
Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu 
pārvaldēs tiks ierobežota apmeklētāju pieņemša-
na. Klientu apkalpošana tiks veikta attālināti, 
izmantojot e-vidi. Galējas nepieciešamības gadī-
jumā varēs veikt apmeklējumu klātienē, iepriekš 
sazinoties pa tālruni vai izmantojot vienotā 
klientu apkalpošanas centra starpniecību—
Kārsavas novada pašvaldība Kārsava, Vienības 
iela 53, LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā)  
T:66954905; vai 28080810  
karsava@pakalpojumucentri.lv  
Kontakti-  
Kārsavas novada pašvaldība – Tālr.: 
65781395 ; 65781390 
Fakss: 65711030 
E-pasts: dome@karsava.lv 
 
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja/
sekretāre Irēna Kaupuže T:26111413 malna-
va@karsava.lv 
 
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre 
Antra Bojāre T:22017052 mezvidi@karsava.lv 
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Koļčs T:29485721 merdzene@karsava.lv 
 

Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre Ināra 
Sarkane T: 65722225 
 
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Ga-
brāne T:26126901 salnava@karsava.lv 
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre Inga Nali-
vaiko T:65707363 
 
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs 
Posredņikovs T:29485760 goliseva@karsava.lv 
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa Žu-
kova T:65728022 
 
Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137,  
 
Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 65733135 
 
Būvinspektore-T: 29225123  
 

•Novada bibliotēkas veiks tikai grāmatu apmai-
ņu un atcels visus citus pakalpojumus 
 

•Bāriņtiesa neveiks notariālās darbības, bet  
nepilngadīgo un personu ar ierobežotu rīcībspēju 
tiesību un likumiskointerešu jautājumus bāriņtie-
sa risinās attālināti, izmantojot e-vidi vai sazino-

ties pa tālruni: 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja T: 28686146; 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
T:28686398 
barintiesa@karsava. 
 

•Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
veiks dzimšanas un miršanas reģistrāciju. Kon-
sultācijas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt 
– zvanot uz:  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  T: 29325011  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un 
iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 
T:65781393 vai rakstot 
uz: dzimtsaraksti@karsava.lv   
 

•SIA “Kārsavas slimnīca” un sociālās aprūpes 
centrs “Mūsmājas” pārtrauks apmeklētāju pie-
ņemšanu. 
 

• Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā 
lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 
26682737. 
 
Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai Kārsavas 
novada mājaslapā. 

PAR SOCIĀLA DIENESTA DARBU ĀRKĀRTAS  SITUĀCIJAS LAIKĀ 
Par sociālās palīdzības saņemšanu iesniegumu iesniegt elektroniski 
(rakstot un pievienojot  skenētus vai ar elektronisko parakstu parakstītus 
dokumentus) uz e – pasta adresi: socialie@karsava.lv vai arī iesniedzot 
iesniegumus, asistentu un aprūpētāju atskaites, citu informāciju – slēgtā 
aploksnē, nogādājot dokumentus pa pastu vai iemetot aploksni pie Sociā-
lā dienesta durvīm novietotajā pasta kastītē. Nepieciešamības gadījumā 
lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 26682737. 
Atgādinām, ka pabalstu saņemšanai ir nepieciešams iesniegumā norādīt 
precīzu pabalsta pieprasītāja konta numuru maksājuma uzdevuma veik-

šanai. 
Īstenojot Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām aktivitātes, 
darbs atbalsta komplektu (pārtika, higiēnas preces) izdale turpināsies. 
Atbalsta komplekti tiks piegādāti uz mājām, galvenokārt ģimenēm ar 
bērniem un vecāka gadagājuma personām. Lūgums līdz tam sazināties 
telefoniski. 
Personām ar īpašām vajadzībām tiek atceltas sociālā dienesta un biedrī-
bas „Sapratne” organizētās individuālās un grupu nodarbības. 

NR.1 (125)   2020 MARTS WWW.KARSAVA.LV KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS BEZMAKSAS IZDEVUMS 

KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

Sakarā ar valstī  izsludināto  ārkārtas situāciju ar šī gada 16.martu Rēzeknes 
tiesā (zemesgrāmatu nodaļā) tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana. 
Nostiprinājuma lūgumus aicinām iesniegt ar pa pastu. 
Neskaidrību gadījumā zvanīt – 64622291 

RĒZEKNES TIESĀ (ZEMESGRĀMATU NODAĻĀ) TIEK PĀR-
TRAUKTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA 

SIA ALAAS INFORMĒ 

SIA ALAAS, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobe-
žot Covid-19  izplatību, informē: 
• No šī gada 16.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Rēzeknes birojā. 
• Sadzīves atkritumu konteineru tukšošana notiks pēc plānotā grafika. 
•Līgumu noslēgšana tiks nodrošināta, zvanot pa norādītajiem telefoniem, un 
parakstīšana notiks, sūtot līgumu pa pastu. 
Nodrošināsim saziņu darba dienās darba laikā pa tālr. 64607673 vai mob. 
tel. 20211337 
un e-pastu sia.alaas@inbox.lv. 
Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību! 

PAR MAZGADĪGU BĒRNU ATSTĀŠANU BEZ UZRAUDZĪBAS 

Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmssko-

las izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, ka vecāki vai persona, kuras aprūpē 

bērns nodots, neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto - neatstāt bērnu līdz 7 gadu 

vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. 

Aicinām iedzīvotājus informēt bāriņtiesu par Jums zināmiem gadījumiem, kad bērni, līdz 7 gadu 

vecumam, tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības! 
Bāriņtiesa  
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ATGĀDINĀM – IEDZĪVOTĀJIEM, KURI NESEN ATGRIEZUŠIES LATVIJĀ, OBLIGĀTI JĀIEVĒRO 14 DIENU  
STINGRA PAŠIZOLĀCIJA MĀJĀS! 

Visā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprī-
lim ir izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi iero-
bežot Covid-19 izplatību: Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu” 
Mājas karantīnas režīma neievērošana 
ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, 
kam var tikt piemērots administratīvais sods. 

• Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu? 
 Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobe-
žojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350 
eiro. Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu ne-

ievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cie-
tumsods. 
Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. 
Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos un to neievērošanu. 
Svarīgi atcerēties – ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palī-
dzība vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, 
tostarp iespējamiem valdības noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu 
pārkāpumiem, jāzvana 110 nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti 
varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju! 
•  Kur vērsties, ja zinu personu, kura neievēro pašizolāciju? 
Ja ir informācija par konkrētu personu un šīs personas konkrētu atrašanās 
vietu, jāziņo 110! 

KĀ RĪKOTIES, LAI MAZINĀTU IESPĒJU INFICĒTIES AR COVID-19? 

IETEIKUMI KORONAVĪRUSA COVID-19 INFEKCĒŠANĀS RISKA MAZINĀŠANAI 

Visā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā 
situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Atgādinām un aicinām 
strikti ievērot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) izstrādātos ieteikumus, lai mazinātu iespēju inficēties ar 
COVID-19! 
Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo 
veselību! 
1. Valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodroši-
nāt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. 
2. Ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, 
sapulces, gājienus un piketus. 
4.Ja Jūs vai Jūsu kolēģi, ģimenes locekļi, draugi, ar kuriem regulāri tieka-
ties, atgriežas COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm un teritorijām, ie-
vērojiet īpašu piesardzību: 
•14 dienas pēc atgriešanās Latvijā novērojiet savu veselības stāvokli, 

divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru. 
•Parādoties slimības simptomiem, nekavējoties zvaniet uz 113 ! 

•Veiciet pašizolēšanos dzīvesvietā (mājas karantīna) , esiet pieejams 
saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. 
Citi piesardzības pasākumi iekļauti rīkojumā par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu . Noteikti ar tiem iepazīstieties! 
5. No 2020. gada 13. marta mācību process norisināsies attālināti. 
Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un 
mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu 
ietvaros. 
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā 
iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene 
nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-
19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norā-
dītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu 

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infek-

cijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības mi-

nistrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt 

vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus: 

•Aicinām iedzīvotājus, kas atgriezušies no Co-

vid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti 

īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas kopš 

izbraukšanas no minētās teritorijas novērot savu 

veselības stāvokli, mērot ķermeņa temperatūru 

2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās 

kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes 

(iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), 

nekavējoties zvanīt 113. 

• Aicinām veselības aprūpes darbiniekus, sociā-

lo institūciju darbiniekus, kas strādā ciešā kon-

taktā ar klientiem, un izglītības iestāžu darbinie-

kus, kas strādā ar bērniem, un atgriezušies no 

Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēro-

ti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc 

izbraukšanas no minētās teritorijas nedoties uz 

darbu, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā. 

Šajā laika periodā jānovēro savs veselības stā-

voklis. Aicinām nedoties pašam uz ārstniecības 

iestādi, bet ar ģimenes ārstu sazināties telefonis-

ki. 

•Aicinām bērnus, kas atgriezušies no Covid-19 

skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie 

piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbrauk-

šanas no minētās teritorijas nedoties uz izglītī-

bas iestādi, bet atrasties pašizolācijā mājas režī-

mā. 

•Aicinām personas, kurām ir apstiprināta Covid

-19 infekcija vai kurus Slimību profilakses un 

kontroles centra epidemiologi ir atzinuši par 

Covid-19 pacienta ciešām kontaktpersonām, 

stingri ievērot karantīnu un epidemiologa un 

ārstniecības personas norādījumus, lai nepa-

kļautu inficēšanās riskam apkārtējos. 

•Aicinām visus iedzīvotājus ar akūtām elpoša-

nas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, 

rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa tempe-

ratūra, elpošanas traucējumi) ievērot mājas režī-

mu, nedoties uz darbu un neapmeklēt sabiedris-

kas vietas. Īpaši izvairīties no kontakta ar senio-

riem, personām ar hroniskām slimībām un 

imūndeficītu. 

•Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuā-

los piesardzības pasākumus: • mazgāt rokas ar 

ziepēm vismaz 20-40 sekundes atbilsto-

ši Slimību profilakses un kontroles centra reko-

mendācijām 

• klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar 

vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas 

izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; 

ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlaka-

tiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas 

virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā; 

• ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no perso-

nām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm. Ai-

cinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo 

veselību. 

Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošī-

bas likums nosaka to, ka personas pienākums ir 

nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un 

personai ir pienākums pildīt epidemiologa norā-

dījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cil-

vēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievē-

rošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pār-

kāpums, kam var tikt piemērots administratīvais 

sods. 
Sabīne Zemīte 

Slimību profilakses un kontroles centra 

Slimību profilakses nodaļas 

Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja  

TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) IZZIŅAS DERĪGUMA TERMIŅŠ TIEK PAGARI-
NĀTS LĪDZ 2020. GADA 31. MAIJAM 

Egils Zariņš, 
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists  

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei 
(personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atviegloju-
mus. 
Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprū-
pes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznod-

rošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja 
COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas 
vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir 
iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecinā-
ties par izziņas derīgumu 
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MELIORĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM JĀAPSEKO MELIORĀCIJAS SISTĒMAS  

Zemkopības ministrija (ZM) vēršas pie visiem me-
liorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina apsekot 
savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās ze-
mes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt 
nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas dar-
bus – novākt kokus, koku un krūmu atvases, kas 

traucē ūdens plūsmu gultnē, izvākt grunts ieskalojumus, sadzīves atkri-
tumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprosto-
jumus, kā arī aizbērt dzīvnieku alas, atbrīvot drenu iztekas, drenu akas 
nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti, labot 
atklātos bojājumus, tostarp atjaunot meliorācijas sistēmas konstruktīvos 
elementus, kur tas nepieciešams, un veikt citus nepieciešamos darbus. 
Kopšanas darbi atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir uzskaitī-
ti  Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr.714 
“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 
Meliorācijas sistēmu apsekošana ir jāveic vismaz divas reizes gadā pēc 

pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma beigām. 

