietusajiem.lv, kuru darbību nodrošina
Konsultāciju par pieprasījuma veidlapas aizpil- biedrība “Skalbes”.
Juridiskā palīdzības administrācija
dīšanu, kā arī pievienojamiem dokumentiem var
Apstiprināti
Ar Kārsavas novada domes 2019.gada 28 .novembra Lēmumu Nr.6 (prot.Nr. 14)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17
GROZĪJUMI 2014.GADA 18. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.31
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu
Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.
Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus:
1.
izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.2. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Aprēķinot pabalsta apmēru jaunietim, kuram ir piešķirta invaliditāte, tiek ņemts vērā invaliditātes statuss un diferencētais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kas noteikts personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības.”;
2.papildināt noteikumus ar 11.3. apakšpunktu:
„11.3. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā - pašvaldības kasē vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja
norēķinu kontu -10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma - par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas.”

3.izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.1. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās piešķir viena valstī noteiktā sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā. Piešķirot pabalstu jaunietim, kuram ir piešķirta invaliditāte, tiek
ņemts vērā invaliditātes statuss un diferencētais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kas
noteikts personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības. Par nepilnu mēnesi pabalstu
izmaksā pilnā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”;
4.
papildināt noteikumus ar 13.6. apakšpunktu:
„13.6. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā- pašvaldības kasē vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja
norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma - par pabalsta piešķiršanu - pieņemšanas.”
I.Silicka
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

PIELIKUMS: Kārsavas novada Domes 2019.gada 28 .novembra lēmumam Nr.6 (prot.Nr. 14)
Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 17 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija

- Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. panta pirmo daļu, izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, pašvaldība
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām sociālajām garantijām sniedz palīdzību personai arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Ministru kabineta 2015 gada 15.novembra
noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” konkretizē, kādas sociālās garantijas jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās nodrošina pašvaldība. Tiesības saņemt šīs sociālās garantijas jaunietim
saglabājas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Labklājības ministrija ir sniegusi skaidrojumu par ārējos tiesību aktos noteiktajiem pašvaldības pabalstiem (vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu
ikmēneša izdevumiem jaunietim ar invaliditāti), norādot, ka minētie pabalsti – vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - nedrīkst būt mazāks par divu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmēru (pašlaik 213,44 euro personai ar invaliditāti kopš bērnības) un pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības – nedrīkst
būt mazāks kā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs (pašlaik 106,72 euro mēnesī personai ar invaliditāti kopš bērnības), bet tie saskaņā ar ārējiem normatīvajiem
aktiem nav izmaksājami diferencēti atkarībā no jaunieša invaliditātes grupas, ja pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikti citi labvēlīgāki nosacījumi. Labklājības ministrijas skatījumā: „Sociālo garantiju gadījumā personām ar invaliditāti nav jāpiemēro koeficients atbilstoši invaliditātes grupai, jo to mērķis nav saistīts ar veselības jautājumiem. Sociālo garantiju gadījumā personām ar invaliditāti tiek piemērota bāzes summa – 106,72 euro”. Savukārt tiesībsargs rekomendē, izmaksājot vienreizēju pabalstu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem jaunietim ar invaliditāti, ņemt vērā, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personai ar invaliditāti ir lielāks, līdz ar to Kārsavas novada pašvaldības 2014. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.31) grozījumu projekts paredz, nosakot vienreizējā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu
ikmēneša izdevumiem jaunietim ar invaliditāti, ņemt vērā jaunieša invaliditātes statusu un diferencēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikta personai
ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības
Saistošo noteikumu Nr.31 grozījumu projekts paredz pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem lielāku (t.i. pārsniedzot pabalstu minimālo
apmēru) jauniešiem ar invaliditāti, nekā jauniešiem, kuriem invaliditāte nav noteikta. Pabalstus paredzēts piešķirt, ņemot vērā jaunieša invaliditātes statusu un diferencēto
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikta personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības.
Saskaņā ar Ministru kabineta plānoto, 2020.gadā personai bez invaliditātes - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs paliek pašreizējā apmērā 64,03 EUR, līdz ar to
pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs sastāda 128,06 EUR un ikmēneša pabalsts – 64,03 EUR.
Savukārt, personām ar invaliditāti kopš bērnības sociālā nodrošinājuma pabalsta aprēķina bāze 2020. gadā paredzēta – 122,69 EUR apmērā (piemērojama personām ar 3.
invaliditātes grupu). Aprēķinot pabalstu personām ar 1. grupas invaliditāti piemērojams koeficients - 1,3 un personām ar 2. grupas invaliditāti koeficients – 1,2.
Līdz ar to grozījumu projekts paredz personai ar III grupas invaliditāti kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (divu valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā) - 245,38 EUR un pabalstu ikmēneša izdevumiem 122,69 EUR;
personai ar II grupas invaliditāti kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai - 294,46 EUR un pabalstu ikmēneša izdevumiem 147,23 EUR;
personai ar I grupas invaliditāti kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai - 319 EUR un pabalstu ikmēneša izdevumiem 159,50 EUR.
Plānotie budžeta līdzekļi 2020.gadam pabalstu izmaksām jauniešiem, sasniedzot pilngadību pēc ārpusģimenes aprūpes, sastāda 4840 EUR.

Nav ietekmes

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai
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NO 7. FEBRUĀRA NOTEIKTAS PAPILDU BIODROŠĪBAS PRASĪBAS MĀJPUTNU NOVIETNĒS
No 7. februāra noteiktas
papildu
biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu gripas pārnešanas iespēju uz
mājputnu novietnēm.
Otrdien, 4. februārī, valdība apstiprināja
Zemkopības ministrijas ierosinājumu no
š.g. 7. februāra Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu
gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem
nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības mājputnu
novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra,
aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu
mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes
ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;

4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem
un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos
izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem
ir nepieciešams lietot darba vai maiņas apģērbu un apavus. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas
vietā.
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot
kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai
vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas,
dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa
var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī
tā var būt slēgta nojume.
Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.
Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika
konstatēts pirmais augsti patogēnās putnu
gripas uzliesmojums, uz š.g. 3. februāri ES

