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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

LIELDIENU KOMPOZĪCIJAS 

Anna Urtāne un Dairis Urtāns 

Kārsavas novads Mežvidu pagasts Mežvidi 

Dārzu iela 5 

Ruskuļu ģimene 

Malnava, Kļavu iela 18 

Salnavas Kultūras nams 

„Mēs šogad uztaisījām gaili Lieldienām, tā 

būs arī forša dekorācija dārzam, kas mūs 

priecēs visu vasaru un ne tikai... Gailis ir ve-

cākā dēla Gustava doma, lai nokārtotu ieskai-

ti mājturībā, ko kopīgiem spēkiem realizējām 

visa ģimene! ” Gunita Mūrniece-Krišāne 

Malnavas pirmsskolas izglītības iestāde 

Aprīļa sākumā Kārsavas novada iedzīvotāji tika aicināti savos māju pagalmos, logos veidot Liel-

dienu kompozīcijas vai instalācijas, tā kopīgi vairot svētku prieku.  

Iedzīvotāji tika aicināti nofotografēt ar savu veikumu padalīties ar pārējiem. Piedāvājam apskatīt 

dažas no iesūtītajām fotogrāfijām. 

Paldies drosmīgajiem dalībniekiem,  Jūs tuvākā laikā sagaida neliels pārsteigums no Kārsavas 

novada pašvaldības.  

Gaļina un Pēteris Misāni "Saullejas" Mērdzene 

Jānis Stepkāns Kārsava 

Janīna Širina  

 

 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 

Emīlija 

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo vecākus 

 un vecvecākus!  

2020.GADA PIRMAJOS 3 MĒNEŠOS KĀRSAVAS NOVADĀ REĢISTRĒTO IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 

 

 

 

              ( piedzimuši un piereģistrēti Kārsavas novadā)  

8 bērni:  

3 puiši un 5 meitenes 

(Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti ) 

21 miršanas reģistri:   

11 vīrieši un 10 sievietes  
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PAR 2020. GADA LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANAS STATISTIKAS VEIDLAPAS IESNIEGŠANU 

LIELĀ TALKA KĀ PLĀNOTS NORISINĀSIES 16. MAIJĀ 

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārval-
de) šogad organizē lauksaimniecības skaitīšanu, 
kurā iegūtā informācija būs pamats Latvijas un 
Eiropas Savienības lauksaimniecības tālākai at-
tīstībai šajā desmitgadē, tādēļ Jūsu līdzdalība 
skaitīšanā īpaši svarīga.  
Skaitīšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienībā 
noteiktām vienotām prasībām reizi desmit gados, 
tādēļ tās rezultāti būs salīdzināmi, ticami un at-
bilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksa kva-
litātes kritērijiem. Latvijā Lauksaimniecības 
skaitīšanas notiek kopš 1920. gada un pēdējā 
skaitīšana notika 2010. gadā.  
Lauksaimniecības skaitīšanas informācija jās-
niedz visām lauku saimniecībām, kas nodarbojas 
ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko 
lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecī-
bas dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimnie-
cības un vides stāvoklī.  
Skaitīšanā būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pie-
ejami administratīvajos reģistros, tas nozīmē, ka 
nebūs jāsniedz dati, kas jau ir Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) Integrētās administrēšanas un kon-
troles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāzē, 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaim-
niecības dzīvnieku reģistrā, LDC Bioloģiskās 
lauksaimniecības informācijas sistēmā un LDC 

Novietņu infrastruktūras reģistrā. 
Informējam, ka Jūsu lauku saimniecība ir ie-
kļauta 2020. gadā lauksaimniecības skaitīša-
nā. No šā gada 15. aprīļa lauksaimniecības skai-
tīšanas datus variet iesniegt, aizpildot Ministru 
kabineta apstiprināto oficiālās statistikas veid-
lapu LS-2020 (https://www.csb.gov.lv/lv/
Respondentiem/Veidlapas), Pārvaldes elektro-
niskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā 
e.csb.gov.lv.  
Pārvaldes EDV sistēmai iespējams pieslēgties: 

ar Latvija.lv (ar internetbanku); 
ar jau esošo EDV lietotāja vārdu un paro-
li;  
kļūt par EDV sistēmas lietotāju un reģis-
trēties. 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, lūdzam būt 
atbildīgiem un iesniegt 2020. gada lauksaimnie-
cības skaitīšanas informāciju elektroniski, aizpil-
dot anketu CSP EDV sistēmā. Ja nebūsiet aizpil-
dījuši lauksaimniecības skaitīšanas anketu tieš-
saistē, no 1. oktobra ar Jums sazināsies intervē-
tājs. 
Anketu ir iespējams nosūtīt Pārvaldei arī pa 
pastu uz adresi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301 
vai uz elektroniskā pasta adresi: 
ls2020@csb.gov.lv 