Ja meliorācijas sistēmu īpašniekiem nepieciešama profesionāla konsul-

tācija par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu, ZM aicina vēr-

sties pie sertificēta meliorācijas speciālista, kas ir maksas pakalpojums. 

Latvijas Melioratoru biedrības sertificēto hidromelioratīvās būvniecības 

speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas Melioratoru biedrības mājas-

lapā.— http://www.lmb-melio.lv/  

ZM atgādina, ka nokrišņu daudzums Latvijā vidēji pārsniedz iztvaiko-

šanu un zemes reljefs Latvijā ir salīdzinoši līdzens, līdz ar to, lai nodro-

šinātu lauksaimniecības un meža zemju efektīvu izmantošanu, ir jā-

nodrošina optimāls mitruma režīms augsnēs. To vislabāk iespējams pa-

nākt ar meliorāciju. Meliorācija Latvijā ir nepieciešama, lai optimāli 

apsaimniekotu lauksaimniecības un meža zemes – ar meliorācijas palī-

dzību ir iespējams būtiski paaugstināt lauksaimniecības un meža zemju 

ražīgumu, kā arī palielināt CO2 piesaisti, tādējādi ļaujot Latvijai risināt 

klimata mērķus. 

Meliorētās zemēs tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvi-

dos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, 

saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, auto-

ceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus. 
Dagnija Muceniece, 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
  

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
“Atbalsts kultūras programmām reģionos” at-
klātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu 
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latga-
les kultūras programma 2020”.Konkursa mēr-
ķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, 
Latgales reģiona kultūrvides, vērtību un tradīci-
ju saglabāšanu un attīstību, sniedzot finansiālu 
atbalstu labākajiem kultūras projektiem. 
Projektu pieteikumu (papīra formātā un elek-
troniski) iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 31. 
marts, līdz plkst. 16:00. Projektu ieviešanas 
laiks ir no 2020. gada 2. maija līdz 2020. gada 
15. decembrim. 

Projektu pieteikumi, saskaņā ar LRAA noteik-
tiem konkursa termiņiem, jāiesniedz LRAA 
birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar notei-
kumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms 
konkursa beigu termiņa) uz adresi – Latgales 
reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Dau-
gavpils, LV-5401, vai elektroniski parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 
nosūtot uz e-pasta adresi: kultura@latgale.lv. 
Projekta pieteikums konkursam noteiktajos ter-
miņos jānosūta arī elektroniski (PDF formātā 
vienā failā, kas identisks iesniegtajam pieteiku-
mam papīra formātā vai elektroniska dokumen-
ta formātā) uz kultura@latgale.lv. 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
“Atbalsts kultūras programmām reģionos” pro-
jektu konkursa “Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras 
programma 2020” nolikums un pieteikuma 
veidlapa pieejami interneta mājas 
lapā www.visitlatgale.com. 

Uzziņas par projektu konkursu var saņemt Lat-
gales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 65420257 
vai pie Latgales kultūras programmas vadītājas 
Valdas Iļjanovas, tel.nr. +371 29278901 

 
 

IZSLUDINĀTS LATVIJAS VALSTS MEŽU UN VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTĪTĀS LATGALES 
KULTŪRAS PROGRAMMAS 2020 PROJEKTU KONKURSS 

KĀRSAVAS NOVADĀ IZVEIDOTS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Kārsavas novada pašvaldības 
domes ēkā darbojas Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (turpmāk 
– VPVKAC), kur novada ie-
dzīvotāji vienuviet varēs sa-
ņemt informāciju par Kārsa-

vas novada pašvaldības pakalpojumiem, 
valsts iestāžu pakalpojumus un e-
pakalpojumus. 
 
Kārsavas novada VPVKAC mērķis ir sniegt 
informāciju un konsultēt privātpersonas un 
uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakal-
pojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru 
un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī 
sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakal-
pojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu 
lietošanu. 
Centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakal-
pojumus, informāciju vai konsultācijas par 
tiem: 
•Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
www.vsaa.gov.lv  
•Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv 
•Lauksaimniecības datu centrs 
www.ldc.gov.lv 
 

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts 
iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lie-
tošanā: 
•Lauku atbalsta dienests; 
•Nodarbinātības valsts aģentūra.  
•Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 
•Uzņēmumu reģistrs; 
•Valsts darba inspekcija.  
•Valsts zemes dienests. 
•Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 
 
 
VPVKAC var saņemt arī šādus pašvaldības 
pakalpojumus: 
•Iesniegumu pieņemšana dzīvesvietas dekla-
rēšanai (ja neizmanto e-pakalpojumus); 
•Iesniegumu pieņemšana izziņas sagatavoša-
nai par personas deklarēto dzīvesvietu vai 
pēdējo dzīvesvietu; 
•Iesniegumu pieņemšana par personas dekla-
rētās dzīvesvietas anulēšanu; 
 
Atgādinām, lai saņemtu pakalpojumu 
VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs do-
kuments – pase vai identifikācijas karte. Lai 
saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams auten-
tificēties ar savu internetbanku, eID karti vai 
elektroniskā paraksta viedkarti. 

 
Jaunajā centrā apmeklētāji informāciju un 
konsultācijas var saņemt: 
 
•vēršoties personīgi Vienības ielā 53, Kārsa-
vā, Kārsavas novads,  
LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā); 
Darba laiks:  
P. 9.00-12.00 un 12.30-17.30 
O. 8.00-12.00 un 12.30-16.30 
T. 8.00-12.00 un 12.30-16.30 
C. 8.00-12.00 un 12.30-16.30 
Pk. 8.00-12.00 un 12.30-16.30 
S., Sv. Brīvs 
 
•zvanot uz tālr.: +371 66954905 vai mob. 
tālr.: +37128080810; 
sūtot elektronisko pastu uz  karsa-
va@pakalpojumucentri.lv 
 

 

Juridiskā palīdzības administrācija 

KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2012.-2024.GADAM 2020.GADA GROZĪJUMU 1. REDAKCI-

JAS PUBLISKĀ  APSPRIEŠANA  

Kārsavas novada dome 2020. gada 27. februārī 
pieņēma lēmumu (protokols Nr. 3, 14.§) “Par 
Kārsavas novada teritorijas plānojuma 1. redak-
cijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 
Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie 
priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības 
gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojuma grozī-
jumos. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem 
atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai. 

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas 
publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. 
gada 16.marta  līdz 15.aprīlim. Dokumentu ma-
teriāli būs apskatāmi Kārsavas novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļā, pašvaldības mājaslapā 
www.karsava.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” 
un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana”. 
 

Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 
2020.gada 15.aprīlī plkst. 14.00 Kārsavas no-
vada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 
53, Kārsava, Kārsavas novads. 
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās 
Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, 
Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī 
elektroniski, sūtot uz e-
pastu: dome@karsava.lv. 

http://www.lmb-melio.lv/
mailto:kultura@latgale.lv
mailto:kultura@latgale.lv
http://www.visitlatgale./
http://www.vsaa.gov.lv
http://www.vid.gov.lv
http://www.ldc.gov.lv
mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:dome@karsava.lv
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IZSTĀDĒ “DZIMTAS GRĀMATA” RUDOVIČU DZIMTA NO KĀRSAVAS NOVADA. 

Vasaras vidū lasīšanas veicināšanas projekts 

“Bibliotēka” aicināja ģimenes un dzimtas visā 

Latvijā iesaistīties izstādes “Dzimtas grāmata” 

veidošanā, iesūtot savu stāstu un aprakstu par 

grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga. Žūrijas 

komisija izskatīja visus iesūtītos pieteikumus 

un izvēlējās izstādes stāstus no Ansviesuļu–

Egļu dzimtas, Bīriņu dzimtas, Dobeļu dzimtas, 

Garozu dzimtas, Kansku dzimtas, Ketneru 

dzimtas, Kozuļu dzimtas, Mālmaņu dzimtas, 

Pošivu dzimtas, Rudoviču dzimtas, Siliņu 

dzimtas, Vesmaņu dzimtas.  

Astoņus stāstus žūrija izvēlējās no konkursā 

iesūtītajiem pieteikumiem, savukārt četrus – no 

ģimenēm, kas piedalās izdevuma “Dzimtu ģer-

boņi mūsdienu Latvijā” (2020) izstrādē. Žūrijas 

komisijas sastāvā bija tulkotāja, literatūrzināt-

niece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrības direktore Kārina Pētersone; Valsts 

heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis 

Šēnbergs; mākslas vēsturniece Ramona Umbli-

ja; “Baltic International Bank” galvenais akcio-

nārs, ilggadējais latviešu literatūras mecenāts 

Valērijs Belokoņs un projekta “Bibliotēka” ide-

jas autore un iniciatore Jekaterina Kuzņecova. 

Ceļojošā izstāde līdz 2020. gada līdz 5. aprīlim 

apskatāma Latgales vēstniecībā GORS. Pirmo 

reizi ielūkoties izstādē apmeklētāji varēja šī 

gada janvārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 

Rīgā un pēcāk, februārī, tā bija skatāma Liepā-

jas latviešu biedrības namā. 

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” 

aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras 

nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām 

bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un 

profesionālo vērtību.  

Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mā-

jas lapā: https://www.manabiblioteka.lv/ un 

sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un 

Twitter (@manabiblioteka). 

“Baltic International Bank” ir literatūras mece-

nāts, kas jau ilgus gadus atbalsta Latvijas litera-

tūrā svarīgus notikumus un izdevumus. Ikga-

dējs Latvijas literatūras gada balvas atbalstītājs. 

Šobrīd viens no aktuālākajiem literatūras atbal-

sta projektiem ir unikālā izdevuma “Dzimtu 

ģerboņi mūsdienu Latvijā” (2020) izdošana. 