VAR IESNIEGT LAUKU BLOKU PRECIZĒJUMUS
No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
1.aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto
platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja
izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apse-

dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl ir reģistrēti:
- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu
ganāmpulkos;
- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās
platībās turētu putnu ganāmpulkā;
- 2 putnu gripas gadījumi konstatēti savvaļas putniem.
Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas
skārusi galvenokārt tādas mājputnu sugas
kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu
epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir
savvaļas putni. Šajā sezonā ir novērota
augstāka vides temperatūra un mazs sniega
segas biezums, nekā tas parasti ir skartajos
reģionos, tāpēc daudzas savvaļas putnu
populācijas nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā, šķērsojot
Vidusjūras baseinu. Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos platuma grādos
tuvu skarto dalībvalstu reģioniem un kurās
ir vērienīga mājputnu ražošana, var būt
pakļautas lielam putnu gripas riskam.
Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

košana. Piemēri sakoptai un nesakoptai platībai.
Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku
blokos vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums
nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos platību
maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu.
Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību,
kas ir vismaz 0.30 ha.
Rokasgrāmatas un pamācības pieejamas LAD mājaslapā - http://
www.lad.gov.lv
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67095000
E-pasts: prese@lad.gov.lv

VAR SĀKT AIZPILDĪT PLATĪBU MAKSĀJUMU PROVIZORISKO IESNIEGUMU
No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta
dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā “Provizoriskais iesniegums”.
Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam.
Aprīļa mēnesī dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem
tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai
aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.
Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā.
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67095000
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMU IETVAROS TURPINĀS BEZMAKSAS
JOGAS NODARBĪBAS KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMĀ
pirmā nodarbība notiks 12.februārī, Kārsavas
kultūras namā (Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas pilsēta, LV-5717).
Pirms ierašanās lūgums aizpildīt anketu, vai noProjekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicinā- sūtīt to elektroniski uz jaunatne@karsava.lv. Lūšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas gums norādīt precīzu personas kodu, jo Jūsu pernovada iedzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas
sonas kods ir bezmaksas ieejas karte pasākumā.
jogas nodarbības.
Jogas nodarbību grafiks:
Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās (psihiskās) veselības veicināšanu, 19.02.2020. pl. 17:30-18:30
sirds un asinsvadu veselības uzlabošanu. Tas ir 19.02.2020. pl. 18:30-19:30
unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski
04.03.2020. pl. 17:30-18:30
attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido pratu un
sapratu, ķermenis kļūst lokans un stingrs, tā dod 04.03.2020. pl. 18:30-19:30
pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski 11.03.2020. pl. 17:30-18:30
mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli.
11.03.2020. pl. 18:30-19:30
Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji –
stresam un sēdošam darbam pakļauto profesiju 18.03.2020. pl. 17:30-18:30
pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji, 18.03.2020. pl. 18:30-19:30
bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzī- Personas datu apstrādes mērķis: Eiropas Sociālā fonda veselīvotāji, personas ar invaliditāti.
bas veicināšanas un slimību profilakses pasākumu dalībnieku/
Jogas nodarbības notiks trešdienās no pulksten
17:30, līdzi jāņem jogas paklājiņš, jāierodas ērtā
apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas, otrās daļas

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: 2016. gada 17.
maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 "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 iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma
"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi" 66.2.apakšpunktā noteiktajam, ka pašvaldībām ir pienākums
uzkrāt datus par mērķa grupām (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā
ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz
kvadrātkilometru;, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54
gadiem, bērni) atbilstošo atbalstu saņēmušo unikālo personu
skaitu.
Iespējamie personas datu saņēmēji: Eiropas Savienības fondu administējošās iestādes - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(sadarbības iestāde), Veselības ministrija (atbildīgā iestāde).
Anna Zīmele
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 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 iedzīvoapmeklētāju datu apstrāde un analīze, lai varētu sasniegt projekta tājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselīietvaros noteiktos individuālos mērķus uzrunāt iedzīvotāju skai- bas veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
tu veselības veicināšanai un veselības paradumu maiņai.

LATGALES REĢIONA TŪRISMA ASOCIĀCIJA “EZERZEME” ĪSTENO VĒRIENĪGĀKO MĀRKETINGA KAMPAŅU
TĀS VĒSTURĒ
Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis
Latgales reģiona Tūrisma asociācijas
“Ezerzeme” iesniegto projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona
lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” ar kopējo summu 144
812,00 eiro. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz
šim apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu.
Projekta aktivitāšu ieviešanai ir paredzēti divi gadi un šajā laikā Latvijas un ārvalstu tūristu prātos Latgale iezīmēsies kā nesteidzīgas, bet
nemitīgas attīstības reģions, kurā var „ienirt”, lai atpūstos no pilsētas
steigas, nesteidzīgi ar ģimeni izbaudīt atvaļinājumu, ieklausīties dabā,
apmeklēt kultūras pasākumus un tūristu iecienītas vietas, bagātinot sevi
ar vēl nenojaustām sajūtām. LRTA “Ezerzeme” mērķis ir parādīt Latgali kā viesmīlīgu un patīkamu dzīves telpu, kas ir bagāta ar aizrautīgiem cilvēkiem, skaistām ainavām, attīstītu tūrisma vidi, komfortablām
naktsmītnēm, gardiem ēdieniem, iespaidīgu kultūrvēsturi un aizraujošiem tūrisma objektiem. Tā ir Latgale, kuru mēs pazīstam un, kuru vēlamies, lai redz arī citi!
Šī projekta pievienotā vērtība ir sadarbība starp Latgales reģiona lauku
tūrisma uzņēmējiem, īstenojot vairākas apjomīgas aktivitātes, svarīgākā no kurām ir – četri tematiskie tūrisma ceļi, kas ceļotāju izvedīs caur

visiem Latgales novadiem. Atpazīstamības veicināšanai tiks izstrādāta
jauna tūrisma vizuālā identitāte un mārketinga kampaņa, kas tiks īstenota ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs- Lietuvā un Igaunijā. Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta visaptveroša Latgales reģiona lauku tūrisma mārketinga koncepcija un jauns tūrisma produkts ar mērķi izcelt
Latgales identitāti, padarīt Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi, attīstīt reģiona lauku tūrisma un viesmīlības nozari un sekmēt tūristu
skaita pieaugumu Latgales reģiona uzņēmumos.
Projektā ir iesaistītas visas Latgales pašvaldības un novadi, kā arī vienpadsmit stratēģiskie projekta partneri – tūrisma uzņēmumi. Projekta rezultātā Latgales tūrisma nozares pārstāvji iegūs jaunu vizuālo identitāti
un mārketinga rīku, ko varēs izmantot ikviens tūrisma uzņēmējs vai pašvaldība sava novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai.
*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.
Mārīte Orniņa
Latgales reģiona Tūrisma

