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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 

Markuss, Andžejs  

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

vecākus 

 un vecvecākus!  

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

Kārsavas novada  

Dzimtsarakstu nodaļā aprīļa 

mēnesī sastādīts  

1 laulību reģistrs 

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicināja gan indivi-
duālos tautas tērpu īpašniekus, gan kolektīvus 4. maijā, Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā, virtuāli pieda-
līties gājienā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”, kura tradīci-
ju kopš 2016. gada iedzīvina tautas tērpu centrs “Senā klēts”  

#tautastērpugājiens akcijas laikā sociālajā vietnē Facebook publi-
cēja attēlus ar saviem tautastērpiem arī Kārsavas novada deju ko-
lektīvi. 

Tēmturis kalpoja kā apliecinājums dalībai virtuālajā gājienā. Rī-
kotāji vēlāk izmantos attēlus kopīga video radīšanai. Video iece-
rēts kā dokumentāla liecība šai neparastajai 4. maija svinēšanai, kā 
arī–\ apliecinājums tautas tērpa īpašajai lomai nacionālās piederī-
bas stiprināšanā, pašapziņas celšanā un spējai, tradīcijai nepārtrūk-
stot, pielāgoties arī tik neparastam laikam kā šis.  

(turpinājums 7.lpp) 

 

#TAUTASTĒRPUGĀJIENS AKCIJA 

https://www.facebook.com/hashtag/tautast%C4%93rpug%C4%81jiens?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5aeeyfLxw6_eFPQQeMwn37bVY7VrX75HoFck_OUixPufmM5zypViiofXskH-ZmtQFtleXDARe-7ibqQX9R8Fz_ZtgdrMhMqegj1FBOCKWH9PaS31OQYAwyInE8Q82r94AQiGr0ashBE2mbKPjD_
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Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības rīkojumu, bāriņtiesa no šā 
gada 12.maija atsāk: 

- APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANU KLĀTIENĒ, AR BĒRNU TIESĪBU 
AIZSARDZĪBU SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS; 

- APLIECINĀJUMU IZDARĪŠANU UN CITU UZDEVUMU PILDĪŠA-
NU (noteiktajā pieņemšanas laikā) - pēc iepriekšējas telefoniskas pieteik-
šanās.  

Apliecinājumu izdarīšanai savu apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa 
tālruņiem: 

 

Kārsavā pa tālr. 28686398 vai  28686146 

Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357 

Goliševas pagastā pa tālr. 29463290 

Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, bāriņtiesa aicina apmek-
lētājus būt saprotošiem un, pilnvaru, līgumu un citus darījumu veikšanai, 
vērsties iestādē akūtas nepieciešamības un steidzamības gadījumā! 

Apmeklējot bāriņtiesu – lūdzam stingri ievērot visus drošības pasākumus! 

Bāriņtiesa  

KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA INFORMĒ 

KĀRTĪBA PAR FIZISKAJĀM AKTIVITĀTĒM, PULCĒJOTIES STADIONĀ ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ 

ATGĀDINĀJUMS PAR ĒKU NUMERĀCIJAS ZĪMJU IZVIETOŠANU 

 Atļaut individuālas fiziskās aktivitātes1 ,pulcējoties stadionā veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:  
( 1 Attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros nav fizisks kontakts starp personām, tai skaitā arī sporta veidiem, kuros ir iesaistītas divas 
personas (piemēram, badmintons, teniss, galda teniss). Nav attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros ir fizisks kontakts starp personām 
(piemēram, cīņas sporta veidi, komandu sporta spēles, u.tml.) 

1. fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci 
neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā); 
2. fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem, savukārt personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām 
(hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personas ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu 
vietās atrodas ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no ārtelpu sporta norišu vietu apmeklējuma, kad tur ir liels cilvēku pie-
plūdums;  
3. stadionā atrodas ne vairāk kā 25 cilvēki;  
4. nav pieļaujama cita ar konkrēto fizisko aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās stadionā un pie tā;  
5. stadionā neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas 
karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;  
6. fizisko aktivitāšu norisei tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas 
citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija; 
7. pirms un pēc fiziskām aktivitātēm netiek izmantotas ģērbtuves un dušas;  
8. nav atļauts āra trenažieru izmantošana; 
9. stadionā nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana;  
10. stadions darbu uzsāk plkst. 8.00 un beidz plkst. 22.00.  
 