Grāmata tiek radīta sadarbībā ar LR Kultūras 

ministriju un izdota lasīšanas un rakstīšanas 

veicināšanas projekta “Bibliotēka” ietvaros.   
Daiga Bitēna 

Projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore 

Pagājušā gada vasarā tika izsludināts konkurss Latgales senioru un pensionā-

ru literārajai balvai. Gada balvas tēma bija LATGALE, ĢIMENE, darbu for-

ma – dzeja. Literārās balvas mērķis bija atbalstīt senioru un pensionāru soci-

ālās integrācijas procesu un iepazīstināt sabiedrību ar senioru un pensionāru 

radošajiem darbiem un dot iespēju viņiem izteikt sevi. Konkursam darbus 

bija iesnieguši deviņi autori, kuri arī tika uzaicināti uz literārajiem dzejas la-

sījumiem š.g. 28.februārī Rēzeknē. Autori uzstājās ar vienu izvēlētā dzejoļa 

lasījumu, Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu 1.vietu ieguva mūsu novada 

Mežvidu pagasta iedzīvotāja Lidija Slišāne. Arī trešās vietas ieguvēja  ir 

mežvidiete Terēzija Ladusāne. L.Slišāni svinīgi sveica LPRA valdes priekš-

sēdētāja H.Piziča, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I.Silicka un Kārsa-

vas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja Z.Ritiņa. Arī simpātiju balvu un Egitas Kancānes 

grāmatu “Sylto mola” ieguva Lidijas kundze. Pateicības raksts un balva ceļos arī pie T.Ladusānes uz Mež-

vidu pagastu. No sirds sveicam radošās seniores un vēlam panākumus turpmākajos konkursos. 
Renāte Čeirāne, 

Malnavas pagastā 

MEŽVIDIETE LIDIJA SLIŠĀNE IEGŪST LATGALES LITERĀRO BALVU  

Biedrība „Asmu Latgalīts”, kurai ir sabiedriskā 

labuma statuss, organizē Latgales Gada balvas 

pasniegšanas ceremoniju ar mērķi veicināt ilgt-

spējīgu attīstību, sekmēt ekonomisko izaugsmi, 

akcentējot pozitīvo, vienot Latgales iedzīvotājus, 

kā arī veicināt to aktīvu turpmāko darbību. 

22. februārī Preiļu novada kultūras centrā notika 

6. Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremoni-

ja, kurā bija izdevība piedalīties, un iespaidu ba-

gātībā gribas padalīties ar citiem līdzcilvēkiem. 

Tādu svētku gaisotni reti nākas piedzīvot: tik 

daudz skaistu, patriotisku dzejas vārsmu latgalie-

šu valodā svētku ievadā, pārdomāta balvu pa-

sniegšanas gaita, ko īsi varētu izteikt- no sirds uz 

sirdi! Balvas tika piešķirtas 9 nominācijās un 

pretendentu skaits krietni iespaidīgs- 46. Bet tā-

du daudzveidību gan nomināciju uzskaitē, gan 

starp pretendentiem uz balvu- no Latgales Gada 

ģimenes, Latgales Gada sirds cilvēka, aktīvākā 

seniora, aktīvākā jaunieša, gan cilvēka, kurš nes 

Latgales vārdu pasaulē, gan Atgriezies Latgalē. 

Ļoti saturīgi, tēlaini katram pretendentam veltītie 

vārdi, liekas, uzrunāja katru, uzsverot pretenden-

ta darbības ilgumu un aktualitāti, radošu un ori-

ģinālu pieeju savā darbības jomā. Sociālajai dar-

biniecei pieteikumu parakstījuši vairāk kā seš-

desmit cilvēku! Viedus vārdus nominācijā 

„Savas zemes saimnieks” dzirdējām no jaunā 

lauksaimnieka: „Zemniekam spēku dod zemes 

smarža.” Pamatā aktīvi ir bijuši Preiļu, Krāsla-

vas, Daugavpils novadi, tikai daži bija no Rēzek-

nes un Balviem. Nu īpaši lepni izskanēja vienī-

gais pretendents no Ludzas puses- Kārsavas no-

vada Mežvidu pagasta iedzīvotāja Ilga Rudoviča 

nominācijā „Vēstures saglabāšana. Latgales 

vārds pasaulē”, kuru kā juridiska persona bija 

pieteikusi Mežvidu pagasta bibliotēka, uzsverot 

Ilgas darbību kā iedvesmas paraugu un piemēru 

dzimtas izpētē. 

Tikai braucot vakarā uz mājām, mazliet urdīja 

pārdomas ar rūgtuma piegaršu… Kāpēc mēs 

esam tik kūtri, neaktīvi, varbūt pat vienaldzīgi? 

Vai mūsu pagastā, novadā nav cilvēku, kuri pel-

nījuši saņemt to pašu atzinības rakstu, saņemt 

publisku „paldies!” Ar kādām prieka acīm, kas 

izstaroja lepnumu, pretendenti kāpa uz skatuves, 

lai saņemtu piemiņas balvas daudzo skatītāju 

aplausu pavadīti! Prieks un lepnums staroja gan 

gaviļnieku, gan zāle sēdošo acīs! Varbūt pie 

mums vairāk populāra ir latgaliešu kultūras bal-

va „Boņuks”, bet tā ir cita līmeņa balva, adresēta 

konkrētai auditorijai. Par Latgales Gada balvu 

gribas teikt-tautas pateicības vārdi Latgalei un 

Latgales cilvēkiem. 

Un lieliskais Preiļu kultūras centra pašdarbības 

kolektīvu sagatavotais koncerts tikai pastiprināja 

lielisko svētku gaisotni! Lai arī izmantojot sa-

biedriskā transporta iespējas mājās tikām vakarā 

pēc deviņiem, nebija žēl arī zaudētās brīvdienas, 

jo tas bija to vērts! 

Cerams, ka nezudīs mūsu ikviena patriotisma 

dzirkstelīte, lai arī turpmāk celtu savu Latgalīti 

saulē ar savu darbu, attieksmi, lepni sakot- asmu 

latgalīts! 
V. Škestere, 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

NORITĒJA 6. LATGALES GADA BALVAS PASNIEGŠANAS CEREMONIJA 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 

Roberts, Emīlija,  

Gabriels, Toms 

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo vecākus 

 un vecvecākus!  

https://www.manabiblioteka.lv/
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Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Kārsavas novada pašvaldībā aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic dar-
bu ar jaunatni, no 2020.gada 11.marta līdz 2020.gada 29.aprilim iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtrauk-
šanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu 
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidu ari ārpus 
formālas izglītības. 
Konkursa mērķi: 
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītoja-

mo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ik-
dienas dzīvē. 

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātes un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālas 
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un 
jauniešu dzīves un mācību vietai. 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 
pašvaldībām un valsts profesionālas izglītības iestādēm Eiropas Sociālā 
fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. 
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuM-
PuRS ietvaros, tiks atbalstīti ari jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidu ari ārpus formālas izglītības. 
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai 
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglī-
tības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdie-
nas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītoja-
mie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vis-
pārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības program-
mas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. 
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus 

var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic 
darbu ar jaunatni, ari jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu 
jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar 
jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējumā apmērs ir 4600 eiro, 
kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram 
projektam tiek piešķirat šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. 
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpie-
vieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbī-
bas partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu 
CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki). 
Projekti iesniedzami līdz    2020.gada 29.aprīlim                                 
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2020.gada 
29.maijam. 
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., 
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem. 
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv. 
Projektus var iesniegt: 
• personīgi  Kārsavas novada pašvaldības ēkā, Vienības iela 53, Kārsa-

vā, Kārsavas novads,2.stava kanceleja, 

• pasta sūtījumā, adresējot Kārsavas novada pašvaldībai, iela 53, Kārsa-
vā, Kārsavas novads, LV-5717, ar noradi:  „Atklātam projektu kon-
kursam „PRIEKŠLAICIGAS MACIBU PARTRAUKŠANAS RISKA 
JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATIVU PROJEKTOS.” 
Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai. ” 

• elektroniski ka elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@karsava.lv . 
Informācijai :  
 
 
Kārsavas novada pašvaldības kontaktpersona saistībā ar Jaunatnes inicia-
tīvas projektu konkursiem : Kārsavas vidusskolas direktora vietniece 
Ludmila Olipova.             
Talrunis: 28624025                 
E-pasts:  ludmilaolipova@inbox.lv 
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NOTIKS KANALIZĀCIJAS  TĪKLU BŪVDARBI KĀRSAVAS PILSĒTĀ 

2018. gada 12. martā Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra ar SIA “KĀRSAVAS NAM-
SAIMNIEKS” noslēdza līgumu par Eiropas 
Savienības fonda projekta īstenošanu 
Nr.5.3.1.0/17/I/022 attīstīt un uzlabot ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 
projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Kārsavā, 2.kārta”. Projekta darbību 
īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 48 
mēneši. 

2018. gada beigās bija izsludināts iepirkums 
būvdarbiem, kur bija paredzēts paplašināt cen-
tralizēto notekūdeņu savākšanas tīklu Kārsavas 
pilsētā, un projektu bija plānots īstenot četrās 
kārtās. Nepietiekama finansējuma dēļ, līgumu 
nenoslēdza un iepirkums tika pārtraukts. 

Samazinot apjomus, SIA “KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS” 2019. gada 31. oktobrī at-
kārtoti izsludināja iepirkumu “ Kanalizācijas 

tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”. 
Konkursā savus piedāvājumus bija iesnieguši 

7 pretendenti. Iepirkuma komisija atbilstoši 
“Iepirkumu vadlīniju Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējiem” un iepirkuma Nolikuma noteiktām 
prasībām veica pretendentu kvalifikācijas atbil-
stības, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstī-
bas pārbaudes. 

Šobrīd Centrālā finanšu un līguma aģentūrā ir 
iesniegta iepirkuma dokumentācija izvērtēšanai. 

Juris Vorkalis  
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

valdes loceklis 

NO 2020.GADA 10.MARTA LĪDZ 3.APRĪLIM DARBA DEVĒJI VAR PIETEIKTIES PASĀKUMA ĪSTENOŠANAI,  

PIEDĀVĀJOT DARBA VIETU IZVEIDI SKOLĒNIEM VASARAS BRĪVLAIKĀ. 

“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  
Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu īslaicīgu 
(vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) no-
darbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansē-
tās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju 
iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par 
paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vis-
maz valstī noteiktās minimālās darba algas ap-
mērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. 
No 2020.gada 10.marta līdz 3.aprīlim darba de-
vēji var pieteikties pasākuma īstenošanai, piedā-
vājot darba vietu izveidi skolēniem vasaras brīv-
laikā. 
Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba de-
vēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām: 
1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav sais-
tīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, vese-
lībai, tikumībai un attīstībai; 
2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā 
iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt dar-
bam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, 
veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā 
darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību dar-
ba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi 
ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts 
vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vai-
rāk kā pieciem skolēniem); 
3. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 
18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas die-

nā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 
4. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 
20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas die-
nā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 
5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiā-
ļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju 
izvēles komisijas nolikuma” prasībām. 
Atbalsts pasākuma īstenošanai: 
1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba 
algai: 
1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas; 
1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmērā; 
2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba 
algai: 
2.1. viena desmitā daļa no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba 
vadīšanu; 
2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar 
invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra 
nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas; 
3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja 
to paredz normatīvie akti par obligātajām veselī-
bas pārbaudēm; 
4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā 
ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar in-
validitāti nodarbināšanu; 

5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek ap-
drošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās. 
Kā pieteikties pasākuma īstenošanai? 
1.solis: Aizpildi pieteikuma veid-
lapu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarak-
stu un darba pienākumu aprakstu, pievieno visu 
prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, 
sazinies ar tuvāko NVA filiāli; 
2.solis: Aizpildīto pieteikuma veidlapu un pre-
tendenta piedāvāto darba vietu saraktu iesniedz 
to tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā 
plāno izveidot darba vietas. Pieteikumu var ie-
sniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz NVA fili-
āles e-pastu. 
3.solis: NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles ko-
misiju, kura izvērtē darba devēju pieteikumus 
un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba 
devēju pieteiktās darba vietas. 
4.solis: NVA filiāle rakstveidā informēs darba 
devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes 
gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto 
darba vietu izveidi. 
Darba devējam pieteikumā ir iespēja norādīt 
informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par 
darbu vasaras brīvlaikā. 
  