AUTOCEĻA “ PUDINAVA – LATVĪŠU STIGLOVA” PĀRBŪVE
A00702-000056 “Autoceļa “ Pudinava – Latvīšu Stiglova” pārbūve”, atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu.
2019. gada novembrī Lauku atbalsta dienestā
Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par
tika iesniegts projekta iesniegums otrās prioritā- “Autoceļa “ Pudinava – Latvīšu Stiglotes grants ceļu pārbūvei.
va”pārbūvi”, bija iesnieguši 10 pretendenti, no
Šī gada janvārī Kārsavas novada pašvaldība kuriem par uzvarētāju tika atzīta SIA „Riviera
saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par L” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 351181,26
ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta EUR ar PVN).
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atNoslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicējaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 19-01- ju un šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie doku-

menti, lai varētu uzsākt būvdarbus. Būvdarbu
izpildei plānoti 4 mēneši.
Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga
būvuzraudzība un autoruzraudzība. Projektā
tiks pārbūvēts autoceļš 3,97 km garš un kopējās
izmaksas sastāda 372235,26 Eur, no tām publiskais finansējums 319743,09 Eur un Kārsavas
novada pašvaldības finansējums 52492,17 Eur.
Inese Lipska
Projektu vadītāja
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KATLU MĀJAS BŪVDARBI TURPINĀS

SIA “ Kārsavas namsaimnieks” katlu mājas būvniecībai ir izvēlējies mūsdienīgu FIDIC līgumu,
kur projektēšanu, iekārtu piegādi un būvdarbus
veic uzņēmējs. Standarta būvniecības līgumu
izveidē par pamatu ņemti Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas būvniecības darbu
līguma noteikumi, kurus izstrādāja Finanšu ministrijas darba grupa.
Kārsavas būvvaldē tika saskaņoti būvprojekta
“Jaunas katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā” grozījumi, kuriem pirms tam tika saņemti
nepieciešamie atzinumi un pozitīvs ekspertīzes
slēdziens. Projektēšanas darbus un autoruzrau-

dzību būvobjektā veic Personu apvienības “AGB
Serviss” apakšuzņēmējs – SIA “ ARHITEH”.
Būvuzņēmējs informē, ka būvlaukumā ir veikti
sekojoši darbi:
•Ēkas metālkonstruciju karkasa izbūve (kolonas,
jumta kopnes u.c) ir pabeigta, turpinās to ieregulēšana ģeometrisko izmēru / pielaižu iegūšanai,
lai var uzsākt jumta un sienas paneļu montāžu;
•Tiek veikta teritorijas laukumu un iebrauktuves izbūve;
•Būvlaukumā ir piegādāti ēkas sienu un jumta sendviča paneļi;
•Tehnoloģiskās iekārtas daļēji ir uzstādītas,
bet montāža šobrīd ir apturēta līdz jumta seguma izbūves pabeigšanai.
•Februārī tiek plānoti sekojoši darbi:
•Pabeigt ēkas metālkonstruciju karkasa izbūvi;

•Virs

katlu telpas uzlikt jumta segumu un
sienas paneļus;
•Turpināt tehnoloģisko iekārtu montāžu;
•Logu un durvju/vārtu ražošana un piegāde
būvlaukumā;
•Turpināt teritorijas izbūves darbus ievērtējot
piemērotus laika apstākļus;
•Tiek plānoti sētas izbūves darbi;
•Tiek plānots izbūvēt ārējo ūdensvadu un
kanalizāciju.
Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš Personu apvienībai “AGB Serviss” 30.12.2019.
ir beidzies un tiek uzsākts darba izpildes nokavējuma līgumsoda aprēķins.
Juris Vorkalis
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
valdes loceklis

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA ATGĀDINA :
Visiem dzīvojamo māju īpašniekiem un komercuzņēmumu /iestāžu/
vadītājiem ir jānoslēdz līgumi par atkritumu izvešanu ar novada atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALAAS”.
Neviena persona nevar aizbildināties ar to, ka tā nesaražo nekādus atkritumus, līdz ar to līguma slēgšana nav vajadzīga. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” nosaka, ka līguma noslēgšana par sadzīves atkritumu izvešanu ir ikvienas personas pienākums. No sadzīves atkritumu
daudzuma ir atkarīgs vienīgi to izvešanas biežums un līdz ar to arī samaksa, kas ir atrunājama līgumā katrā konkrētā gadījumā.
Par iepriekšminēto noteikumu neizpildīšanu ir paredzēta administratīvā
atbildība:
1.Par atkritumu izmešanu neparedzētās vietās /vides piesārņošana
un piegružošana/ saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa /APK/ 58.pantu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos

transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām —
no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
2.Par līguma nenoslēgšanu par atkritumu izvešanu /APK 75.pants/
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu
(starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt
astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz
tūkstoš četrsimt euro.

JAUNIEŠI TIEK AICINĀTI NO 16.03– 20.03 ĒNOT SOCIĀLOS DARBINIKEUS
Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociāla darba profesiju saistīti
aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi (Promoting the Importance of Human Relationships).
Gatavosim sociāla darbinieku stāstus, parādot dažādību profesijas ietvaros un mēģinot paplašināt sabiedrības redzesloku par vidi, kurā sociālie darbinieki ir nodarbināti.
Atsaucoties uz mudinājumu arī pašvaldības, to sociālos dienestus un citas sociālās jomas organizācijas, ne tikai 17. martā atzīmēt Vispasaules sociālā
darba dienu, bet būt aktīviem visas nedēļas (16.03.- 20.03) ietvaros un savu ieguldījumu sabiedrības labklājības veidošanā padarīt redzamāku vietējai
sabiedrībai, Kārsavas novadā jaunieši tiks aicināti ēnot sociālos darbiniekus.
Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt Kārsavas novada pašvaldības sociālo dienestu— Vienības 53, Kārsavā vai pa tālruni 65 733245 .
Andžela Malakāne
Sociālā dienesta vadītāja

UZSTĀDĪTAS MASAS IEROBEŽOJUMA ZĪMES
Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Kārsavas novada teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums 7 tonnas”, kas stājas spēkā ar 12.februāri. Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:
Malnavas pagastā:
A47 Zibla- Čāvi- Tipani (7t)
A48 Zibla—Salinīki (5t)
A49 Drikaški – Čāvi (7t)
A50 Mihaļčenki – Barkāni (7t)
A53 Zeļčova - Kobulova– Rudiņova (7t)
A63 Grebņeva - Morozovka (5t)
B 71 Zibla - Ancāni (5t)
C78 Grebņeva –Skobulīne (7t)

Salnavas pagastā :
Aizsili-Lūbenka (7t)
Zaceški - Žeikari (7t)
Lūbenka - Krutova(7t)
Mežvidu pagastā :
A57 Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi (5t)

A153 Padole-Ezernieki-Latvīšu Stiglova (5t)
A154 Klonešnīki- Griudinīši-Strodi (5t)
A155 Bliseņi-Brīži- Otrie Mežvidi(5t)

A156 Otrie Mežvidi-Kopči (5t)
A157 Mežvidi-Bokši-Kopči (5t)
A159 Mežvidi-Goreiši-Logini (5t)
A160 Mežvidi-Inčuki (5t)
A161 Padole-Kaķi (5t)
B162 Dzērves-Vecināni (3t)
B165 Strodi-Pliešu kapi (5t)
B169 Mežvidi-Mežainčuki (5t)
B171 Liuzinīki-Ūzulnīki-Asišola (5t)
Aleksandrs Šarkovskis
Autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists

Sabiedrība / Izglītība
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VAR SĀKT AIZPILDĪT PLATĪBU MAKSĀJUMU PROVIZORISKO IESNIEGUMU
No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt
pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā “Provizoriskais iesniegums”.