Šī kārtība izveidota atbilstoši  Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem, kuri ir saskaņoti ar Veselības ministriju.  

Kārsavas novada pašvaldība ziņo, ka Kārsavas 

pilsētas un Kārsavas novada teritoriju apseko-

šanas gaitā tika konstatēts, ka vairumam Karsa-

vas novadā esošo mājsaimniecību nav atbilsto-

šas numerācijas, t.i., uz mājas fasādes vai žoga 

nav piestiprināta plāksne ar informāciju par 

konkrētās mājas adresi. 

Tas ir pretrunā ar Kārsavas novada domes 

2015.gada 26.martā Saistošo noteikumu Nr.5 

“Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) 

nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas nova-

dā” prasībām. Tā rezultātā ir izveidojusies situ-

ācija, ka var nebūt zināms, kam pieder konkrē-

tais nekustamais īpašums, piemēram, pasta dar-

biniekam, kura pienākums ir piegādāt pasta sū-

tījumu uz šo adresi. 

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka atbil-

stoši minēto Kārsavas novada domes saistošo 

noteikumu prasībām ir sekojoša māju numerā-

cijas zīmju izvietošanas kārtība un dizaina pra-

sības: 

(1) Pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jābūt 

vismaz vienai ēkas numerācijas zīmei, kas iz-

vietojama uz ēkas ielas fasādes. 

(2) Ēku numerācijas zīme izvietojama 2,5 – 3 

m augstumā (augšējā mala) no zemes, 15 – 40 

cm attālumā no ēkas stūra.  

(3) Ja ēka atrodas iekškvartālā, ēkas numerāci-

jas zīme izvietojama uz ēkas fasādes, kura re-

dzama no ielas, saistībā ar kuru tika piešķirta 

adrese.  

(4) Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām, 

ēkas numerācijas zīme izvietojama uz tās fasā-

des, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru tika 

piešķirta adrese.  

(5) Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai 

pagalmā, ēkas numerācijas zīme izvietojama uz 

žoga vai atsevišķa staba, kura dizains un izvie-

tojums saskaņojams būvvaldē.  

(6) Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veido-

jums vai citi apstākļi apgrūtina ēkas numerāci-

jas zīmes izvietošanu, tad to izdara atsevišķi, 

saskaņojot ar būvvaldi.  

(7) Ēku numura un virziena norādes zīmes pa-

matā izmantojama tumši zaļa krāsa 6002 Leaf 

Green atbilstoši RAL krāsu katalogam, ar baltu 

apmali un uzrakstiem baltā, gaismu atstarojošā 

krāsā. Uz zīmes jābūt norādītam ielas nosauku-

mam un ēkas numuram. Pēc nekustamā īpašu-

ma īpašnieka ieskatiem uz numura zīmes var 

norādīt īpašnieka uzvārdu vai īpašuma statusu.  

(8) Ēku numerācijas zīmju izmēri: 220 x 320 

(+ /- 20) mm.  

     8.1. Ielu nosaukumu, virziena norāžu plāk-

snes izmēri:160 x 560; 160 x 640; 160 x 680 

(+/- 20) mm. 

(9) Virziena norāde uz lauku sētu jāizvieto vie-

tā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar 

valsts vai pašvaldības ceļu.  

(10) Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā 

vietā pagalmā vai pie iebrauktuves pagalmā. 

Lauku sētas nosaukuma dizainu un konkrētu 

atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē. 

(11) Uz ēkas numerācijas un virziena norādes 

zīmes valsts valodā norādāma šāda informācija:  

11.1. ielas (laukuma) virziena norādes nosau-

kums (pilni vārdi bez saīsinājumiem),  

11.2. numurs,  

11.3. ēkas piederība:  

11.3.1. konkretizējot īpašnieka personu, norāda 

ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu 

vai juridiskas personas nosaukumu atbilstoši 

ierakstam zemesgrāmatā;  

11.3.2. konkretizējot īpašuma piederību, var 

norādīt, ka  tas ir privātīpašums, kopīpašums, 

pašvaldības īpašums vai valsts īpašums;  

11.3.3. nekonkretizējot īpašnieka personu, at-

stāt bez jebkādas norādes par ēkas piederību 

vai īpašnieku. 