Vairāk informācijas meklēt—karsava.lv  
Neskaidros jautājumus Jums palīdzēs risināt izglītī-

bas metodiķe Vaira Šicāne, tālr.29384429.  
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Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2020.gada  27. februāra sēdes lēmuma Nr. 10 , prot.nr.3 

Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada  27. februāra saistošo noteikumu Nr.2”Grozījumi 
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidroju-
ma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamī-
bas pamato-
jums 

 Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4., 5. daļu. 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.daļu, 
saistošo noteikumu projekts  paredz sniegt pilnvērtīgāku atbalstu trūcīgām un 
maznodrošinātām personām (ģimenēm) pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk. 
paredzēts lielāks atbalsts mājsaimniecībām, kurās ir personas ar I vai II invali-
ditātes grupu – dzīvokļa pabalsta saņemšanai. 
Projekts paredz: 
 1.1. palielināt dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz to, ka ir  ir palielinājušās 
kurināmā iegādes izmaksas; 
1.2. noteikt labvēlīgāku kritēriju trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm pabalsta 
bērna izglītībai un audzināšanai saņemšanai, kas nodrošinās ģimenēm iespēju 
materiāli sagatavoties jaunajam mācību gadam, saņemot pabalstu par katru 
bērnu ģimenē; 
1.3. noteikt labvēlīgāku kritēriju trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm veselī-
bas aprūpes pabalsta saņemšanai, kas nodrošinās iespēju saņemt pabalstu kat-
rai personai ģimenē. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 
  
  
  
  
  
  

Noteikumu grozījumu projekts paredz: 
1.pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai EUR 40,00 apmērā piešķirt trūcīgai 
un maznodrošinātai ģimenei ar bērniem par katru bērnu ģimenē (aktuālā re-
dakcijā: EUR 40,00 uz vienu mājsaimniecību); 

2.  palielināt dzīvokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecī-
bām par EUR 20,00, t.i trūcīgas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 180,00 uz 
EUR 200,00, maznodrošinātas ģimenes mājsaimniecībai no EUR 140,00  uz 
EUR 160,00. 

3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir persona ar I vai II invali-
ditātes grupu palielināt pabalstu par EUR 50,00, t.i. trūcīgas ģimenes māj-
saimniecībai no EUR 180,00 uz EUR 230,00, maznodrošinātas ģimenes māj-
saimniecībai no EUR 140,00  uz EUR 190,00. 
pabalstu veselības aprūpei piešķirt katrai trūcīgai vai maznodrošinātai personai 
ģimenē līdz EUR 80,00  (aktuālā redakcijā:  līdz EUR 80,00 uz vienu māj-
saimniecību) 

  
3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietek-
mi uz pašvaldī-
bas budžetu 

Pabalsti tiks piešķirti Kārsavas novada domes  apstiprinātā budžeta līdzekļu 
ietvaros. 
  

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietek-
mi uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija 
par administra-
tīvajām proce-
dūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši 
Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai                                                                  

I. Silicka 
Novada domes priekšsēdētāja  

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2020.gada  27. februāra sēdes lēmuma 

Nr. 11 , prot.nr.3 
Saistošie noteikumi Nr. 3 Grozījumi 2016.gada 22. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkci-
ju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  43.panta 3.daļu 
 Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 22. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” šādu grozījumu: 
Izteikt noteikumu 19.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„19.1.1. vientuļam pensionāram un pilngadīgai personai ar invalidi-
tāti kopš bērnības  uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pamata – 
100 euro apmērā”. 

 I.Silicka 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2020.gada  27. februāra sēdes lēmu-

ma Nr. 11 , prot.nr.3 
 

Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada 27. februāra saistošo 
noteikumu Nr.3”Grozījumi 2016.gada 22.decembra saistoša-

jos noteikumos Nr. 16   
„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei Kārsavas novadā””  
paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidro-

juma rak-

sta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepiecieša-

mības pa-

matojums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts (turpmāk – Projekts) 

izstrādāts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratī-

vās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Mi-

nistru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tie-

sas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī  ja šāda darbība 

nav aizliegta ar likumu. 

Ņemot vērā to, ka ir palielinājušās kurināmā iegādes izmak-

sas, grozījumu projektā ir paredzēts palielināt pabalstu apku-

rei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem 

pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš bērnības. 

 
2. Īss pro-

jekta satura 

izklāsts 

Projekts paredz piešķirt pabalstu apkurei vai kurināmā iegā-

des izdevumu apmaksai: 

vientuļam pensionāram un pilngadīgai personai ar invalidi-

tāti kopš bērnības  uz pabalsta pieprasītāja iesnieguma pa-

mata – 100 euro apmērā (aktuālā redakcijā: 90 euro) 
3. Informā-

cija par 

plānoto 

projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 Pabalsti tiks piešķirti Kārsavas novada domes  apstiprinātā 

budžeta līdzekļu ietvaros. 

  

4. Informā-

cija par 

plānoto 

projekta 

ietekmi uz 

uzņēmēj-

darbības 

vidi pašval-

dības teri-

torijā 

Nav ietekmes 

5. Informā-

cija par 

administra-

tīvajām 

procedū-

rām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas no-

vada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas 

un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa 

likumā noteiktajai kārtībai. 

Ņemot vērā to, ka apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi 2016. 
gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” un saistošie 
noteikumi Nr.2 „Grozījumi 2017.gada 26. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” stājas spēkā 
pēc to publicēšanas avīzē, Sociālais dienests uzsāk pieņemt iesniegumus no 
vientuļiem pensionāriem un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bēr-

nības par pabalsta apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai - pie-
šķiršanu (iepriekš pabalstu piešķīra pēc sastādīta saraksta marta mēnesī). 
 Iesniegumus par dzīvokļa pabalsta trūcīgām, maznodrošinātām personām 
un pabalsta kurināmā iegādes izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem 
un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības piešķiršanu, var ie-
sniegt šī gada ietvaros  

Sociālā dienesta vadītāja, A.Malakāne 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2020.gada  27. februāra sēdes lēmuma Nr. 10 , prot.nr.3 

 
Saistošie noteikumi Nr.  2 Grozījumi 2017.gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
  LR  likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta otro daļu, 
35.panta ceturto, piekto daļu, 
 Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913 
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, 
 Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķi-
rams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu , 3.panta 5.punku un liku-
ma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantuIzdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada 26. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” šādus 
grozījumus: 

aizstāt 13.2.1. apakšpunktā skaitli „180|” ar skaitli „200”; 
aizstāt 13.2.2. apakšpunktā skaitli „140” ar skaitli „160”; 
papildināt noteikumus ar 13.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„13.2.3. trūcīgas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona  ar I vai II invaliditātes 
grupu - līdz 230 euro apmērā (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē)”; 
papildināt noteikumus ar 13.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„13.2.4. maznodrošinātas personas (ģimenes) mājsaimniecībai, kurā ir persona ar I vai II invali-
ditātes grupu - līdz 190 euro apmērā (neatkarīgi no personu ar invaliditāti skaita ģimenē)”; 

aizstāt 15.1. punktā vārdus „vienu pabalstu uz vienu mājsaimniecību” ar vārdiem „uz katru per-
sonu ģimenē”; 
izteikt 16.2 punktu šādā redakcijā: 
„16.2. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir pabalsta pieprasītājam 40 euro apmērā 
par katru bērnu ģimenē” . 

 I.Silicka 
Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 10.-12.KLAŠU SKOLĒNI IEPAZĪST DARBA VIDI UN PROFESIJAS LIDOSTĀ 
„RĪGA,” APMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IZSTĀDI „SKOLA 2020. 

PAŠVALDĪBA AICINA 9. KLASES SKOLĒNUS PIETEIKTIES DARBAM VASARAS BRĪVLAIKĀ 

Kārsavas novada pašvaldība aicina novada 
2019./2020. mācību gada 9. klases skolēnus, 
kas uz nodarbinātības brīdi ir 15-16 gadus veci 
un pēc 9. klases absolvēšanas turpinās mācības 
Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā, 
līdz 2020.gada  25. martam pieteikties dar-
bam vasaras brīvlaikā Kārsavas novadā. 
Personīgi piesakoties, Kārsavas novada paš-
valdības kancelejā, jāiesniedz : 

• pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1 – 
skatīt karsava.lv) 

• CV (Pielikums Nr.2 skatīt karsava.lv) 
Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli. 
Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā 
iesaistītos skolēnus plānots nodarbināt no 15. 
jūlija līdz 14. augustam (ieskaitot), 7 stundas 

dienā, 35 stundas nedēļā,  saņemot atlīdzību 
valstī noteiktās minimālās stundas tarifa lik-
mes apmērā par faktiski nostrādātajām stun-
dām, no kuras tiek ieturēti LR likumdošanā 
noteiktie nodokļi. 
Plānotas 10 darba vietas, kas tiks apstiprinā-
tas pēc noslēgtās vienošanās ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru par piešķirtajām darba vietām. 
Informācija tiks ievietota novada mājaslapā. 
Paredzamie darba pienākumi: 

• Teritorijas un telpu uzkopšanas un labie-
kārtošanas darbi, gružu novākšana, 

• Telpu sagatavošana remontam, veco tape-
šu, krāsas noņemšana u.c. sagatavošanas darbi, 

• Remontmateriālu sagatavošana, sakārtoša-
na, 

• Telpu uzkopšana pēc remonta, mēbeļu un 
biroja tehnikas sakārtošana telpās, 

• Apstādījumu kopšana, uzturēšana kārtībā, 

• Nopļautās zāles novākšana, 

• Puķu stādīšana, ravēšana, laistīšana, 

• Citi līdzīga satura labiekārtošanas un teri-
torijas uzkopšanas darbi pēc darba vadītāja 
norādījuma, 
Citi sīki  remontdarbi pēc darba vadītāja norā-
dījuma. 
 

Pielikumi un nolikums atrodami 
karsva.lv 

Neskaidros jautājumus Jums palīdzēs risināt 
izglītības metodiķe Vaira Šicāne, 
tālr.29384429. 

Kārsavas vidusskolas 10.-12. klašu skolēni 
ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28. 
februārī devās uz Rīgu, kur piedalījās divos 
karjeras attīstības atbalsta plānotajos pasāku-
mos.  
Pirmais pasākums “Darba vide un profesijas 
lidostā” notika lidostā „Rīga”.  Šeit skolēni ie-
pazinās ar karjeras attīstības iespējām lielākajā 
aviācijas uzņēmumā Baltijā, kā arī iepazinās ar 
daudzveidīgajām profesijām lidostā – stjuarts, 
pilots, dispečers, IT speciālists, ugunsdzēsējs 
u.c. Bija iespēja, braucot ar lidostas autobusu, 

tuvāk iepazīt lidostas teritoriju, apskatīt dažā-
das tehnikas, iekārtas un lidmašīnas modeļus. 
Skolēni uzzināja, ka lidostas darbiniekiem labi 
jāprot trīs valodas: latviešu, krievu un angļu. 
Skolēni iegūto informāciju varēs izmantot sa-
vas karjeras veidošanā.