 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sa-
zināties pa bezmaksas tālruni 80202808 darb-
dienās no 8.30 līdz 17.00 vai uz elektroniskā 
pasta adresi: ls2020@csb.gov.lv. 
Pārvalde vāc, apstrādā un analizē statistiku par 
tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem proce-
siem, pamatojoties uz Statistikas liku-
ma 14. pantu un Ministru kabineta noteikumiem 
par Oficiālās statistikas programmu 2020.-2022. 
gadam. 
Pārvaldes apkopotie lauksaimniecības skaitīša-
nas dati būs sabiedrībai brīvi pieejami un kalpos 
datu lietotāju vajadzībām, kā arī valstiski svarīgu 
lēmumu pieņemšanai. Tāpēc katra Jūsu aizpildītā 
veidlapa ir svarīga, lai apkopotie dati būtu kvali-
tatīvi. 
Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un 
Latvijas Republikas likumdošanai Pārvalde ir 
tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās 
pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsar-
dzību un konfidencialitāti. Iesniegtie dati tiek 
uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto 
tikai kopsavilkumu veidošanai.  
 

I. Januška 67366896 
ls2020@csb.gov.lv 

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pasaulē, kā arī paaugsti-
nātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek 
organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Kā iepriekš 
tika ziņots, talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotājus aicinām izvē-
lēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujama-
jiem talkošanas formāliem.  

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - Latvija pie-
der nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: “Sakop 
savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums 
jārūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Lat-
vija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk pievērsties 
savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās notei-
kumus, un izvēloties kādu no sekojošajiem formātiem:  

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sa-
kopjot savas mājas apkārti; 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, 
tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 
metru distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jā-
būt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.  

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu gandarīta, ka neskatoties 
uz sarežģītajiem apstākļiem, mēs tomēr esam spējuši turpināt gadiem ilgo 
tradīciju un arī šogad aicinām cilvēkus uz Lielo Talku. Uzsvars tomēr tiek 
likts uz individuālajām talkām, lai cilvēki varētu justies droši, neapdrau-
dētu ne sevi, ne citus. Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz 
laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām 
paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu. 
16.maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzības apstākļus, ja 
tādi uz talkas brīdi joprojām būs aktuāli. Bet gatavojamies arī talkot kopā 
ar visu pasauli š.g.19.septembrī Pasaules talkā!” 

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar ģimeni vai individuāli, nozī-
mē arī vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus 

aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet 
Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šogad ir no-
tikušas izmaiņas: 

labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai tal-
košanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, 
kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņo-
jums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved 
paši rīkotāji;  

uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir 
nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas 
maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana. 

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, cil-
vēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju 
par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem 
ļaus labāk komunicēt talkošanas vietas, kā arī apzināt potenciālo talkotāju 
skaitu tajās. 
Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī pašreiz noteiktie, 
vai jebkādi citi piesardzības pasākumi – ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri 
izvēlēsies talkot, būs iespējams pieteikties bezmaksas talkas atkritumu 
maisu saņemšanai savā pašvaldībā, tur informēs arī par atkritumu savāk-
šanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā, būs pieejami divu 
krāsu atkritumu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir paredzēti visa veida 
plastmasas atkritumiem, kur vēlāk nonāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie 
maisi – pārējiem atkritumiem. 

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvā-
kajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem.  

Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā un uz tikšanos 19. septembrī Latvi-
jā un visā pasaulē! 