(12) Ja mainās ēkas piederība, tad viena mē-

neša laikā no īpašuma nostiprināšanas zemes-

grāmatā numerācijas zīmē jānomaina informā-

cija. 

 

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka par 
minēto Kārsavas novada domes 2015.gada 
26.martā Saistošo noteikumu Nr.5 “Par ēku 
numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosauku-
mu norāžu izvietošanu Kārsavas novadā”  pra-
sību neievērošanu konkrētā nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs var tikt sodīts adminis-
tratīvā procesa kārtībā atbilstoši Latvijas Re-
publikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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APSTIPRINĀTS PROJEKTS “ZĪDŪŅA PARKA LABIEKĀRTOŠANA”  

Kārsavas novada Malnavā blakus koledžas stadionam atrodas Zīdūņa parks, kura veidošanas pirmsākumi meklējami 1830 gadā, kad Malnavas 
muižniekam piederošie dzimtcilvēki ierīkoja kungiem atpūtas vietu. Par cik par Zīdūņa parka sakārtošanu ir liela iedzīvotāju interese, Kārsavas no-
vada pašvaldība ir iesniegusi projektu, kura mērķis veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, uzlabot 
pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu 
visai sabiedrībai. Projekta īstenošanas laikā līdz 1.05.2022, tā ietvaros paredzēts parka teritorijā izvietot mazās arhitektūras formas un labiekārtoju-
ma elementus, izveidot sajūtu taku un uzstādīt teltis kokos. 

 Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

 Rita Jonikāne  

Apstiprināti  
ar Kārsavas novada domes 27.03.2020. lēmumu nr.7, protokols nr.6 

Kārsavas novada domes 2020.gada 27.marta saistošie noteikumi 
Nr.5 

Grozījumi Kārsavas novada domes  
2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 
„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

                                                                                                                  
                                             Izdoti pamatojoties uz likuma 

 "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 Izdarīt Kārsavas novada domes 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 56.1.punktu šādā redakcijā: 

“56.1. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stā-
vokļa, cita attaisnojoša iemesla vai ārkārtas situācijas dēļ nevar ieras-
ties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka do-
mes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pār-
raide reālajā laikā) un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalī-
bai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes depu-
tāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balso-
šanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta 
elektroniskā balsošana tiešsaistē. “ 

I.Silicka 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
 

Apstiprināti  
ar Kārsavas novada domes 27.03.2020. lēmumu nr.7, protokols nr.6 

Kārsavas novada domes 2020.gada 27.marta 

saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums“ 

paskaidrojuma raksts 

 

 

I.Silicka 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Novada domei ir nepieciešams organizēt domes darbu ārkārtas situācijas apstākļos, kad sēdes nav iespējams organizēt klātienē, 

kā arī citos gadījumos, kad visi deputāti tajās nevar piedalīties 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts  nosaka kārtību domes sēžu organizēšanai videokonferences režīmā 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Izdarītie grozījumi neietekmēs pašvaldības budžetu 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-

rijā 

Saistošo noteikumu projektam ir informatīvs raksturs, jo tas neattiecas uz uzņēmējdarbības subjektiem 

5. Informācija par administratīvajām proce-

dūrām 
Papildus administratīvās procedūras netiks veiktas 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-

personām 
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas 

BIBLIOTĒKAS ATSĀK LIETOTĀJU APKALPOŠANU KLĀTIENĒ 

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības rīkojumu Kārsavas novada bibliotēkas no 2020.gada 12.maija atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē! 

Rūpējoties par savu un apkārtējo cilvēku drošību aicinām apmeklētājus nedrūzmēties bibliotēkas telpās, ievērot 2 m distanci un pārējos epidemiologu 

noteiktos drošības noteikumus. 