 
Pēc nodarbības lidostā „Rīga,” skolēni devās 
uz Ķīpsalu, kur apmeklēja 26.starptautisko iz-

glītības izstādi “Skola 2020”. Šeit skolēniem 
bija iespēja iepazīt un pētīt sev interesējošās 
izglītības un darba iespējas Latvijā un ārzemēs 
(gan Eiropa, gan ASV un Kanādā), uzdot  jau-
tājumus, iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, 
izpētīt un salīdzināt dažādas mācību program-
mas, aprunāties ar studējošiem, noskatīties pre-
zentācijas par mācību iestādēm un aktuālo stu-
diju un mācību programmu piedāvājumu, kā 
arī gūt priekšstatu par dažādām profesijām un 
atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, izmēģinot roku 
vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” mediķa, ka-
ravīra, jūrnieka u. c. profesijas. Bija iespēja 
arī  apmeklēt „Latvijas Grāmatu izstādi.” Gal-
venā atziņa – iespēju ir daudz, galvenais spēt 
saprast, ko es vēlos, kā rīkoties, lai spētu pie-
ņemt pareizo lēmumu. 

            Vaira Šicāne 
Pedagogs karjeras konsultants 

PIRMKLASNIEKU 100.DARBA DIENAS SVINĪBAS SKOLĀ  

6.februārī pirmās klases skolēniem bija gan 
svētku diena, jo bija pagājušas jau 100 darba 
dienas skolā, gan grūta diena, jo vajadzēja 
kārtot pārbaudes darbus, ne jau vienkārši savā 
klasē, bet bija jāiet pie vecāko klašu skolē-
niem un jāizpilda dažādi uzdevumi, par darbu 
izpildi  tika ieliktas atzīmes īpašā “100 dienu” 
liecībā. 

   Pirmie mūs aicināja 3.a klases skolēni, viņi 
pārbaudīja, vai pirmo klašu skolēni zina, kā 
pareizi jātīra zobi. Bija ieradušies arī Zobgrau-
ži (skolotāja Aina Jurdža un trešklasnieki), ku-
ri noskuma, kad bērni teica, ka saldumi jāēd 
mazāk un zobi jātīra divreiz dienā. Nodarbības 
beigās gan neviens neatteicās no Zobgraužu 
dotajām konfektēm! Vērtējums no tā nemainī-
jās: ”Izcili!” 

  Muzikālie 4.a klases skolēni pārbaudīja, kādas 
dziesmas pirmklasnieki pazīst, vai zina dziesmu 
vārdus, prot dziedāt. Skolotāja Ilona Strelče spē-
lēja melodiju uz klavierēm, bērniem vajadzēja 
uzminēt, kas tā ir par dziesmu un to nodziedāt. 
Pirmās klases skolēni zināja visas dziesmas, arī 
dziedāja visi un kopā ar ceturtās klases skolē-
niem pat piedalījās rotaļā. Liecībā ierakstīja: 
“Malači! Super!” 

  

Tālāk devāmies uz 3.b klasi pārbaudīt matemā-
tiskās zināšanas. Katram bērnam bija jāatrisina 
uzdevums un jāatrod pie sienas piestiprinātā at-
bilde. Dažiem uzdevumi nesagādāja grūtības, 
kādam bija ilgāk jāpadomā, bet arī ar šiem uz-
devumiem tika galā. Par rēķināšanu 3.b klases 
skolēni kopā ar skolotāju Inu Gabrāni bija sarū-
pējuši ļoti vajadzīgās dāvanas – grāmatzīmes, 
kuras pirmklasniekiem bieži pazūd. Arī te tika 
saņemts augsts novērtējums. 
  Arī 2.b klases skolēni skolotājas Ilgas Kirovai-
nes vadībā arī bija sagatavojuši grāmatzīmes 
“Zaķēns”, kuras otrās klases skolēnu vadībā bija 
jāizrotā un jāizkrāso pēc dotajiem norādīju-
miem. Pirmās klases skolēni aktīvi darbojās, 
noskaidroja, ka krāsas pazīst visi skolēni un prot 
rūpīgi krāsot. Otrās klases skolēni augstu novēr-
tēja pirmās klases skolēnu darbiņus. 
  Dabaszinībās 4.b klases skolēni ar skolotāju 
Valentīnu Tuči pārbaudīja, pirmklasnieku zinā-

šanas par pļavu, jūru, upi, mežu, ezeru. Vaja-
dzēja pēc attēliem noteikt, kas tā ir par vietu, 
tāpat bija jānosaka, kādi augi sastopami šajās 

vietās, jānosaka, kur dzīvo norādītie kukaiņi, 
dzīvnieki, putni. Darbs sākumā likās grūts, bet 
liekot galvas kopā, darbs tika paveikts. Arī šeit 
pirmklasnieki saņēma novērtējumu “Izcili!” 
   Paldies vecāko klašu skolēniem un viņu au-
dzinātājām par interesantajiem uzdevumiem, 
par apsveikumiem! Bērni teica, ka tā bija visla-
bākā diena skolā! 

    Paldies arī 1.b klases vecākiem par saldo pār-
steigumu! 

                                               1.b klases audzinātāja Lilija Krivteža 
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MALNAVAS KOLEDŽAS SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU VEIKSMES STARTI REĢIONĀLAJĀ PASĀKUMĀ 
“CITS BAZĀRS” 

14.02.tirdzniecības centrā “BETA “telpās Gul-
benē norisinājās reģionālais skolēnu mācību uz-
ņēmumu (SMU) pasākums “CITS  BAZĀRS 
“,kuru organizēja biznesa izglītības biedrības 
Junior Achievement Latvia ( JA Latvija) par-
tnerskola Gulbenes 2.vidusskola. 
 SMU ir skolēnu veidots mācību uzņēmums, ku-
ra pastāvēšanai piemīt izglītojošs raksturs. Sko-
lēniem ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt 
sava uzņēmuma dibināšanas un vadīšanas pras-
mes, radīt sev patīkamus un interesantus pro-
duktus un mācēt to piedāvāt saviem potenciāla-
jiem klientiem. 
   Gadu gaitā ,pastāvot draudzīgām un koleģiā-
lām attiecībām ar minētās skolas skolotāju Raisu 
Ragu, saņēmām kārtējo ielūgumu piedalīties pa-
sākumā “Cits Bazārs “. 
  Šogad minētā pasākuma popularitāte bija vēl 
lielāka un šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 
80 jauniešu veidoti uzņēmumi no Rī-
gas,Ogres,Ikšķiles,Madonas,Kārsavas,Rekavas,J
aunpiebalgas,Lizuma,Bērzaunes,Kusas,Gulbene
s un arī mēs –Malnavas koledža. 
  Mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 2 SMU : 
“DIEDZIŅŠ “- vadītāja IP “Banku zinības un 
finanses “ 4.kursa audzēkne LITA DĪCE .Viņas 
uzņēmuma darbības virziens “Ūdens necaurlai-
dīgu somu izgatavošana .Otrs SMU – 
“UGUNSMĒLE “ –debitanti –Arturs Žurila un 
Nils MIETHKE – IP “Augkopība “ 1.kursa au-
dzēkņi .Šo radošo un enerģisko jauniešu darbī-
bas virziens  “Krāsns, kamīna un pirts iekuri” 
Puiši par sevi saka : Esam ar augstu atbildī-
bas  sajūtu, akurāti, pacietīgi, radoši, lepni ar 
smaidi. 

  SMU pasākuma laikā jaunieši prezentēja un 
pārdeva saražoto produkciju. Uzņēmumus skatī-
ja un vērtēja žurija, kuras uzdevums bija iepazī-
ties ar skolēnu mācību uzņēmumu stendiem un 
novērtēt jauniešu biznesa idejas un izpildījumu. 
  SMU veikumu vērtēja dažāda profila pārstāvē-
ta ,kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija tādas 
personības kā  Ieva Stabulniese AS Swedban 
Jēkabpils filiāles vadītāja, Liena Kazāka Gulbe-
nes novada domes attīstības un projektu nodaļas 
projektu vadītāja, Ilze Freivalde no AS “ Attīstī-
bas finanšu institūcija ALTUM”, Atis Barinskis 
Kultūrvietas “Lokāls Siltumnīca” vadītājs, Ane-
te Urka  Madonas biznesa inkubatora vecākā 
projekta vadītāja un citi žūrijas locekļi. 
SMU reģionālā pasākuma “ Cits Bazārs “ ietva-
ros notika jauno uzņēmumu izvērtēšana un ap-
balvošana 5 nominācijās pamatskolas grupā un 
vidusskolas grupā. 
  Pēc rūpīgas dalībnieku izvērtēšanas žūrija mū-
su SMU “UGUNSMĒLE” piešķīra vienu no no-
minācijām “SOCIĀLI ATBILDĪGS UZ-
ŅEMUMS”. Jaunieši bija negaidīti pārsteigti un 
protams priecīgi un lepni, izdzirdot savus vār-

dus. Vēl bija tādas nominācijas kā Labākais sko-
lēnu mācību uzņēmumu stends, Inovatīva ideja, 
Labākā pārdošanas komanda, Uz zināšanām bal-
stīts SMU produkts . 
 Bija 7 Simpātiju balvas un vienu no tām AS 
“Attīstības finanšu institūcija” “ALTUM “ pie-
šķīra mūsu SMU “DIEDZIŅŠ” Litai Dīcei, par 
ko jaunietei arī bija necerēts un liels prieks. 
Jaunieši to bija pelnījuši, jo gatavojās tiešām ar 
lielu atbildības un pienākuma sajūtu, lai pārstā-
vētu savu izglītības iestādi. 
Piedalīšanās šajā pasākumā nenoliedzami ir laba 
pieredze, it sevišķi jaunajiem debitantiem Artu-
ram un Nilam. Visi dalībnieki pārliecinājās par 
konkurētspēju, par māku komunicēt ar klientiem 
un žūriju. Audzēkņi ir novērtēti un gandarīti. 
Esmu pārliecināta, ka visam ko dara dzīvē ,ir 
jānāk no sirds. Ja dari to,  kas patīk, tad tas izdo-
das. Gribas novēlēt esošajiem un nākamajiem 
SMU dalībniekiem veiksmi savu prasmju un 
dotību mērķtiecīgā izmantošanā. Lai veicas nā-
kamajos pasākumos! 
   Vēsturiski jau 5.gadu pasākumu “ CITS BA-
ZĀRS “ atbalsta veikala “ BETA “ reģionālais 
vadītājs Valērijs Pokidjko un Gulbenes veikala 
vadītajā Inita Dzendža. Viennozīmīgi lielu pal-
dies par ieguldīto darbu ir pelnījusi šī pasākuma 
organizatore, mana kolēģe, Raisa Raga – Gulbe-
nes 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants, 
skolotāja- konsultante. 
 Paldies jāsaka arī Malnavas koledžas vadībai 
par atbalstu un sapratni SMU veidošanas nozī-
mi, lietderīgumu un novērtēšanu. 