Vairāk info www.talkas.lv  
Papildu informācija: 

Jana Kralliša 
sabiedrisko attiecību konsultante 

mob.26462844 
e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com 

 KANALIZĀCIJAS  TĪKLU IZBŪVE KĀRSAVAS PILSĒTĀ 
Centrālā finanšu un līguma 
aģentūra ir izvērtējusi Kanali-
zācijas tīklu būvdarbu iepirku-
ma dokumentāciju un SIA 

“KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” saņēmis pozitīvu atzinumu šim iepir-
kumam. Tas nozīmē, ka kapitālsabiedrība varēs slēgt būvdarbu līgumu ar 
iepirkuma uzvarētāju. Līguma ietvaros kanalizācijas tīklu izbūve tiks 
veikta Lauku ielā, Sporta ielas posmā no  Smilšu ielas līdz Telegrāfa 

ielai, Avotu ielā un Malnavas ielā. Marta beigās SIA “KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS”  iesniedzis Kārsavas novada domē iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt galvojumu Valsts kases aizdevuma piešķiršanai projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”, Nr. 
5.3.1.0/17/I/022 realizācijai. 

Juris Vorkalis  
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

valdes loceklis 

Pēc kanalizācijas darbu pabeigšanas Malnavas ielā (posmā no Telegrāfa 

ielas līdz Skolas ielai), tiks veikti pārbūves darbi ielas segumam. Tika izs-

ludināts atklāts konkurss. Piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti. Līguma 

slēgšanas tiesības atklātā konkursā tika piešķirtas SIA “Ceļi un tilti” par 

līgumcenu 175 631,66 Eur (bez PVN). Kopējās būvniecības izmaksas ar 

PVN sastāda 212 515,31 EUR. 

Šajā ielas posmā tiks veikti asfalta seguma uzklāšanas darbi- 2 kārtās, ie-

las apgaismojuma uzstādīšana, lattelecom inženierkomunikāciju izbūve, 

drenāžas ierīkošana, caurteku izbūve, labiekārtošanas darbi.  Tiek veita 

tirgus izpēte būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai. 

                                                                          
                                                                     I. Nagle 

Attīstības nodaļas vadītāja  

https://www.csb.gov.lv/lv/Respondentiem/Veidlapas
https://www.csb.gov.lv/lv/Respondentiem/Veidlapas
http://e.csb.gov.lv
mailto:ls2020@csb.gov.lv
mailto:ls2020@csb.gov.lv
https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums#p-551920
mailto:ls2020@csb.gov.lv
https://talkas.lv/pieteikt-talku/
http://www.talkas.lv
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLNIECE SIGNIJA VOITE – LATVIJAS SKOLĒNU 44.ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪ-
BAS DARBU KONFERENCES LAUREĀTE 

Šogad Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences 
valsts posms, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pirmo reizi 
norisinājās attālināti. 
Arī mūsu skolas 11.a klases skolnieces Signija Voite (skolotāja konsul-
tante Vija Zelča) un Šarlote Lorija Nagle (skolotāja konsultante Valentī-
na Tuče) pagājušo piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolē-
nu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo 
reizi norisinājās digitālajā vidē. 
ZPD valsts posmā vērtēšanas komisija izvērtēja skolēnu veidoto plakātu 
saturu un noformējumu, noskatījās pētījuma videoprezentāciju, novērtēja 
pētījuma oriģinalitāti un autora praktisko ieguldījumu. Žūrijas komisija, 
izmantojot attālinātās komunikācijas formas, diskutēja ar katru konferen-
ces dalībnieci par veikto pētījumu un nākotnes iecerēm. 
Esam lepni, ka šādos sarežģītos apstākļos, mūsu skolas 11.a klases skol-
niece Signija Voite ar savu darbu “Gājēju drošība uz ielām: Kārsavas 
piemērs” Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā ieguva III pakāpes 
diplomu. 

Edgars Puksts 
Kārsavas vidusskolas direktors 

LĪDZ 12.MAIJAM VISĀS NVA FILIĀLĒS SAZIŅA AR KLIENTIEM UN SADARBĪBAS PARTNERIEM NOTIEK ATTĀLI-
NĀTI, AKTUALIZĒTS KLIENTU KLĀTIENES NVA APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS 
  

Ņemot vērā to, ka valstī līdz šī gada 12.maijam tika pagarināta ārkārtas 
situācija Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) informē, ka arī visās NVA filiālēs  saziņa ar klientiem un 
sadarbības partneriem attālināti notiks līdz 12.maijam.  

Ir aktualizēts arī bezdarbnieku NVA klātienes apmeklējumu datumu pār-
celšanas grafiks: bezdarbniekiem, kuriem klātienes vizīte NVA ir bijusi 
ieplānota laikā no 16.marta līdz 12.maijam, savā NVA filiālē 
būs jāierodas saskaņā ar jaunu grafiku, kas ir pieejams NVA tīmekļvietnē. 
Mainās tikai apmeklējuma datums, bet laiks paliek iepriekš noteiktais. 
Ieplānotā apmeklējuma pārcelšanas datumu klienti varēs redzēt arī savā 
profilā CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/
pub/). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetban-
kas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan 
ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile. 