Sabiedrība 
 16.MAIJS LIELĀ TALKA 
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Malnavas pagastā iedzīvotāji čakli iesaistījās 

talkošanā ne tikai savos privātajos īpašumos, 

bet arī kopjot ceļmalas un citas teritorijas, kur 

šāda nepieciešamība bija radusies. 

Grabovsku ģimenes meitenes kopā ar vecākiem 

attīrīja no atkritumiem ceļa malu gar Malnavas 

koledžas ābeļdārzu. 

Domu grupa, laivojot pa Rītupi posmā no Vī-
tolu skolas līdz Zeļčevas tiltam, attīrīja no sa-
dzīves atkritumiem daļu upes krasta. 

Rita Žuka, ņemot palīgā mājas sargu, sakopa 

vienu no Malnavas ciemata ielām, salasot au-

tobraucēju un kājām gājēju atstātos atkritumus 

ceļa malā. 

Irēna  Kaupuže 
Malnavas pagasta pārvaldniece 

 Šogad Lielā Talka norisinājās nedaudz savādāk, kā ierasts. Valstī noteiktās drošības normas diktēja savu noteikumus, un iedzīvotāji tika aicināti rīkot 
individuālās talkas, sakopjot savas sētas. Arī šogad Kārsavas novadā iedzīvotāji aktīvi iesaistījusies tulkošanā.   

Liels prieks par talkām, kurās tika ne tikai 

savākti bezatbildīgi izmestie atkritumi, bet 

tik uzlabota un labiekārtota apkārtējā vide . 

Liels paldies visiem, kas iesaistās un sakopj 

vidi ne tikai talkas dienā, bet vienmēr rūpē-

jas, lai apkārtne ir skaista un sakopta. 

Antra Bojāre 
Mežvidu pagasta pārvaldniece 

Savāktie atkritumu maisi Goliševas ciemā Goliševas ciema teritorijas labiekārtošana 

Neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstāk-

ļiem Goliševas iedzīvotāji sakārtoja sava cie-

mata teritoriju. Ievērojot ierobežojumu no-

teiktās prasības, cilvēki strādāja gan sestdien, 

gan svētdien, lai kopīgiem spēkiem, labiekār-

totu un sakoptu sev tuvo apkārtni.  

Anatolijs Posredņikovs  
Goliševas  pagasta pārvaldnieks 

Mērdzenes pagastā bez jau ierastās vides sa-

kopšanas, uzsvars tika likts uz pagastam piede-

rošās kapu teritorijas sakopšanu un  konteineru 

atbrīvošanu no atkritumiem. 

Patiess prieks, ka neskatoties uz noteiktajiem 

ierobežojumiem, iedzīvotāji aktīvi iesaistījās 

vides sakopšanā, talkojot ģimenes lokā un indi-

viduāli. 

Gribētos, lai ar laiku izmesto atkritumu skaits 

samazinātos un talkas galvenokārt būtu labie-

kārtošanas darbi. 

Jānis Koļčs 
Mērdzenes pagasta pārvaldnieks 

Savāktie atkritumu maisi Salnavas ciemā 
Zoblevas kapu kapličas atjaunošana Savāktie atkritumu maisi pie Naudaskalna kapiem  

Kā katru gadu, arī šogad, Salnavas pagasta ie-

dzīvotāji piedalījās Lielajā Talkā, kura notika 

16. maijā. Šogad pārsvarā tās bija ģimeņu rīko-

tas teritorijas uzkopšanas talkas, kuras organi-

zēja paši ģimeņu locekļi uz privātas zemes un 

kurās atkritumus nogādāja paši talkas rīkotāji 

uz norādīto atkritumu savākšanas vietu. Talkas 

mērķis ir– padarīt mūsu valsti par tīrāko un sa-

koptāko vietu uz pasaules,  attīrot to no atkritu-

miem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem la-

biekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.  

Salnavas pagastā tika pieteiktas divas atkritumu 

savākšanas vietas – viena pie Naudaskalna ka-

piem, otra pie Salnavas TN. Lielās Talkas ietva-

ros tika sakārtota atkritumu izgāztuve pie Nau-

daskalna kapiem, atkritumi tika savākti maisos 

un tiks izvesti uz atkritumu savākšanas vietu. 