Rita Žuka. 
Malnavas koledžas ekonomikas skolotāja, 

SMU konsultante 

2020.gada 12.februārī Latvijas skolēni tika aici-
nāti piedalīties Ēnu dienas pasākumā. “Ēnu die-
na ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achie-
vement karjeras izglītības programma 1.-12. kla-
šu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu 
darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro intere-
sējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu 
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jaun-
iešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagata-
votos darba tirgum. “(avots- www.enudiena.lv) 
Arī Mežvidu pamatskolas 7.klases skolēni, au-
dzinātājas mudināti kļuva par ēnām sev interesē-
jošu profesiju pārstāvjiem mūsu novadā. Lai va-
rētu kļūt par ēnu, skolēni rūpīgi gatavojās: mācī-
jās rakstīt motivācijas vēstuli, apguva komunikā-

cijas prasmes, jo katram bija jāsazinās ar Ēnu 
devēju un jāsarunā tikšanās laiks, skolēni gata-
voja arī intervijas jautājumus, ko uzdod konkrē-
tās profesijas pārstāvim. 
Klases skolniece Sigita kļuva par ēnu mani-
kīrspeciālistam: “Kopš mazām dienām mani in-
teresē manikīrspeciālista profesija, tāpēc šī bija 
lieliska iespēja iepazīt šo profesiju klātienē, vē-
rot manikīrspecialista darbu, varēju noskaidrot 
visus sev interesējošus jautājumus par nagu kop-
šanu, uzzināju, kāda izglītība ir nepieciešama, 
lai strādātu šajā jomā, kādas iemaņas ir vajadzī-
gas strādājot ar klientu.” 
Leo kļuva par ēnu friziera profesijas pārstāvei: 
“Ļoti patika. Ieguvu jaunas komunikācijas pras-
mes, jo pašam bija jāsazinās ar frizieri. Uzzinā-
ju, kas ir nepieciešams, lai strādātu šajā profesi-
jā, kāda izglītība ir vajadzīga. Vērojot frizieres 
darbu, sapratu, vai pats vēlos darboties šajā jo-
mā.” 

Erita kļuva par ēnu modes dizainerei: “Ļoti uz-
manīgi klausījos un sekoju norādījumiem. Pat-
stāvīgi, pēc instrukcijas norādēm, šuvu sev puķu 
aksesuārus, iepazinos ar šujmašīnu veidiem, šū-
šanas procesu, redzēju, kā notiek sadarbība ar 
klientiem. Ļoti patika.” 
Kāds klases skolēns, savas vilcināšanās dēļ, no-
kavēja pieteikumu iesniegšanas termiņu- arī tā ir 
vērtīga pieredze, kā plānot laiku, un neatlikt sva-
rīgu lēmumu pieņemšanu uz pēdējo brīdi. 
Klases kolektīva vārdā vēlos pateikties skais-
tumkopšanas salonam “Malibu”, personīgi vadī-
tājai Ivetai Jurānei, kā arī modes salonam 
“LAGU”, personīgi- modes dizainerei Guntai 
Naglei, par skolēniem doto iespēju kļūt par 
ēnām Jūsu uzņēmumos. Tikai sadarbojoties sko-
lotājiem ar skolēniem un potenciālajiem darba 
devējiem, mēs varam palīdzēt jauniešiem atrast 
katram savu vietu dzīvē.  

Mežvidu pamatskolas 7.klases audzinātāja: Jolanta Silicka 

MEŽVIDU PAMATSKOLAS 7.KLASES SKOLĒNI ĒNO… 

Dzimtās valodas dienā noslēdzies Latviešu valo-
das aģentūras rīkotais skolēnu radošo darbu kon-
kurss „Izstāsti man savu sapni”.  72 uzvarētāji 
tika sveikti 21. februārī Rīgas Latviešu biedrības 
namā. 
Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, 
šajā konkursā piedalījās rekordliels  skolēnu 
skaits, saņemti 1234 radošos darbi no visas pa-
saules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 – zīmē-
jumi.  
Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī 
no latviešu skolām ārzemēs: Mineapoles un 
Sentpolas Latviešu skolas, Losandželosas Lat-
viešu skolas, Latviešu skolas Somijā, Briseles 2. 
Eiropas skolas, Briseles Latviešu skolas, 
Vašingtonas ev. lut. draudzes latviešu pamatsko-
las, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Di-
asporas skolas bērniem Aberdīnā ,,Dzintara aka-
dēmija" un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersi-

jas Latviešu pamatskolas.  
Konkursa žūrija (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra vadītāja SILVIJA 
TRETJAKOVA, UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas ģenerālsekretāre BAIBA MOĻŅIKA, 
rakstnieks VALDIS RŪMNIEKS, māksliniece, 
grāmatu sērijas „Koko un Roko” zīmējumu au-
tore LINDA LOŠINA, Latviešu valodas aģentū-
ras projektu vadītāja VELGA LĪCĪTE-
MELDERE) izvērtējusi un noteikusi labāko dar-
bu autorus  
Atzinību  ieguva Luīze Civkore, Kārsavas vi-
dusskolas 4.b klase . Sirsnīgs paldies visiem 
1234 konkursa dalībniekiem! Paldies skolotā-
jiem par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā!  
Skolēnu labākie darbi skanēs Radioteātra iestu-
dējumā.  
Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu 
izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks ie-

kļauti krājumā. Skolēnu radošo darbu sērijā iz-
dotas jau trīspadsmit grāmatas.  
 

Velga Līcīte-Meldere 
Latviešu valodas aģentūras  projekta vadītāja  

DZIMTĀS VALODAS DIENĀ APBALVOTI KONKURSA „IZSTĀSTI MAN SAVU SAPNI" UZVARĒTĀJI 

http://www.enudiena.lv
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ATSKATS UZ “BŪS LABI – DARI” 

Latgales reģiona Tūrisma asociācijas 
“Ezerzeme” projekta “Mārketinga kampaņa Lat-
gales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popula-
rizēšanai”   atklāšanas  pasākums Viļakas nova-
da Rekovas dzirnavās pulcēja tūrisma profesio-
nāļus un projektā iesaistītos tūrisma uzņēmējus. 
Apjomīgajā projektā ir iesaistītas gandrīz visas 
Latgales reģiona pašvaldības un 11 projekta stra-
tēģiskie partneri, kuri kopā veidos jaunu tūrisma 
produktu lai izceltu vien Latgalei raksturīgo. 
Projekta aktivitātēs ir iesaistījusies arī Kārsavas 
novada pašvaldība un viens no asociācijas pie-
saistītajiem stratēģiskajiem partneriem ir Malna-
vas “Dzīļu” maiznīca.  
Jau uzsākta Latgales tūrisma mārketinga stratē-
ģijas izstrāde – tiek apkopoti statistikas dati par 
līdzšinējo tūristu plūsmu – auditorija, populārā-
kās apskates vietas, tūristu iecienītie ceļi un 
maršruti. Uz iegūtās informācijas tiks balstītas 

Latgales reģiona tūrisma attīstības prognozes un 
plānotas mārketinga aktivitātes, kas ieinteresētu 
arvien vairāk ceļotājus izvēlēties Latgali savam 
ceļojumam. 

Dalībnieki iepazinās ar vienu no projekta stratē-
ģiskajiem partneriem – iedvesmojošo Rekovas 
dzirnavu atdzimšanas stāstu, kas drošiem soļiem 
attīstīta savu kulināro piedāvājumu un aicina ie-
pazīt un izgaršot „ pērļu grūbu stāstu”. Klāteso-
šie noklausījās arī „Pārdošanas skolas” vadītāja 
Jāņa Viegliņa jaudīgo lekciju par pārdošanu un 
to, kā pārdot tieši Latgalei raksturīgos tūrisma 
produktus. 
Projekts uzņem jaudu un turpmāk ir paredzēta 
reklāmas kampaņa sociālajos tīklos visās trīs 
Baltijas valstīs, jauns video par Latgales tūrisma 
piedāvājumu, plānots izstrādāt jaunu vizuālo 
identitāti, lai veicinātu  Latgales tūrisma piedā-
vājuma atpazīstamību visā Latvijā, ieplānota arī 
apmācību organizēšana Latgales tūrisma uzņē-
mējiem par mārketinga rīkiem un daudzas citas 
mārketinga aktivitātes divu gadu garumā. 
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.    
 

 

Tūrisms un Jaunatne 
LATGALES REĢIONA TŪRISMA ASOCIĀCIJAS “EZERZEME” PROJEKTA “MĀRKETINGA KAMPAŅA LATGALES 

REĢIONA LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI UN POPULARIZĒŠANAI”   ATKLĀŠANA  

Inga Zagorska 
Kārsavas novada tūrisma organizatore 

KĀRSAVAS NOVADS PĀRSTĀVĒTS SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU FORUMĀ DAUGAVPILĪ 

Nesen tika aizvadīts Kārsavas novada skolu 
pašpārvalžu un līderu forums, kas pulcēja 50 
dalībniekus no visām novada skolām, pēc kura 
pārstāvji no Malnavas koledžas un Kārsavas 
vidusskolas devās uz Latgales skolēnu pašpār-
valžu un to konsultantu forums “Skolas parla-
ments – pilsoniskas sabiedrības pamats”. 
Foruma mērķis: aktualizēt skolēnu pašpārvalžu 
darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī 
aktivizēt jauniešu iniciatīvu aktīvi darboties. 
Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja strādāt 
grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. 
Forumā popularizētas skolēnu pašpārvalžu dar-
bība, kā arī apzināti problemātiskos aspektus 
un risināmie jautājumi darba pilnveidei. Uz-
svars likts arī uz turpmāko sadarbību. 
Pasākuma ieskaņā jauniešu uzrunāja Kārsavas 
novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, kas 
jauniešiem atgādināja cik svarīgi ir aktīvi ie-
saistīties ne tikai ar viedokļu paušanu, bet arī 
reāli rīkojoties, lai kopīgi veidotu apkārtējo 
vidi sev patīkamāku. 
Pēc uzmundrinājuma vārdiem no Malnavas 
koledžas direktora, jauniešus ar skolu un tās 

piedāvātajām iespējām, iepazīstināja Andis 
Stefanovišs. 
Foruma programmā tika iekļauts darbs grupās 
sekojošās tēmās- izpratne par skolēnu pašpār-
valdi; 2020.gads jauniešu vīzijā; vienas idejas 
realizācijas plāna izstrāde. 
Pirms pusdienām un došanās informatīvā ek-
skursijā pa Malnavas koledžu, pasākuma dalīb-
niekiem bija iespēja klausīties Ludzas iecirkņa 
nepilngadīgo lietu inspektores Valērijas Nikiti-
nas stāstījuma par atkarību izraisošām lietām, 
kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus. 
Forums “Būs labi – dari” ir jauniešu iniciatīva 
dalīties ar idejām cauri stratēģijām un gūt pie-

redzi kā skolēns un, manuprāt, pat kā jauna uz-
ņēmuma iesācējs. 
Mūsdienās šāda veida pasākumi ir organizēti 
lielā apmērā, bet šis ir viens no 
“speciāluzvedumiem”, kas gan kautrīgi, gan 
mērķtiecīgi ļauj skolēniem uzstāties, lai stāstītu 
par īpaši vajadzīgo reģiona problēmas risinātā-
ju vai vienkāršāk – pasākumu, kas pildīs iedzī-
votāju ikdienu. Lai gan šajā pasākumā piedalī-
jās jaunieši, pieauguši cilvēki analizēs, kāda 
veida pasākumu organizēt turpmāk, sakopojot 
visas iespaidos izteiktās idejas. 
Tiek uzskatīts, ka mēs, jaunieši, esam “ideju 
pilnas lādes”, bet nosprostoti apkārtējā vidē. 
Īstenībā, lai sāktu ikdienišķu sarunu ir tikai jā-
veido draudzīga un atvērta vide, kas tika radīta 
no sākuma līdz pat pasākuma beigām. 
Protams, liels paldies pasākuma organizatorei 
Solvitai par radītām emocijām! 
Vārdu sakot, tas ir forums, kas ļaus uzsmaidīt 
visiem un motivēs smelties idejās, realizēt tās 
un veikt “neiespējami iespējamo”. 
 