Atgādinām, ka līdz 12.maijam arī iesniegumi par bezdarbnieka statusa 
piešķiršanu tiek pieņemti tikai neklātienē.  

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne 
agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic 
šādi soļi: 
1. solis 

Atveriet NVA CV un vakanču portālu (https://cvvp.nva.gov.lv); 
2.solis 

Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas 
veidiem; 
3.solis 

Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statu-
sam"; 
4.solis 

Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA 
filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties; 
5.solis 

Lejupielādējiet un aizpildiet iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai 
(paraksts nav vajadzīgs); IESNIEGUMS bezdarbnieka statusa piešķiršanai 

6.solis  
Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet kā pielikumu un nosū-
tiet NVA.  

Atgādinām, ka attālināti iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai ie-
spējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv 
ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepie-
ciešams). Piesakoties bezdarbnieka statusam portālā latvija.lv, neaizmir-
stiet augšupielādēt aizpildītu iesniegumu un pievienot to kā pielikumu!  

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to 
var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē. 

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni, NVA pārvaldes un 
filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA tīmekļvietnē. Bezmaksas infor-
matīvais tālrunis – 80200206. 

Saistībā ar bezdarbnieka pabalsta jautājumiem aicinām sazināties ar 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru www.vsaa.gov.lv 

Kopā saņemtas un izvērtētas 11 skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Visi pieteikumi tika atbalstīti, sarindojot tos prioritārā secībā. Pēc Vienošanās 
noslēgšanas ar Nodarbinātības valsts aģentūru par piešķirtajām darba vietām, pašvaldība aicinās skolēnus slēgt līgumus.  

Ja kāds ir pārdomājis, vai nebūs iespējams šajā laikā iesaistīties nodarbinātības pasākumā, lūdzu informējiet, rakstot vai zvanot domes sekretārei: do-
me @karsava.lv , tālr.29322477 

Atgādinām, ka nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītos skolēnus plānots nodarbināt no 15. jūlija līdz 14. augustam (ieskaitot), 7 stun-
das dienā, 35 stundas nedēļā,  saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām, no kuras 
tiek ieturēti LR likumdošanā noteiktie nodokļi. 

Skolēniem dalībai Pasākumā no 27.04.2020. obligāti jāreģistrējas, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu, Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā. Informācijai sekot NVA mājaslapā: 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657 

Neskaidros jautājumus Jums palīdzēs risināt izglītības metodiķe  

Vaira Šicāne, tālr. 

29384429. 

IR NOSLĒGUSIES 9.KLAŠU SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMAM VASARAS BRĪVLAIKĀ  

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ.  

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
https://cvvp.nva.gov.lv/
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5e79cfc1859bf8.01176486.doc
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27
https://www.vsaa.gov.lv/
https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657
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IZCEĻOT LĪDZCILVĒKU LABOS DARBUS, AICINĀM PIETEIKT PRETENDENTUS BALVAI „CILVĒKA IZAUGSMEI”  

No šā gada 20.aprīļa līdz 20.maijam ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs, 

ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, aicināts piedalīties ak-

cijā “Elektronikas šķiratlons”, ko organizē Latvijas Zaļais punkts kopā ar 

partneriem. Tās ietvaros, nododot bezkontakta ceļā savas nolietotās elek-

troiekārtas atkritumu šķirošanas laukumā Kārsavā, Stacijas ielā 20, varēs 

piedalīties arī balvu izlozē. 

Starp dalībniekiem, kuri no 20.aprīļa līdz 20.maijam kādā no akcijā pie-

teiktajiem šķirošanas laukumiem būs nodevuši nolietotās elektroiekārtas, 

31.maijā tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors, kā arī veikalu tīkla 

“top!” dāvanu kartes un citas pārsteiguma balvas. 

Ierodoties šķirošanas laukumā, aicinām rūpīgi ievērot valstī noteiktos pie-

sardzības pasākumus, fizisko distancēšanos un ierobežojumus attiecībā uz 

pulcēšanos. Tāpat pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi nomazgāt 

rokas vai veikt to dezinfekciju.  