Tā kā pirms gada tika uzsākta Zoblevas kapu 

kapličas atjaunošana, arī šogad, Lielās Talkas 

ietvaros,  tika turpināti kapličas atjaunošanas 

darbi. Visi ēkas atjaunošanas darbi tiek veikti 

pašu spēkiem, tos veic Zoblevas kapu piederī-

gie. 

Liels paldies Kārsavas novada pašvaldībai par 

finansiālo atbalstu, liels paldies visiem tiem, ku-

ri ziedoja un atbalstīja, jo bez jūsu palīdzības 

neizdotos īstenot iecerēto.  

Neskatoties uz to, ka daudz jau ir izdarīts kap-

ličas labā, tomēr darāmā vēl daudz. Ceram arī 

turpmāk uz jūsu atbalstu! 

Anna Gabrāne 

Salnavas pagasta pārvaldniece 
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2020.GADA GODA NOMINĀCIJAS KONKURSA “AUGSIM LATVIJAI” LAUREĀTU VIDŪ MAZPULCĒNI ARĪ  NO 

KĀRSAVAS NOVADA 

Goda nomināciju 

ieguvusi Ārija Ģēr-

mana no Mežvidu 

mazpulka 

“Cielaviņa”.  

Kā minēts pieteiku-

mā, ko sagatavojusi 

mazpulka vadītāja 

Janīna Širina, meite-

ne mazpulkā ir dar-

bojusies ļoti ilgu 

laika posmu - ar aktīviem un mazāk aktīviem 

periodiem. Viņa ir izstrādājusi individuālos 

projektus, piedalījusies Mazpulku rīkotajos se-

mināros un konferencēs, kā arī vietēja mēroga 

pasākumos. Pēdējā gada laikā Ārija ir pievērsu-

sies vides tēmai, kas šobrīd ir īpaši aktuāla. Vi-

ņu raksturo vārds “atbildība”: atbildība par to, 

ko tu dari, un par to, kas tev uzticēts.  

 

Goda nomināciju ieguvusi Agnese Skangale 

no 518. Salnavas mazpulka.  

Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpul-

ka vadītāja Janīna Ļubka, Agnese mazpulkā ir 

darbojusies ļoti ilgu lai-

ka posmu - ar aktīviem 

un mazāk aktīviem peri-

odiem. Viņa ir izstrādā-

jusi individuālos projek-

tus, piedalījusies Maz-

pulku rīkotajos seminā-

ros un konferencēs, kā 

arī vietēja mēroga pasā-

kumos. 

 Zane Šteinberga 

biedrības projektu un mediju koordinatore  

 Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. Goda 

nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.  

LATGALES REĢIONA MĀCĪBU IESTĀDES SAVĀC PĀRSTRĀDEI 113,3 TONNAS MAKULATŪRAS 

Noslēgusies “Zaļā josta” 
rīkotā Vislatvijas maku-
latūras vākšanas konkur-
sa “Tīrai Latvijai” 
2019./2020. mācību gada 

sezona, kurā vairāk nekā 1000 tūkstoši bērnu no 407 izglītības iestādēm 
kopā ar ģimenēm pārstrādei savāca 907 tonnas 79 kg makulatūras. Lat-
gales reģionu konkursā pārstāvēja 63 izglītības iestādes, pārstrādei nogā-
dājot 113,286 tonnas makulatūras. 

“Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par vienu no no-
zīmīgākajiem vides projektiem, kurā ik gadu iesaistās simtiem mācību 
iestāžu no visas Latvijas. Šogad aizvadīts 16. konkursa norises gads, kas 
vainagojies ar 907 tonnām savāktas makulatūras, kas pārtapusi jaunā pa-
pīrā, siltumizolācijas materiālos, jaunos papīra un kartona izstrādājumos, 
ietaupot ievērojamu ūdens un elektrības daudzumu, kā arī ietaupot naudu 
un paglābjot tūkstošiem koku no nociršanas,” skaidro “Zaļā josta” pār-
stāve Laima Kubliņa . 

Starp 408 skolām Kārsavas vidusskolas ierindojas 88 vietā ar izvestiem 
3154 kg makulatūras , savācot vidēji katrs pa 11,77 kg makulatūras.  