12.a klases skolniece Railija Zagorska 

2020. gada 21. februārī Daugavpils novada kul-
tūras centrā “Vārpa” notika Latgales plānošanas 
reģiona un biedrības “Dienvidlatgales NVO at-
balsta centrs” rīkotais Latgales skolēnu pašpār-
valžu un to konsultantu forums “Skolas parla-
ments – pilsoniskas sabiedrības pamats”. 
Kopā vairāk nekā 230 skolēnu pašpārvalžu pār-
stāvji no 18 Latgales reģiona pašvaldību 57 iz-
glītības iestādēm bija sapulcējušies, lai pārrunātu 
jauniešiem aktuālākos jautājumus, dalītos piere-
dzē un smeltos jaunas idejas. 

Kārsavas novadu forumā pārstāvējā seši dalīb-
nieki, Ivita Korkla un Signija Voite no  Kārsavas 
vidusskolas, Otto Kapteinis un Everita Borisova 
no Malnavas koledžas kā arī Inta Ostrovska un 
Solvita Dzērkale.  
Skolēniem bija iespēja dalīties pieredzē, gūt jau-

nas idejas, pilnveidot prasmes strādājot komandā 
ar citu skolu jauniešiem, pārrunājot turpmākas 
starpnovadu sadarbības iespējas, kas ir svarīgi, 
lai stiprinātu savas pašpārvaldes darbu. Skolēni 
dalījās ne tikai savos veiksmes stāstos, bet arī 
diskutēja par to, kas būtu jāpilnveido veiksmīgā-
kam darba rezultātam, darbojoties astoņas dažā-
dās darba grupās. 
Kā atzīst Ivita: “Foruma laikā tika iegūtas jaunas 
un noderīgas zināšanas skolēnu pašpārvalžu dar-
bības attīstībā un popularizēšanā. Jauniešu vidū 
tika apspriesti dažādi aktuālākie jautājumi. Vis-
iem jauniešiem tika dota iespēja dalīties savā 
pieredzē, izstāstīt kā notiek dažādu problēmu 
risināšana un ideju īstenošana savās skolēnu 
pašpārvaldēs, skolās. Iespēja dalīties pieredzē 
ļāva smelties jaunas idejas, zināšanas un izzināt 
iespēju dažādošanu. Parādījās arī liela motivāci-
ja iesākt kaut ko darīt. Sperot soli pa solim pretī 
saviem mērķiem, mēs katrs varam sasniegt 
daudz, un ir jāatceras, ka labs nāk nevis ar gai-
dīšanu, bet darīšanu.” 
Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja vairākas 

amatpersonas: Eiropas Parlamenta deputāte Dace 
Melnbārde (videosveiciens), Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris 
Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska, Latgales plānošanas reģiona Attīstī-
bas padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, 

pašvaldību un biedrību vadītāji u.c. sabiedrībā 
atpazīstami jaunatnes jomas speciālisti. Foruma 
moderators Oskars Zuģickis nolasīja Latvijas 
Valsts prezidenta sveicienu pasākuma dalībnie-
kiem. 
Foruma laikā tika veidotas vairākas darba gru-
pas, kuras vadīja Latvijā pazīstami eksperti. 
Jaunieši pārrunāja tādas tēmas kā brīvprātīgo 
darbs, pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaici-
nājumi, mācību uzņēmumi skolās, projekti un 
dalība tajos. Jaunieši aktualizēja skolēnu pašpār-
valžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā 
arī mācījās motivēt citus jauniešu darboties paš-
pārvaldēs.  
Lai arī Latvijā pagaidām nav vienotas skolēnu 
pašpārvalžu koordinēšanas sistēmas, arvien vai-
rāk izglītības iestāžu skolēni izvēlas veidot paš-
pārvaldi, lai uzlabotu mācību vidi un risinātu 
jautājumus, kas ir svarīgi konkrētās skolas au-
dzēkņiem. Iespēja pašiem ietekmēt savu skolas 
dzīvi ir ļoti svarīga un pašlaik jauniešiem ir ļoti 
daudz iespēju to darīt. 
Pasākumu organizēja Dienvidlatgales NVO at-
balsta centrs (DNVOAC) un Latgales plānošanas 
reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Dau-
gavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienī-
bas pamatskolu, Kultūras ministriju un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

Solvita Dzērkale 
Jaunatnes lietu speciāliste 
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SALNAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ „BĒRNU/JAUNIEŠU/VECĀKU ŽŪRIJAS – 2019” NOSLĒGUMA PASĀKUMS 

Bērnu žūrija ir valsts kultūrkapitāla lasīšanas 

veicināšanas mērķprogramma, kas darboties 

sāka 2002. gadā 245 bibliotēkās Latvijā, ie-

saistot 5425 jaunus lasītājus par Bērnu  žūrijas 

ekspertiem, aktīviem grāmatu lasītājiem, vēr-

tētājiem un ieteicējiem. 

Salnavas pagasta bibliotēka Bērnu žūrijā dar-

bojas no 2002. gada. Bērni grāmatas lasīja un 

vērtēja 4 vecuma grupās un piektā grupa bija 

vecāki un vecvecāki. Katram dalībniekam bija 

jāizlasa 6 savai vecuma grupai atbilstošas grā-

matas. Lasīšana un vērtēšana ilga 6 mēnešus un 

noslēdzās 15. februārī. Tad jau varējām apkopot 

rezultātus un uzzināt kuras grāmatas un kuri au-

tori ir bijuši lasītājiem patīkamākie. 

19. februārī Salnavas pagasta bibliotēkā notika 

„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas – 2019” noslē-

guma pasākums. Šajā sezonā programmā pieda-

lījās 16 dalībnieki visās vecuma grupās. Starp 

tiem 4- vecāku žūrijā. Ļoti liels prieks ka kopā 

ar bērniem grāmatas lasa arī vecāki un vecvecā-

ki. Jaunākajam programmas dalībniekam bija 6 

gadi, bet vecākajam- 70 gadi. 

Noslēguma pasākuma dalībnieki saņēma Patei-

cības rakstus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

dāvātos piekariņus, bibliotēkas sarūpētās un no-

vada pašvaldības atbalstītās dāvaniņas. Cienastā 

bija saldumi un limonāde. 

Pasākuma laikā bērni dalījās domās par izlasīto 

un atklāja pārējiem savus vērtējumus. Vēlāk 

notika spēles un rotaļas. Visi bija apmierināti 

par padarīto darbiņu un kopā pavadīto pēcpus-

dienu. Noslēgumā izskanēja apņemšanās arī nā-

košgad piedalīties projektā. 

Paldies visiem lasīšanas veicināšanas program-

mas dalībniekiem un atbalstītājiem. 
Veronika Zelča 

Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja 

ZEMES STUNDAS AKCIJA  ARĪ KĀRSAVAS NOVADĀ  

2020. gada 28. martā laikā no 20:30-21:30 ik-
viens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai or-
ganizācija – ikviens ir aicināts  izslēgt apgais-
mojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu ap-
ņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. 
Zemes stunda ir starptautisks pasākums, kura 
dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un mazno-
zīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stun-
du. Simboliskās akcijas mērķis ir aktuali-
zēt klimata pārmaiņas un populari-
zēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā.  
 
Kāpēc izslēgt gaismu? 
Nē, mūsu mērķis nav ietaupīt elektrību. Tas šādā 
pasākumā nav iespējams. Gaismas izslēgšana ir 
tik pat simboliska kā svecīšu aizdedzināšana 
Lāčplēša dienā. Skaidrs, ka svecītes iedegšanai 
nav praktiskas jēgas – tāpēc nepalielināsies aiz-
sardzības budžets vai profesionālās armijas 

skaitliskais sastāvs. Tomēr tas liek mums domāt 
par to, kāpēc mums vispār ir sava valsts un ko 
darīt, lai tā turpinātos. Līdzīgi arī Zemes stundā. 
Nav nozīmes izslēgto elektroierīču skaitam, sva-
rīga ir cilvēku apzināta nepieciešamība dzīvot 
videi draudzīgi. 
Lai pievienotos, aicinām: 
• Izslēdz gaismu; 
• Ievieto sociālajos tīklos kāda sev svarīga 

dabas objekta fotoattēlu, pievienojot mir-
kļbirku #zemesstunda2020 un 
#balssplanetai; 

• Pievienojies kādam Tavā pašvaldībā rīko-
tam Zemes stundas pasākumam vai noor-
ganizē to pats. 

Izmaini savu dzīvesveidu! 
Apņemies un uzsāc videi draudzīgus paradumus. 
Domā un rīkoties videi draudzīgi ikdienā!  
 

Kārsavas novadā akcijas Zemes stunda ietvaros - 
28. martā laikā no 20:30-21:30:   
Salnavā  apgaismojums tiks izslēgts uz   Kalna 
ielas un Parka ielas 
Malnavā  tiks izslēgts apgaismojums gājēju celi-
ņā Malnava – Kārsava 
Mežvidos apgaismojums no 20.30 - 21.30 nebūs 
visā ciemā. 
Mērdzenes pagastā – Pudinavas un Mērdzenes 
ciemu centros  
Goliševā  - apgaismojums tiks izslēgts uz  Aiz-
gāršas iela, Skolas iela, Alejas iela, Ezera ielas. 
Kārsavā visā pilsētā tiks izslēgts apgaismojums. 
 
Aicinām būt iecietīgiem un saprotošiem akcijas 
laikā.  
 

Solvita Dzērkale  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LATGALES SENIORU DEJU KOPU JAUNRADES DEJU –SADANCIS FESTIVĀLS 

23.februārī   Kārsavas KN notika, pie mums vēl nebijis ,pasākums: Lat-

gales senioru deju kopu jaunrades deju –sadancis 

festivāls “Liksim grīdai putēt”. Tajā piedalijās 

Senioru deju kopas no: 

Aglonas “Orhi-deja” vadītāja Dina Staškeviča, 

Riebiņu „Senjorita”  vadītāja Ilze Piskunova, 

Sīļukalna „Pagrieziens” vadītāja Anita Upeniece, 

Baltinavas „Gaspaža” vadītāja Irēna Kaša, 

Kārsavas „SENLEJA” vadītājs  Dainis Jezupovs, 

Balvu novada Kubuliem Eiropas deju kolektīvs 

„RŪTAS”vadītāja Lūcija Jermacāne. 

Lai sveiktu un atbalstītu dalībniekus, piedalījās Kārsavas senioru vokā-

lais ansamblis „Sendienas” vadītāja  Antonina Pitkeviča. Sadanča mērķis 

bija, kolektīviem izdancot sagatavotās dejas,no tām izvēlēties divas labā-

kās,kuras dejos 21. jūnijā festivālā Rugājos. Tādēļ tika aicināta neatkarī-

ga vērtētāju grupa ,trīs cilvēku  sastāvā,lai novērtētu dejotāju sniegumu 

un palīdzētu izvēlēties piemērotākās dejas. Vērtētājas: Senioru tautu deju 

kolektīvu virsvadītāja Rugājos Lucija Bukša, Eiropas deju kolektīvu 

virsvadītāja Rugājos Lūcija Jermacāne un Kārsavas novada domes 

priekšsēdētāja Ināra Silicka. 