Lai nodrošinātu drošu elektroiekārtu nodošanu pārstrādei, elektroiekārtas 

šķirošanas laukumā ir jānovieto tikai tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt 

neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – 

ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml.   

Akciju “Elektronikas šķiratlons” organizē Latvijas Zaļais punkts un SIA 

“Eco Baltia vide” sadarbībā ar veikalu tīklu “top!”. Kopumā tā norisinā-

sies vairāk nekā 40 šķirošanas laukumos visā Latvijā. Plašāk par akciju 

var uzzināt mājaslapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.  

Atgādinām, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroteh-
nikas iekārtas – veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, plītis, datori, moni-
tori, telefoni u.c. - tiek klasificētas kā videi kaitīgi un bīstami atkritumi, 
jo tās satur videi un cilvēkam bīstamas vielas.  Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē 
rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. 
Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kad-
miju, alvu, dzīvsudrabu u.c 

Alise Zvaigzne  
Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Eco Baltia grupa .  

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV 
vēstniecību Latvijā izsludina  pieteikšanos balvu 
konkursam Cilvēka izaugsmei, kurā tiek godinā-
ti cilvēki,  organizācijas un uzņēmumi, kas ir 
atraduši veidus, kā palīdzēt citiem, kas nonākuši 
grūtībās, celt apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti 
un Latvijas labklājību – mēs vēlamies pateikties 
par viņu nesavtīgo ieguldījumu sabiedrības labā 
un dalīties ar šiem labajiem darbiem plašāk.  

Šogad jau septīto reizi teiksim īpašu Paldies 
tiem cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, 
kuru pasaules uztveres un darba pamatā ir vairot 
labo, attīstīt ko jaunu, veicināt cilvēku un Latvi-
jas izaugsmi. Sešu gadu laikā esam pasnieguši 
jau 24 balvas, izgaismojot cilvēku un organizā-
ciju labos darbus. Balvu laureātu vidū ir bijušas 
tādas personas kā Līga Uzulniece, „Eņģeļa 
pasts” izveidotāja; Māris Ceirulis, Liepājas Ne-
redzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs, Vita 
Kalniņa, ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra 
LĪNA vadītāja; Bērnu paliatīvās aprūpes biedrī-
ba, Swedbank Latvia u.c. pašaizliedzīgi cilvēki, 
organizācijas un uzņēmumi, kam rūp sabiedris-
kais labums. Ar visiem konkursa laureātiem ie-
spējams iepazīties arī konkursa oficiālajā mājas 
lapā www.cilvekaizaugsme.lv.  

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt 
četrās kategorijās: 

Par sociālo atbildību - par izciliem sasniegu-

miem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sa-
biedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināša-
nas, finanšu vai organizatoriskos resursus. 

Par izcilu ieguldījumu izglītībā - par izglītības, 
mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu 
iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā. 

Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā 
- par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indi-
vīda un sabiedrības veselības un labklājības 
atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlī-
dzības mazināšanu veselības aprūpes jomā. 

Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē - par 
bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas at-
tīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes 
nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprū-
pi. 

Pieteikums balvu konkursam tiek iesniegts elek-
troniski, aizpildot anketu: https://ej.uz/5wbz līdz 
2020. gada 15.jūnijam, iekļaujot informāciju 
par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas 
aprakstu, mērķi un rezultātu.  

Pēc anketu apkopošanas, žūrija izvērtēs saņem-
tos pieteikumus un 24. septembrī svinīgā cere-
monijā notiks konkursa uzvarētāju apbalvo-
šana - katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Ol-
gas Šilovas veidoto skulptūru „Asns” un  goda 
diplomu.  

Par balvu „Cilvēka izaugsmei Latvijā” 
Balva „Cilvēka izaugsmei” tika dibināta 
2014.gadā ar mērķi akcentēt cilvēka izaugsmi 
jeb tautas attīstību (Human development), lai 
atbildētu uz negatīvām demogrāfiskām tenden-
cēm, kā, piemēram, iedzīvotāju skaita sarukums, 
augsta ienākumu nevienlīdzība, pazemināts ie-

dzīvotāju veselības stāvoklis un augsts bērnu 
institucionālās aprūpes īpatsvars. Balvas mērķis 
ir sekmēt iniciatīvas, kas palīdz mazināt nevien-
līdzību un veicina cilvēka izaugsmi. Sīkāk: 
www.cilvekaizaugsme.lv; Facebook lapa – Bal-
va Cilvēka izaugsmei.  
 