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam.
Aprīļa mēnesī dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības
tikai aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu
gadu pagarināt esošās saistības.
Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā.

LAD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67095000
E-pasts: prese@lad.gov.lv

PUMPURAM MALNAVAS KOLEDŽĀ– 2 GADI!

Eiropas atbalsts projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” ir pieejams gan profesionālo,
gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 12. klasei. Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā
izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
samazināšanai.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus
un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu
atbalstu. Tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais
atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan
sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un
jauniešu iniciatīvu projektiem.

dzēkņiem ( arī profesionālo) pienāktos brīvpusdienas. Jebkurā mācību
iestādē tā būtu laba prakse un laba mācību iestādes vide, kas rada labvēlīgus apstākļus mācībām. Šajā semestrī projekts ēdināšanu nodrošina 52
audzēkņiem.

Šo divu gadu laikā jaunieši ir novērtējuši , cik liela nozīme ir arī tam, ka
projekts dot iespējas jauniešiem saņemt papildus konsultācijas mācību
sekmju uzlabošanai, lai viņi varētu papildus apgūt tos mācību priekšmetus, kas viņiem sagādā grūtības vai tieši tāpēc rodas bažas par mācību
Malnavas koledža darbu projektā uzsāka 2017./ 2018. gadā 2. semestrī, turpināšanu.
kad ar dažādiem atbalsta pasākumiem projektā tika iesaistīti 21 audzēknis. Pagājušajā mācību gadā 1.sem projektā nepieciešamo atbalstu saņē- Šobrīd darbs pie IAP sagatavošanas 2.semestrim gandrīz jau ir pama 42 izglītojamos, 2.semestrī Malnavas koledžā Eiropas atbalstu sa- beigts, taču liela nozīme ir tam, ka projektā var tikt iesaistīti izglītojaņēma jau 56 audzēkņi. Šogad projektam “PuMPuRS Malnavā” janvāri mie jebkurā mācību periodā, tiklīdz šos mācību pamešanas riskus pe– februārī aprit 2 gadi! Šajā mācību gadā 1.sem projekta atbalstu saņē- dagogi pamana un uzskata par nepieciešamu šo darbu projektā uzsākt.
ma 54 audzēkņi , bet 2.sem jeb šobrīd 62 izglītojamie.
Šeit lielu lomu spēlē pieredzējis un zinošs pedagogu un audzinātāju kolektīvs- kāds Malnavā arī ir. Tas dot cerību, ka jaunieši tiešām iegūs
Projektā iesaistīti 15 grupu audzinātāji - Individuālo atbalsta plānu sa- izvēlēto specialitāti un priekšlaicīgi mācību pamešanas riski samazināstādītāji un uzraudzītāji, taču konsultatīvā atbalsta sniegšanā iesaistās
sies līdz minimumam.
viss skolotāju kolektīvs. Lielu daļu projekta atbalsta sastāda pusdienas- Par projekta līdzekļiem tiek apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu
dienas piedāvājums, ko apmaksā projekts, bet mūsu audzēkņus visus
darbs un vēl projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts sociālo problēšos projekta gadus garšīgi un veselīgi baro uzņēmums CPA .
mu risināšanai.
Pedagogiem ir sāpīgi apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību
Projekta koordinatore Malnavas koledžā Ilga Novikova
pamešanas iemesls ir vēlme ātrāk sākt strādāt , lai vienkārši varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu pedagogi uzskata, ka ne
tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet visiem skolu au-
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KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA BUDŽETS

IZDEVUMI 8 061 940 EUR

IEŅĒM UMI + atlikums uz gada sākum

Budžeta prioritāte - IZGLĪTĪBA (31,1%):
•Bezmaksas ēdināšanas nodrošināšana
•Bezmaksas mācību

līdzekļu nodrošināšana

•Stipendijas Kārsavas
•Olimpiāžu

mācību gada laikā

vidusskolā

uzvarētāju apbalvošana

Turpinām realizēt uzsāktos projektu
•Sinerģiskas drošības platformas izveide

pierobeža” realizēšana

•“Veselības veicināšanas un

novada iedzīvotājiem”

slimību profilakses pasākumi Kārsavas

•Skolēnu

nodarbināšanas pasākumi vasarā

•“Karjeras atbalsts vispārējās un

•Skolēnu

uzņēmējdarbības konkurss

•”Atbalsts izglītojamo individuālo

•Vasaras nometņu
•Līdzdalība

•

profesionālās izglītības iestādēs”
kompetenču attīstībai”

organizēšana

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

•Infrastruktūras sakārtošana
•

Austrumlatvijas un Lietuvas

Laukuma, trotuāra asfaltēšana pie Kārsavas vidusskolas
Fasādes atjaunošana Kārsavas vidusskolas ēkai

Turpināt uzsāktos projektu
LEADER projekti:
Zīdūņa parka labiekārtošana
Kultūrvēsturiskā centra « Līču mājas» izveide

•Materiāli

tehniskās bāzes papildināšana izglītības iestādēs

Aprīkojuma iegāde Kārsavas novada kultūras namos

•Autobusa

iegāde skolēnu pārvadāšanai

Latvijas pārrobežu projekts

“From Hobby to Business –“No hobija līdz biznesam»
Budžeta prioritāte - EKONOMISKĀ DARBĪBA (19,0%):
Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli -

Jauns ES projekts ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PUMPURS

Kārsavas pilsētas ielu seguma atjaunošana
Salnavas pagastu ielu seguma atjaunošana
Mērdzenes pagastu ielu seguma atjaunošana
ELFLA Projekts “Autoceļa Pudinava-Latvīšu Stiglava pārbūve”\