Salnavas pamatskola ar 1,8 tonnām un 54,55 kg uz skolēnu, nokļuvusi 
176 vietā. 

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems lieliskas balvas no konkursa 
organizatora “Zaļā josta” un atbalstītājiem – AS “Latvijas Valsts meži”, 
piedzīvojumu parka “Tarzāns”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Elektrum” 
energoefektivitātes centra un “Tele 2”. Par makulatūras izvešanu no mā-
cību iestādēm un nogādi pārstrādē rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA 
“Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Konkurss tiek rīkots ar Valsts izglī-
tības satura centra un Latvijas Tirgotāju asociācijas atbalstu. 

Uzziņai: Makulatūras pārstrāde ļauj ievērojami saglabāt dabas vērtības, 
jo jauna papīra izgatavošanai no makulatūras nepieciešams par 70% ma-
zāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no 
koksnes. Pārstrādājot papīru, tiek samazinātas tādu klimata izmaiņu vei-
cinošo gāzu kā CO2 – par 900 g./kg., N02 un SO2 emisijas gaisā, kā arī 
novērsta ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas ie-
kārtām. 

Laima Kubliņa 
www.zalajosta.lv  

Jau par tradīciju ir kļuvis, ka katru gadu Kārsavas novada pašvaldība  mā-
cību gada nogalē pateicas novada skolu audzēkņiem par viņu centību, 
uzrādot panākumus priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētnie-
cības darbu konferencēs valsts un reģiona līmenī. 
 
Kopumā šādu apbalvojumu 2019./2020.mācību gada saņems 43 audzēkņi 
- 34 Kārsavas vidusskolas skolēni, 3 Mērdzenes pamatskolas skolēni, 1 
Mežvidu pamatskolas skolēns un 5 Salnavas pamatskolas skolēni.  
 
Ar naudas prēmijām “Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtī-
ba” tiek apbalvoti 5.-12.klases skolēni, kuriem iegūti sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 
konferencē. 
 
Skolas var lepoties ar sekojošiem skolēniem:  
Kārsavas vidusskola - Dennis  Bļass, Daniela Agleniece, Aleksandra 
Dmitrijeva, Anastasija Karpisonova, Denīze Loreta Nagle, Sandija Popa, 
Anna Ulnicāne, Aivita Barkāne, Loreta Zavicka, Valērija Djubko, Kris-

taps Strods, Zane Šicāne, Samanta Daugule, Marika Popova, Roberts 
Zelčs, Ariadne Moisejenoka, Rinalds Kudlāns, Laura Kivle, Sanija Helē-
na Gļauda, Viktorija Krišāne, Šarlote Lorija Nagle, Ramona Elizabete 
Borina, Jeļena Berkela, Signija Voite, Sabīne Blaua, Roberts Dovgiallo, 
Signija Igaune, Lūcija Burmeistere, Ivita Korkla, Viktorija Terentjeva, 
Laine Pontaga, Ainārs Kaupužs, Marks Korņilovs, Egita Potaša 
  
Mērdzenes pamatskola - Vizma Emīlija Vasiļjeva, Krišs Tutans, Sigita 
Renckulberga 
 
Mežvidu  pamatskola - Madara Bondare 
 
Salnavas pamatskola - Ralfs Punans, Jānis Burmeisters, Mareks Punans, 
Marija Skangale, Toms Naglis 
 
Kārsavas pašvaldība lūdz Latgales plānošanas reģionam apbalvot ar atzi-
nības rakstu izcilākos audzēkņus. 
Sveicam ar iegūtajiem panākumiem un vēlam turpināt mērķtiecīgi iet uz 
uzstādītajiem mērķiem un tos sasniegt.  

PAR SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS 43 NOVADA SKOLĒNI SAŅEMS APBALVOJUMUS 

KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ NOTIEK UZŅEMŠANA 1.KLASĒ 2020./2021.MĀCĪBU GADAM 

Sākot ar 18.maiju līdz 12.jūnijam Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 

pieņems vecāku iesniegumus 2020./2021.mācību gada audzēkņu uz-

ņemšanai 1.klasē mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās: 

Klavierspēle, Vijoles spēle: (7-8 gadus vecus) 

Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle - (8-9 gadus vecus) 

Vizuāli plastiskā māksla - (8 gadus vecus) 

Dejas pamatu klase - (8-9 gadus vecus) 

Iesniegumu pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 14.00 - 18.00. 