Klātesošie deju kolektīvi izpildīja divpadsmit de-

jas,kuru horeogrāfi bija kolektīvu vadītāji Dina 

Staškeviča, Ilze Piskunova, Anita Upeniece, Dainis 

Jezupovs un Irēna Kaša .Priecēja košie tērpi un 

labs dejas izpildījums. Paldies ! 

Izcēlētās dejas:  “Peldēja laiviņa” Dinas Staške-

vičas horeogrāfija,tautas  mūzika un vārdi  izpil-

da  “Orhi-deja”  vadītāja  Dina Staškeviča .    

“Ziedu valsis” Ārijas Veides horeogrāfija, grupas 

Kaugurieši mūzika un vārdi izpilda GASPAŽA 

vadītāja Irēna Kaša. 

Noslēgumā ēdam saimnieču sarūpētās pankūkas ar ievārījumu, dzērām 

tēju un palustējāmies. Sirsnīgs paldies novada pašvaldībai par atbal-

stu,kolektīviem par piedalīšanos, organizatoriem un kultūras nama darbi-

niekiem par kopīgi paveikto darbu, garšīgs paldies pankūku cepējām, 

bija gardas. 
Zofija Ritiņa 

Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja  

AIZGAVĒŅU SAGAIDĪŠANA MĒRDZENĒ  

24. februārī Mērdzenes KN notika Aizgavēņu 
sagaidīšana kopā ar Ciblas vidusskolas folkloras 
kopu „ILŽEŅA” .Šis kolektīvs aktīvi darbojas 
mūsu kaimiņu novadā, taču Mērdzenē viesojās 
pirmoreiz. „IlŽEŅA ”pārsteidza ar bagāto tau-
tasdziesmu un rotaļu pūru, kas tika izstāstīts, 
iemācīts un kuplā pulkā izdejots. Koncerts iz-
vērtās īstā deju un rotaļu virpulī. Atpūtas brīdī 
visi tika cienāti ar pankūkām. 

Paldies „ILŽEŅAI’ . Paldies viņu atraktīvajai 
un šarmantajai vadītājai Dzintrai Toporkovai 

par bagātā folkloras pūra atklāsmi. Paldies gar-
šīgo pankūku cepējām Gaļinai Peļņai, Kristīnei 
Bulinskai,  Annai Bluss. Paldies Kārsavas nova-
da pašvaldībai par atbalstu pasākuma norisei. 

Pasākuma apmeklētāji droši var teikt latgaliešu 
tautasdziesmas vārdiem: „Aizgavieņus sagai-
dom dzīduodami, doncuodami” Lai jauks pava-
sara gaidīšanas laiks! 

                                   Anita Šarkovska 
Mērdzenes KN vadītāja  
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AIZVADĪTAS STARPNOVADU SACENSĪBAS  “DROŠIE, VEIKLIE” 

Ar labiem panākumiem sveicam mūsu novada 
skolēnus, kuri 28.februārī, Ludzā veiksmīgi aiz-

vadīja  starpnovadu sacensības pamatskolu gru-
pā tautas bumbā un stafetēs “Drošie, veiklie”. 
 1.vietu  tautas bumbā un 2.vietu stafe-
tēs  izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda.  
Skolu sacensībās pārstāvēja:   Elfa Grišule, Lai-
ne Dzene, Gustavs Krišāns, Kaspars Piliens, 
Amanda Gutāne, Elīna Barančuka, Kristaps 
Sutra, Markuss Lankovskis, Oskars Borisovs . 
Skolotāja Jolanta Silicka. 
 1.vietu  stafetēs un 2.vietu tautas bumbā izcīnīja 
Mērdzenes pamatskolas komanda. 

Skolu sacensībās pārstāvēja: Rihards Čers, Guni-
ta Dubrovska, Daniela Klodža, Kristiāns Klodžs, 
Sintija Žukovska, Milana Buravceva, Jacinta 
Probuka, Maksims Kodaļevs, Dmitrijs Kodaļevs. 
Skolotāja Ināra Kivle. 
 3.vieta  stafetēs un tautas bumbā Pilda pamat-
skolas komandai. 
Uz mājām devāmies ar diplomiem un medaļām. 
Apsveicam uzvarētājus! 

Ināra Kivle 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore 

Kultūra un Sports 

VIEGLATLĒTIKA 

Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās U16 grupai notika Liepājā no 22.-
23.02.2020.Ludzas novada sporta skolu pārstāvēja arī Kārsavas vieglatlē-
tikas nodaļas audzēkņi: Intars Brencis, Brigita Mūrniece Krišāne. Lieliski 
trīssoļlēkšamā startēja Intars Brencis, četrreiz labojot personīgo rekordu, 
ar rezultātu 12.57m tika izcīnīta bronzas medaļa. Brigita Mūrniece Krišā-
ne trīssolī ar rezultātu 9.20 (personīgais rekords) ierindojās 12.vietā. Otra-
jā dienā vairs tik labi neveicās, laikam visas emocijas un spēki tika iz-
smelti pirmajā dienā, jo Intars ar sev netipiski sliktu rezultātu 5.10 m tāl-
lēkšanā ierindojās 18.vietā.  
Līdz ar to ziemas sezona vieglatlētikā praktiski noslēgusies. Kārsavas 
jaunie vieglatlēti kopumā valsts čempionātos izcīnīja 10 medaļas:  
6 zelta – Ketrīna Kuznecova, Daniels Andrejevs, Sandis Ivanovs, Brigita 
Mūrniece Krišāne, Viktorija Krišāne – soļošanā, Marija Bojāre – 
augstlēkšanā; 1 sudraba - Marija Bojāre soļošanā; 3 -bronzas – Rafaels 
Rastorgujevs, Vivita Krišāne – soļošanā, Intars Brencis – trīssoļlēkšanā. 

Lai veicas vasaras periodā! 

Jāpiebilst, ka Ludzas vieglatlētikas nodaļa 
izcīnīja 1 zelta un 1 bronzas medaļu, bet Zi-
lupes jaunie sportisti – 1 sudraba medaļu. 

Viktorijs Krišāns 

Treneris  

TAUTAS BUMBA 

Starpnovadu skolu kausa izcīņā tautas bumbā 
vidusskolu grupā notika 13.02.2020 Ludzā. Labi 
tajās startēja Kārsavas vidusskolas zēni un mei-
tenes. Zēni, uzvarot Ludzas pilsētas ģimnāziju ar 
rezultātu 9:8, Ludzas 2.vidusskolu  - 15:8, izcīnī-
ja 1.vietu.  Meitenes, uzvarēja Ludzas 
2.vidusskolu 15:8; zaudēja Ludzas pilsētas ģim-
nāzijai ar 10:12 un izcīnīja 2.vietu. 

Abas komandas izcīnīja tiesības spēlēt Latgales 
reģiona finālsacensībās, kas notika 3.03.2020 
Ludzā. Piedalījās 9 zēnu un 9 meiteņu koman-
das, kārsaviešiem vairs tik labi neveicās. Zēni 
zaudējot Preiļu 1.pamatskolai 4:12, un Daugav-
pils 17.vidusskolu 2:4, ierindojās dalītā 7.-
9.vietā.  

Meitenes uzvarot Dekšāres pamatskolu 13:9, bet 
zaudējot Preiļu 1.vidusskolai 4:11, Daugavpils 
12.vidusskolai 7:16, Krāslavas vidusskolai 6:14, 
ierindojās 6.vietā. 

Komandās spēlēja:  

Zēni– Anrijs Šumskis, Kurts Rudzīts, Valērijs 
Tomoļins, Deniss Bļass, Artis Mortukāns, Adri-
āns Motļonoks, Artūrs Ratnieks,  Oskars Ulni-
cāns, Einārs Bleive. 

Meitenes- Anastasija Karpisonova, Denīze Lore-
ta Nagle, Katrīna Medne, Linda Jakovļeva, Ma-
dara Leitāne, Sandija Popa, Rimanta Smeltere, 
Elīna Miščenko, Aleksandra Dmitrijeva, Annija 
Estere Šlesere. 

Viktorijs Krišāns 

Treneris  

 Ziemas periodā sporta kluba “Kuorsova” jaunietes un jaunieši, treneru Mihaila Oļipova un Edvī-
na Savicka vadībā, piedalījās dažāda reģionālajos un valsts līmeņa čempionātos un turnīros. Kā 
labākie tikaizcelti Sandis Ivanovs, Vitālijs Djubko, Kurts Rudzīts, Sintija Paršova, Paula Pun-
dure.  

2020.gada 20.februārī Gulbenes novada Stāķu pamatskolas sporta zālē tika izspēlētas Latvijas 
Ziemeļaustrumu reģiona 2019/2020.gada meiteņu telpu futbola čempionāta U14 grupas noslēgu-
ma spēles. SK Kuorsova meiteņu futbola komanda izcīnīja 3.vietu. Par labāko spēlētāju SK 
Kuorsova komandā tika atzīta Paula Pundure. SK Kuorsova meiteņu futbola komandas sastāvs: 
Paula Pundure, Vintra Lipska, Valērija Djubko, Sofija Kuzņecova, Anastasija Vasiļjeva, Kristīne 
Šlikara, Adrija Petinena, Marta Sanija Zepa, Elērija Lāce, Alma Orenīte, Laura Bārbale. 

Mihails Oļipovs 
Sporta metodiķis  

FUTBOLS 

Ar pirmajiem cīruļu tre atnācis marts un pava-
sarīgā Starptautiskā Sieviešu diena. 7. martā 
Mērdzenes klubiņš aicināja pie sevis tuvus un 
tālus ciemiņus uz pasākumu “Pavasaris un Sie-
vietes”. 

Ar lustīgām dejām skatītājus priecēja pašmāju 
deju kolektīvs “Luste” un Jāņa Ļubkas vadītā 
Salnavas puišu deju kopa. Par sievietes sirdslie-
tām dziesmās stāstīja Nadežda Cado – Ločmele 
un aicināja sēdošos zālē uzdejot. Bet Ināras 
Dovgiallo vadītā Pušmucovas puišu apvienība 
dziedāja tik aizkustinoši, ka klausītājos radīja 
vēlmi dziedāt līdzi. Par deju mūziku gādāja 
Normunds un Valdis Štekeļi. 

Pavasaris….Svētku vadītāja aicināja klātesošos 

nosaukt vārdus ar šiem burtiem : prieks…, at-
moda,.. vieglums,.. azarts,.. skaistums,   rosība, 
…sieviete.. u.c. Tie ir vārdi, kas pasākuma ap-
meklētājiem lika aizmirst ikdienas rūpes un sa-
dzīves problēmas un sirdis piepildīt ar cīruļa 

vieglumu un prieku, par iespēju dzīvot, satikt 
labus cilvēkus un pateikties Dievam par katru 
nodzīvoto dienu. 

Paldies par prieka un gaišuma sajūtu pasākuma 
organizētājiem, visiem tuviem un tāliem ciemi-
ņiem, kas priecājās draugu pulkā, paldies foto-
grāfam Mārim, kas deva iespēju fotografēties ar 
draugiem vai paziņām. Paldies Gunitai Zālītei –
Misānei par skaistajām gleznām, par pierastu 
lietu neparasto skaistumu. 

Lai pavasaris katrā dienā nes svētku sajūtu! 

                                                    Vera Zalāne 
             Pasākuma apmeklētāja . 

“PAVASARIS UN SIEVIETES” 