Teritorijas attīstība
•Dalība

projektā "Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai"
•Teritorijas plānojuma

grozījumi

•Uzņēmējdarbības uzsākšanas

Budžeta prioritāte – ATTĪSTĪBA UN TERITORIJAS UZTURĒŠANA (14,9%):
•Daudzdzīvokļu

finansēšana

māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu līdz-

•Kanalizācijas un
•Pašvaldībai

ūdens pieslēgumu līdzfinansēšana

piederošā dzīvojamā fonda uzturēšana

•Graustu

demontāža

•Bīstamo

koku zāģēšana

Dīķu, ūdenstilpņu tīrīšana

•Jaunu

konkurss

projektu uzsākšana

•Īpašuma

tiesību reģistrēšana un aktualizācija

Budžeta prioritāte - SOCIĀLĀ JOMA (14,0%):
•DI projekts

- Dienas aprūpes centrs ar 20 vietām bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un ar 16 vietām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
•Asistentu

pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem (95 personas)

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi saistības no pamatbudžeta ieņēmumiem 2020.gadā veido 4,40%, 2021. gadā veido 4,97%, 2022.gadā veido 5,55%
Janvāra kārtējā domes sēdē tika pieņemts pašvaldības budžets 2020.gadam. Kā jau ierasts, vairākus mēnešus strādājot kopā ar iestāžu vadītājiem,
attīstības nodaļas, pārvaldniekiem un ekonomiskiem tika izvērtētas nepieciešamības un iespējas, lai turpinātu vienmērīgu novada attīstību. Prioritātes, kā jau vairākus gadus – izglītība, ekonomiskā darbība (iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana iniciatīvas un projektu līdzfinansējums).
Ināra Silicka
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Sports
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30. LATVIJAS ČEMPIONĀTS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
No 24. līdz 26. janvārim Apšuciemā, viesnīcā „Hotel SPA Arkadia”
norisinājās 30. Latvijas čempionāts šautriņu mešanā. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 108 kungi, 21 dāmas, 13 jaunieši un 3 juniori. Čempionātā startēja arī sporta kluba ”Kuorsova” šautriņmetēji – Marija Ružāne, Zeltīte Strade, Aivars Šutka, Gunārs Ozoliņš, Rihards Tomašickis un Laimonis Naglis.

FEBRUĀRIS 2020

STARPNOVADU KAUSA IZCĪŅA MINIHANDBOLĀ
PAMATSKOLU GRUPĀ

07.02.20. Mērdzenes pamatskolas sporta zālē notika starpnovadu kausa izcīņa minihandbolā pamatskolu grupā.
Sacensībās piedalījās zēnu un meiteņu komandas no Mežvidu pamatskolas,
Mērdzenes pamatskolas un Pildas pamatskolas.
Starp meitenēm 1.vietu izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda.
Komandas sastāvā spēlēja: Lipska Vintra, Žukovska Sintija, Buravceva Milana, Klodža Daniela, Muižniece Evita, Dubrovska Gunita, Renckulberga Sigita, Šlikara Kristīne. Skolotāja Ināra Kivle.
2.vieta Pildas pamatskolas komandai.

25.janvārī, pirms individuālo sacensību sākuma, tika godināti 2019. gada
Latvijas reitinga TOP 5 labākie šautriņu metēji: dāmu konkurencē 1.vietā
Kristīne Mickus (ŠMK Priekule), 2.vietā Sarmīte Lavrentjeva, 3.vietā Marija Ružāne (SK KUORSOVA), 4.vietā Anda Seimane (BDK Lūsis) un
5.vietā Irēna Bauze (ŠMK Priekule), savukārt kungiem TOP 5 - 1.vietā
Kristaps Mickus (ŠMK Priekule), 2.vietā Laimonis Naglis (SK KUORSOVA), 3.vietā Aigars Strēlis (ŠMK Priekule), 4.vietā Žanis Buklovskis (Asās
Adatas) un 5.vietā Jānis Kupšis (DK Vienradzis).
Individuālajās sacensībās, dāmu konkurencē, parādot stabilu un pārliecinošu
spēli visas dienas garumā savu trešo Latvijas čempiones titulu izcīnīja Kristīne Mickus (ŠMK Priekule), kura finālā ar rezultātu 5:1 pārspēja Avelīnu
Lāci (ŠMK Vecpiebalga). Zeltītei Stradei un Marijai Ružānei 5.vieta.
Kungu konkurencē, izcīnot savu pirmo Latvijas čempiona titulu, triumfēja
Nauris Gleglu (BAMS Darts), kurš finālā ar rezultātu 5:2 pārspēja jaunieti
Ralfu Laumani no Liepājas. Trešās vietas vīriešiem izcīnīja Valters Melderis
no Rīgas (Asās Adatas) un Gatis Lancers no Valmieras. Aivars Šutka –
5.vietā, Rihardam Tomašickim, Gunāram Ozoliņam un Laimonim Naglim
dalītā 9 - 16. vieta.
Svētdienā norisinājās pāru sacensības. Dāmām Marija pārī ar Zeltīti izcīnīja
1.vietu, kuras finālā ar rezultātu 4:0 pārspēja Ilzi Ozolu pārī ar Sandru Alenčiku (DK Irlava). Kungu konkurencē uzvarēja Jānis Kupšis pārī ar Danielu
Delveri (DK Vienradzis), kuri finālā ar rezultātu 4:1 pārspēja Ilvaru Drauli
un Gati Lanceru. Kungiem Aivars ar Laimoni, Gunārs ar Andri Ziemeli
(ŠMK Priekule) 5.vietā un Rihards pārī ar Uldi Zeitmani 9.vietā.

Zēnu konkurencē 1.vietu izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda.
Komandas sastāvā spēlēja: Mežals Aivis, Bonka Robins Daniels,
Kodaļevs Maksims, Kodaļevs Dmitrijs, Kušners Sandis, Tutans
Krišs, Buravcevs Anatolijs, Čers Rihards. Skolotāja Ināra Kivle.
2.vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandas sastāvā
spēlēja: Krišāns Gustavs, Zalužinskis Dāvis, Volkovs Dzintars, Čurens Reinis, Kodorāns Salvis, Marija Bojāre, Brokāns Raivo, Sutra
Kristaps. Skolotāja Jolanta Silicka.
3.vieta Pildas pamatskolas komandai.
Apsveicam uzvarētājus!
Ināra Kivle

Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore

STARPNOVADU
SKOLU
KAUSA
IZCĪŅĀ
FLORBOLĀ VIDUSSKOLU GRUPĀ 8.-9.KLASĒM

Starpnovadu skolu kausa izcīņā florbolā vidusskolu grupā 8.9.klasēm zēniem, Kārsavā, I vieta Kārsavas vidusskolas komandai,
kuras sastāvā bija – Andis Jakovļevs, Raivis Ancāns, Andis Ancāns,
Rainers Patmalnieks, Daniels Rudovičs, Rolands Jurāns, Kristaps
Gabrāns, Māris Popovs.
Spēļu rezultāti : Kārsavas v-sk – LPĢ – 5:2, Kārsavas v-sk- Zilupes
v-sk – 3:2, Kārsavas v-sk – Ludzas 2.v-sk 4:2
Olga Lobanova
Sporta skolotāja