Uzziņām tālr. 29146317 

http://www.zalajosta.lv/


Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 12 miršanas reģistri: 
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Sinkevičs Vigors  

1939. - 05.04.2020  

Ciblas novads 

 

Abrickis Jānis  

1941. - 21.04.2020  

Salnavas pagasts  

 

Gutāne Rasma  

1966. - 11.04.2020  

Mežvidu pagasts  

 

Homčenko Mihails  

1949. - 10.04.2020  

Malnavas pagasts  

  

Jēkabsone Anna  

1934. - 17.04.2020  

Kārsava  

 

Kušners Jānis  

1962. - 23.04.2020  

Kārsava 

 

Kuzņecovs Pēteris  

1955. - 01.04.2020  

Mežvidu pagasts  

 

Logina Eleonora  

1926. - 27.04.2020  

Kārsava  

 

Mulere Valentīna  

1949. -  01.04.2020  

Malnavas pagasts  

 

Viškere Genovefa  

1939. -  09.04.2020  

Kārsava  

 

Zapoļska Veneranda  

1938. - 23.04.2020  

Salnavas pagasts  

 

Ivulāne Staņislava  

1932. -  12.04.2020  

Krimuldas novads  

 

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS KONKURSAM “SAKOPTĀKAIS MEŽS 2020” 

Veicinot ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas 

mežos un aicinot meža apsaimniekotājus runāt 

par labas mežsaimniecības prakses uzturēšanu, 

sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku 

biedrības konkursam "Sakoptākais mežs". Kon-

kurss noritēs jau ceturto gadu, un savu pieteiku-

mu ikviens interesents var iesniegt līdz 15. jūli-

jam. 

Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā 

meža īpašumu 2020. gadā var iesniegt jebkura 

fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, 

apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona laika 

posmā no 2020.  gada 15. maija līdz 15. jūlijam, 

aizpildot pieteikumu un brīvā formā sagatavotu 

pieteikuma pamatojumu. 

Konkursa "Sakoptākais mežs" mērķis ir ne tikai 

runāt par labu meža apsaimniekošanas praksi, 

bet arī dot iespēju meža apsaimniekotājiem pa-

lepoties ar paveikto. Kā stāsta Latvijas Meža 

īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis 

Muižnieks - labu mežu apsaimniekošanas pie-

mēru netrūkst, atliek tikai par tiem vairāk runāt. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šogad konkur-

santus vērtēs pēc meža īpašnieku ieguldījuma 

produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kop-

šanas metodēm, meža infrastruktūras, zinātnis-

ki pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā 

meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plā-

nošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un 

pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiks vei-

cināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē 

ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir 

nepieciešama Latvijas mežos. 

Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pie-

lietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopša-

nai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai 

dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti 

starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu 

saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie 

īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares 

gada balvai „Zelta čiekurs" nominācijā „Par 

ilgtspējīgu saimniekošanu". 

Konkursa nolikums un papildu informācija par 

pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklēja-

mi : www.mezaipasnieki.lv. 

 Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpaš-

nieku biedrība. 

Kaut kas nav īsti kārtībā, kaut kas nav pareizi. 

Rudens, kurš ar pelēcīgumu un lietavām ievilkās 

līdz pat aprīlim. Tāds īstais, gandrīz vienīgo rei-

zi, šī gada sniegs- 12. maijā.  

Aukstais pavasaris, kad aizkavējas visi dārza 

darbi.Vispasaules aptverošā slimība, kura izmai-

nīja ierasto dienas kārtību un plānus planētas ie-

dzīvotājiem.  