VIEGLATLĒTIKA TELPĀS
SK Kuorsova šautriņmetēju komanda ”50 + 1” pateicas visiem, kuri sniedza atbalstu dalībai turnīros visa 2019.gada garumā: Kārsavas novada
pašvaldībai, ZS Debessvītoli, ZS Pakalni un Biedrībai SK Kuorsova.
Laimonis Naglis
SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs
Darta komandas galvenais treneris

16.janvārī Kārsavā norisinājās Kārsavas sporta skolas atklātās
sacensības vieglatlētikā telpās U-16 un U-14 vecuma grupā. U-14
konkurencē starp 2007.-2008. gadā dzimušajām, kausu par augstvērtīgāko rezultātu savā grupā meitenēm, ieguva Marija Bojāre augstlēkšanā- 1,55 -I vieta. Starp 2005.- 2006. gadā dzimušajiem
puišiem, U-16 vecuma grupā, labākais rezultāts Intaram Brencim –
tāllēkšanā -5,38 un I vieta. (turpinājums 9.lpp)
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VIEGLATLĒTIKA TELPĀS (turpinājums no 8.lpp.)
Atlases sacensības Jēkabpils zonā uz Latvijas čempionātu un Jēkabpils Sporta skolas atklātas sacensības vieglatlētikā U-14 vecuma grupā, kas 22.janvārī norisinājās Jēkabpilī, Marija Bojāre
augstlēkšanā ieguva ne tikai personisko rekordu – 1.56, bet arī augsto
I vietu.

Sports
U-16 grupā (2005.-2006.g) 3000m Sandis Ivanovs I vieta -17.54,47,
Rafaels Rastorgujevs III vieta – 19.01,34.

23.janvārī Ludzā norisinājās Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās vispārizglītojošām skolām, kur iegūti sekojoši panākumi :

Junioru grupā (2002.-2001.gads) -Vivita Krišāne -2000m sporta soļošanā- 11.26.23 un iegūta I vieta, trīssoļa lēciens pievarēts ar 8.66 un
iegūtā III vieta. Signijas Voites iegūtie sasniegumi ir III vietas 300 m
– 52.56 un tāllēkšanā – 4.21.Sabīne Blaua lodes grūšanā ar rezultātu
-7.51, ieguva III vietu.
U-18 vecuma grupā (2003.-2004.gads)Viktorijai Krišānei divas
pirmās vietas - 200m sporta soļošanā – 11.22,55 un trīssoļa lēcienā –
10.19. Ilvija Nagle ar rezultātu 6.01,82 ieguva III vietu 1500m. Junora Streļča 2000m sporta soļošanā ar rezultātu 14.26,14 ieguva II vietu. Ņikita Jakimovs ieguva I vietu 300m – 42.07, II vietu 800m –
2.30,78
U-16 konkurencē, starp 2005.-2006.g dzimušajiem, Intars Brencis
uzstādīja personīgo rekordu iegūdams I vietu trīssoļa lēcienā – 11.86
un I vieta tāllēkšanā – 5.26. Ar rezultātu – 11.23,17 2000m sporta
soļošanā I vietu izcīnīja Sandis Ivanovs. Daniels Andrejevs 2000m
sporta soļošanā ieguva II vietu ar rezultātu – 12.02,71. Rafaels Rastorgujevs ar rezultātu – 12.10,18 2000m sporta soļošanā ieguva III
vietu. IV vieta 2000m ar rezultātu 13.51,17 ieguva Artis Mortukāns.
Meiteņu konkurencē sporta soļošanā godalgotās vietas sadalītas sekojoši – I vieta ar rezultātu 11.22,91 Brigitai Mūrniecei Krišānei, II vieta ar rezultātu 12.48,84 Marijai Bojārei, III vieta ar rezultātu 13.51,43
Kristīnei Polukejevai.

U-18 grupā (2003.-2004.g) 3000m I vietu ar rezultātu 17.15.96 ieguva
Viktorija Krišāne, 6.vieta Junorai Streļčai ar rezultātu 21.41.95

26.janvārī Rīgā Latvijas čempionātā sporta soļošanā
U-14 grupā (2007.-2008.g), 2000m iegūti sekojoši rezultāti meitenēm

U-20 grupā (2001.-2002.g) 3000m Vivita Krišāne ar rezultātu 18.20,62
ierindojās III vietā.

– Ketrīna Kuzņecova I vieta ar rezultātu 11.58,93, II vieta Marijai
Bojārei -12.04,86, 10.vieta ar rezultātu 11.27 ,26 Katrīnai Mednei,
Artis Mortukāns ar rezultātu 12.37,61 ieguva 4.vietu, 5.vieta ar rezultātu 13.10,26 Gustavam Krišānam.

Kopumā Ludzas Bērnu un jaunatnes sporta tika pārstāvēta ar 13 sportistiem, to skaitā 12 sportisti no Kārsavas novada, kas ieguva 8 medaļas. - (5 zelta, 1 sudraba un 2 bronzas)
2.februārī Rīgā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U-14 grupā. Tajā augstlēkšanā I vietu ieguva Marija Bojāre ar rezultātu 1.55.
5.februārī Jēkabpils Sporta skolas atklātas sacensības vieglatlētikā
U-16 vecuma grupā Jēkabpilī Intars Brencis tāllēkšanā ar rezultātu
5,10 ieguva 4.vietu un 300m ar rezultātu 45.20 arī 4.vieta.

U-16 grupā (2005.-2006.g) 3000m iegūti sekojoši panākumi – Brigita
Mūrniece Krišāne I vieta un rezultāts 17.42,23.

No 7.-8.februārim Kuldīgā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U-18 un U-20 grupās. U-18 (2003.-2004.g) grupā
3000m Ilvija Nagle uzstādīja personīgo rekordu – 12.38,71 un ieguva
9.vietu. 300m ar rezultātu 38,61 9.vieta Nikitai Jakimovam.
Olga Lobanova
Sporta skolotāja

Kultūra
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KĀRSAVIEŠI APMEKLĒ DAILES TEĀTRI UN SKAŅU IERAKSTU STUDIJU „REIGA PRODUCTIONS”
Brauciena laikā iepazinās ar kārsavieša, teātra studijas „Aplis” dalībnieka, Dailes teātra aktiera, pasākumu vadītāja un mūziķa Kristapa Rasima ierīkoto skaņu ierakstu studiju „Reiga productions”, kas
atrodas Rīgā, Matīsa ielā. Meistarklases dalībniekiem bija iespēja
veikt balss ierakstus, uzzināt par brīnumainām ierakstu iespējām un
niansēm, kā arī neparastiem Dailes teātra izrāžu vajadzībām izgatavotiem mūzikas instrumentiem, piemēram trubafonu.

Kārsavas kultūras namā jau gandrīz 30 gadus darbojas teātra
„kustība”, kas apvieno gan bērnu un jauniešu teātra studiju, gan
pieaugušo drāmas kopas. 21.janvārī tika noorganizēts seminārs –
meistarklase Rīgā. Bērnu un jauniešu teātra studija “Aplis”, daļa no
pieaugušo kolektīvu dalībniekiem, kultūras nama skaņotāji, gaismotāji un noformētājs-scenogrāfs iepazinās ar Dailes teātra aizkulisēm, tehniskajām telpām, kostīmu noliktavām, visām skatuvēm,
izrāžu scenogrāfiju maketiem, butaforijām, “izložņāja” visus Dailes
teātra 11 stāvus un pagrabtelpas.

Seminārbrauciena kulminācija jeb vislielākā meistarklase bija Dailes teātra muzikālā izrādes „Planēta Nr.85” apmeklēšana. Galvenās
varonis ir divpadsmitgadnieks Krišjānis, kurš ir iemantojis brīnumainu iespēju ceļot laikā. Viņš „nonāk” 80 gadu vidū, kur viņa vecāki vēl ir izlaiduma klases skolēni. Krišjānis satiekas ar tā laika
multfilmu varoņiem, uzzina, kā visi ir dzīvojuši uz „planētas” Padomju Savienība… Izrādes mērķauditorija ir visu vecumu skatītāji.
Protams, Dailes teātra 9.studijas absolvents Kristaps pēc izrādes
noorganizēja tikšanos ar saviem kursabiedriem un kolēģiem – šīs
izrādes aktieriem.
Sirsnīga pateicība Kārsavas novada pašvaldībai un šoferim Jānim
Daukstam par brīnišķīgo iespēju kā uzsvēra brauciena dalībnieks
Digmārs Karlāns: “pabūt “uz citas Planētas””
Ināra Rasima
Kārsavas kultūras nama teātru vadītāja

IZRĀDES UN JAUNĀ AUSTRUMU HOROSKOPU GADA KARNEVĀLS KĀRSAVAS KN
Gada sākumā afišas vēstīja, ka 31. janvārī Kārsavas kultūras namā notiek
Jaunā Austrumu Horoskopu Gada KARNEVĀLS... Tas vienmēr ir jautrs,
raibs un pārsteigumu pilns pasākums. Sākumā, protams, teatrāļu sniegumā
KKN BJTS „ Aplis” dalībnieki - pārtapuši Rūķos, Sniegavīrā un Mājas
Gariņā, izrādē „ Rūķi”. Apvienotie drāmas kopu, austrumdeju grupas
„Samia” un „Apļa” jaunākās grupas dalībnieki iejutušies Raganiņu, Raganas Jadvigas, Raganu, Sniegbaltītes, SalaVeča, Purva Raganas Kikimoras,
Meža Veča tēlos, izdzīvo notikumu „Mazās Raganiņas”.

Diskoballes ritmos ierodas „Karnevāla-2020” tēli un tēlu grupas:
Lapsiņa ar Lācīti un Tīģerēnu, Pepija Garzeķe, Lady Kaķene, Gaiļu Saime, Karabass Barabass un Malvīne, Spociņš, Pele Pelīcija, Drakula, Pepa
Pig 2019 un Žurka 2020 ...
Karnevāla žūrijai /šogad – Jānis Stepkāns, Dzintra Patmalniece,
Unda Streļča un Andis Jakovļevs /bija ko noņemties, atraktīvo Masku
vērtēšanā.

Tradicionāli katru gadu, Masku balvu sarūpēšanai, tiek piesaistīti
Sponsori. Milzīgs paldies par sniegto atbalstu, veiksmes, veselības un
panākumu vēlējums lai izskan: Jeļenai Pontagai, Allai Orlovai, Tamārai
Aleksandrovai, Lūcijai Lisovskai, „Pie Viko”, „Pie Selitas”, Kārsavas
Veterinārās aptiekas vadītājai, SIA „Auseklis”, „ELVI”, „CITRO”, ziedu
veikala „Sintija” kolektīvam, aptiekai„Apotheka”, SIA
„Niktransports”,Valentīnai Kirsanovai jeb skaistumkopšanas salonam
„VK”, kafejnīcas „Mabis” vadībai, SIA „INA S”, Latgales Dārzeņu Loģistikai /Mežvidu tomāti/ un Kārsavas novada pašvaldībai.

Ināra Rasima
Kārsavas kultūras nama teātru vadītāja
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PITALOVAS SENIORU KORI “AR DZIESMU PA DZĪVI”
SVEIC KĀRSAVIEŠI

Kultūra
miņu un pašu saimnieku priekšnesumiem. Visus saviļņoja enerģiskas un
šarmantās diriģentes un vietējās pensionāru biedrības priekšsēdētājas
Margaritas Mihailovas vadītā Pitalovas senioru kora “Ar dziesmu pa
dzīvi” uzstāšanās.
Priecē tas, ka biedrībai ir daudz draugu un atbalstītāju. Pirmkārt, tā ir
vietējā pašvaldība, pašmāju uzņēmēji un sabiedriskie aktīvisti - jaunieši, kuri palīdz organizēt un vadīt senioru pasākumus un realizēt iecerētos projektus.
Noslēgumā notika domu apmaiņa, dalīšanās pieredzē, jaunu sadarbības
kontaktu dibināšana.
Renāte Čirāne,

Jau daudzus gadus Kārsavas novada pensionāru apvienību vieno cieša
draudzība ar Pitalovas rajona pensionāru biedrību. Pagājušā gada nogalē Pitalovas senioru koris “Ar dziesmu pa dzīvi” piedalījās mūsu apvienības 10 gadu jubilejas svinībās. Tāpēc, atsaucoties Pitalovas draugu
aicinājumam, šī gada 7.februārī Kārsavas novada delegācijas sastāvā
devāmies uz Pitalovu, lai piedalītos Viskrievijas pensionāru biedrības 25
gadu un Pitalovas rajona biedrības 15 gadu jubilejas pasākumā.
Uz svinīgo pasākumu kultūras namā bija pulcējušies vietējie pensionāri,
biedrību pārstāvji un amatpersonas no Ostrovas un Pleskavas, pašvaldību vadītāji, deputāti un ciemiņi.