Tomēr mēs dzīvojam tālāk. Sabiedrības discipli-

nētība spēlējusi lielu lomu Covid-19 izplatības 

ierobežošanā gan novadā, gan valstī. Varbūt to-

mēr mēdiji un augstākstāvošie ierēdņi pārāk bie-

dē mūs ar esošo situāciju, tāpēc dažreiz “izlien” 

neskaistas intrigas par Covid -19 saslimušo skai-

tu un slimības skarto (ne) uzvedību. Būsim iecie-

tīgi un saprotoši. Šī sērga var skart ikvienu. Ne-

nosodīsim un neaprunāsim, bet palīdzēsim, lai 

visi kopā varam skatīties ar cerību, ka viss atkal 

būs labi.  

Un tik tiešām būs labi!  Laiks nestāv uz vietas. 

Pa šo laiku tika izsludināts iepirkums par ielu 

segumu pārbūvi. Uzvarētājfirma- SIA 

“VALKAS CEĻI”. Kopsummā par EUR 84 398, 

44( bez PVN)veiks ielu seguma maiņu Teātra 

ielai, Mazai Dārzu ielai, Mazai Skolas ielai, 

Dzelzceļa ielai, Pušķina ielai, Avženkas ielai 

Kārsavā; Kalna ielai Salnavas pagastā un Baznī-

cas ielai Mērdzenes pagastā. Darbus pēc līguma 

paredzēts veikt līdz 2020.gada 3.augustam. 

Ir zināms arī , ka pēc iepirkuma rezultātiem, 

Malnavas ielas asfaltēšanu veiks SIA “Ceļi un 

Tilti”, tomēr šos darbus varēs uzsākt tikai pēc 

kanalizācijas darbu pabeigšanas- otrajā vasaras 

pusē. 

Turpinās ceļu uzlabošanas darbi , kurus daļēji 

finansē LAD projekts, posmā Pudinava- Latvie-

šu Stiglava. Par pārējām Kārsavas ielām tiek slu-

dināti iepirkumi. 

Ikvienu priecē mūsu mazās, tagad sakārtotās un 

uzpostās, Šņitkas tecējums. Vienkārši skaisti! 

Paldies firmai “Amber Gold” par darbu! Paldies 

arī mūsu algotiem pagaidu sabiedrisko darbu 

veicējiem, kuri aizvien vāc atkritumus gan gar 

upes krastiem, gan  pa ielām un kapsētām, gan 

nomaļākiem stūriem. Te gan ir jāizsaka nosodī-

jums citiem mūsu pašu novadniekiem, kuri neap-

zinīgi izgāž atkritumus, kur pagadās. Vai tiešām 

pašiem nav neērti un neomulīgi par sagādāto 

šmuci? Noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu 

un konteinera nomu par  EUR 4,46 mēnesī vai 

noslēgt līgumu ar SIA “ALLAS” un iegādāties 

atkritumu maisu par EUR 2,06, tādējādi sakopjot 

savu māju un apkārtni sev apkārt, ir nesamērīgi 

dārgi? 

Maijs vienmēr ir bijis svētku mēnesis : Darba 

svētki, LR Neatkarības atjaunošanas diena, Otrā 

pasaules kara upuru piemiņas diena, Mātes die-

na , Vasarsvētki. 

Šogad gan tie nedaudz citādāki kā parasti, bet ne 

mazāk svarīgi!  

Vasaras svētki ir trešie lielākie Kristīgie svētki 

pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. Vasaras 

svētki ir Baznīcas dzimšanas svētki.  

Jau senajiem Latviešiem Vasaras svētki saistījās 

ar ziedu krāšņumu un  smaržu. Saskaņā ar Lat-

viešu tradīcijām dienu pirms Vasaras svētkiem 

visi tīra un pušķo sētu, sakopj istabas, slauka pa-

galmus, izpušķo māju. Istabā tiek ienesti bērzi 

un ceriņi., Vasaras svētki allaž tiek gaidīti ar 

skaidru, siltu un jauku laiku. Novēlu, lai šogad 

beidzot saulīte sāk spoži sildīt, lai varam pagūt 

veikt visus paredzētos darbus un , galvenais, lai 

spējam ieraudzīt labo  un daiļo sev visapkārt! 

Veselību un izturību jums visiem! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ināra Silicka  

Kārsavas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja 

   CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI  

http://www.mezaipasnieki.lv/
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