Ar interesi noskatījāmies plašo prezentāciju par Viskrievijas biedrības
25 gadu vēsturi un vietējās biedrības 15 gados paveikto. Var apbrīnot to
enerģiju, darbīgumu, atsaucību, kāda piemīt mūsu kaimiņiem - dziedāšana korī, daudzveidīgās sporta aktivitātes, rokdarbu pulciņi, svešvalodu
un dator prasmju apguve, labdarības pasākumi, vērienīgie ielu svētki utt.

Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes locekle

Apsveikumi un pateicības vārdi par pilsonisko aktivitāti mijās ar cie-

SMALKĀ STILA BALLE PIE VALENTĪNAS
Apmeklētājiem tika lūgts ierasties greznākajā tērpā, drāmām tā bija iespēja izvilkt no skapjiem savas garās kleitas, kas taupītas īpašiem notikumiem, kungi tika lūgti ierasties zolīdos kostīmos.
Ierodoties Salnavas KN mājīgajās telpās, apmeklētājus sagaidīja stalti
puiši jau garderobē no DK "Salnaviņa". Tālāk dodoties pa sarkano paklāju, pirms īstās balles rosības, varēja izbaudīt vakara “smalko” un romantisko atmosfēru sveču gaismā malkojot sarūpēto vīnu (varēja nobaudīt arī
bezalkoholisko vīnu) un klausoties Maritas Rudovičas virtuozajā klavierspēle.

Pasākums Salnavas KN "Balle pie Valentīnas" notiek tradicionāli daudzus
gadus. Lai atdzīvinātu pasākumu un piesaistītu jaunu publiku, tiek meklētas jaunas pasākuma formas. Šoreiz tā bija Smalkā stila balle, ar jau ierastām ballēm neparastāku scenāriju un noskaņu.

(turpinājums 12.lpp)

kultūra
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(turpinājums no 11.lpp.)

balles deju kopa "Pērle", Jāņa Sviklāna vadībā.
Greizie tērpi kopā ar graciozajām dejā, pildīja
apmeklētāju sirdis ar sajūsmu. Kāzu tērpi, kuros
uzstājās Isnaudas deju kolektīva “Pērle” mākslinieki, ir eksemplāri no izstādes "Kāzu tērpu
stāsts".

un Madara parūpējās par izklaides programmu –
dažādās atrakcijās un uzdevumos, tika panākta
mājīga un draudzīga vakara atmosfēra. Apmeklētāju ieejas kartes arī kalpoja kā loterijas biļetes
ar dažādām balvām.
Māris un Oskars no grupas "King" visus iekustināja deju ritmos.

Tiem, kas vēlējās iemūžināt vakaru fotogrāfijās,
skaistu fotogrāfiju un fantastiski pavadītu bildēšanās laiku nodrošināja Ilmārs Bērziņš
(interesenti bildes var jautāt Valentīnai) un
“Eventbox” Māris Kulešs.

Humora dzirkstis uzšķīla Krišjāņu TN amatierkolektīva dalībnieces. Apspēlējot dažādu sadzīviskas ainas ar vieglu ironiju, mākslinieces piešķīra vakaram nebēdīgu raksturu.

Pasākumā apmeklētājus priecēja Ludzas BJC
spota deju kluba Steps dejotāji Ksenija un Armīns, pedagoģe Svetlana Seņkova- Anciferova,
kas ar saviem deju priekšnesumiem, mudināja
un iedvesmoja uz jaunām deju kustībām.

Sirsnīgs paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un palīgiem, kas parūpējas, ka visi kopā
varējām izbaudīt "smalkā stila " atmosfēru!
Valentīna Kirsanova

Lielisku pārsteigumu, ar košajiem tērpiem un
Atraktīvajās JDK "Salnaviņas" meitenes Marta
orģinālajām dejām, sagādāja Isnaudas TN senās

Salnavas KN vadītāja

pasākumi
20.februārī no plkst.10:30 Malnavas koledžā norisināsies Kārsavas
novada skolēnu pašpārvalžu un līderu forums
“BŪS LABI – DARI!”
22.februārī plkst.13.00 Mežvidu KN "Aizgavieņu trikmīņs Mežvydūs". Baudēsim folklorys dzīsmis i Isnaudys amatierteātra uzvadumu "Godsimta lopsu medeibys". Natryuks arī bļīnu, pupu i ziernu.

22. februārī plkst 18:00 Malnavas koledžas zālē Starpnovadu sadancis ”Jedritvai kociņ, deju mīlam”.Plkst. 17:30 no Kārsavas KN
kursēs autobuss Kārsava – Malnava un pēc koncerta Malnava – Kārsava. Ieeja par ziedojumiem
23.februārī 12:00 Kārsavas KN Latgales Senioru Deju Kopu jaunrades deju sadancis – festivāls “Liksim grīdai putēt”
29.februārī plkst.12.00 pie Goliševas KN notiks Maslenicas svētki

1.martā plkst.15:00 Kārsavas KN Viestura Kairiša spēlfilma
“Pilsēta pie upes”.
2.martā plkst.15:00 Kārsavas KN Cirks no citas galaktikas /
Baltkrievija/. Ieeja – sekot afišām! Biļetes aicinām iegādāties kultūras namā kasē.
7.martā plkst. 19.00 Mērdzenes KN Atpūtas vakars “Pavasaris un
Sievietes” piedalās ciemiņi un vietējie pašdarbnieki plkst. 21.00 Balle
kopā ar Normundu un Valdi Galdiņu rezervācija līdz 4. martam
mob.26339241
Līdzi groziņš un pavasarīgs noskaņojums EEJA- 2.00 EUR
9. marts no plkst. 9:00–12.00 Kārsavas KN asinsdonoru diena
21.martā plkst.12.00 Kārsavas KN cirks izrāde “Pasakainā planēta” /Lietuva/ Ieeja – 6,00 EUR

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā februāra mēnesī sastādīti 7 miršanas reģistri:
Keiša Valentīna
1932. - 19.01.2020
Balvu novads

karsava.lv

Bilinska Jevgēnija

Bondars Staņislavs

Lazdiņa Ludmila

1934. - 19.01.2020 . 1939. - 24.01.2020 .

1955. - 28.01.2020

Salnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Smirnova Taisija
1935. - 22.01.2020 .

Kārsava

facebook.com/KarsavasNovads

Kārsava

Uļbika Mārīte

Uļjanova Valentīna

1969. - 13.01.2020

1935.- 22.01.2020.

Kārsava

Kārsava

twitter.com/Karsavas_Novads

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: solvita.dzerkale@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