Par Latvijas Pilsonisko aliansi 
Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga, bezpeļ-
ņas nevalstiskā jumta organizācija, kuras mērķis 
ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbal-
stot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās 
intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un 
nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā ali-
anse apvieno 126 biedrus, kas kopumā sastāda 
aptuveni 70 000 privātpersonas. Sīkāka informā-
cija: www.nvo.lv 
 
Par ASV Vēstniecību Latvijā 
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Rīgā ir 
ASV diplomātiskā pārstāvniecība Latvijā. ASV 
vēstnieka Džona L. Kārvaila vadībā vēstniecība 
skaidro un pārstāv ASV valdības un tās pilsoņu 
pozīciju par divpusējiem un daudzpusējiem poli-
tikas, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, 
strādā, lai nodrošinātu drošību un labklājību 
ASV pilsoņiem Latvijā, izsniedz vīzas Latvijas 
un citu valstu pilsoņiem un veicina kultūras un 
izglītības apmaiņu starp ASV un Latviju. Vēst-
niecība arī veicina ASV eksportu uz Latviju, 
atbalsta atvērtos tirgus un palīdz ASV uzņēmu-
miem darboties Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 
Papildus informācijai: 

Anita Urkauska 
Sabiedrisko attiecību vadītāja,  

Latvijas Pilsoniskā alianse,   
tālrunis: 24245580,  

e-pasts: anita.urkauska@nvo.lv 

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklē-
jot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu 
detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtē-
jas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plāno-
tās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu. 
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš 
informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pār-
valdniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD 
lēmums. 
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu 

un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas die-
nesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par 
ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. 
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā 
VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāci-
ju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot 
Valsts policijai, zvanot 110. 

Agrita Vītola 
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

Tel.: 27899657, 67075871, prese@vugd.gov.lv 

ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ VUGD NEVEIC PLĀNOTĀS PĀRBAUDES DZĪVOJAMĀ SEKTORĀ 

Atgādinām, ka Kārsavas novada iedzīvotāji ( ikviena fiziska persona) var bez maksas nodot bīstamos atkritumus Stacijas iela 40, Kārsavā.  
Atkritumu laukums atvērts iedzīvotājiem darba dienās no plkst. 16:00-18:00, sestdienās no 12:00-14:00.  
Nepieciešamības gadījumā var vienoties par citu atkritumu nodošanas laiku telefoniski 28080448. 

http://www.zalais.lv
http://www.zalais.lv/lv/macibu-materiali/izdrukajami-materiali/elektroiekartu-nodosana-un-parstrade/
http://www.cilvekaizaugsme.lv
https://ej.uz/5wbz
http://www.cilvekaizaugsme.lv
http://www.nvo.lv
mailto:anita.urkauska@nvo.lv
http://www.vugd.gov.lv/kontakti
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ATGĀDINĀJUMS PAR ATBALSTA SNIEGŠANU ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMAJIEM 

LIELĀ TALKA KĀ PLĀNOTS NORISINĀSIES 16. MAIJĀ 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Kārsavas novada paš-
valdība 06.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu  par atbalstu daudzbērnu, trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem. 
 Ģimeņu vecāki tikai aicināti iesniegt iesniegumus par atbalsta pārtikas 
komplektu saņemšanu, kas paredzēti katram bērnam, kurš mācās no 1-
12.klasei, kā arī iesniegumus kompensācijas saņemšanai  – pārtikas iegā-
dei bērniem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes – par periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 
ārkārtējā stāvokļa valstī – atcelšanai. 
Informējam, ka pārtikas komplektus varēs saņemt šī gada 24.aprīlī, kā 
arī 8. un 22.maijā.  Katram bērnam ir paredzēti 2  pārtikas komplekti 
mēnesī. 

Andžela Malakāne 
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja 

Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un 
visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un 
sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka 
šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz 
individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, 
talka norisināsies 16.maijā, taču visus talkotā-
jus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotā-
kajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujama-

jiem talkošanas formāliem. 
Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei – Latvija pie-
der nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: “Sakop 
savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums 
jārūpējas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Lat-
vija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus aicinām vairāk pievērsties 
savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās notei-

kumus, un izvēloties kādu no sekojo-
šajiem formātiem: 
 
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 
pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, 
sakopjot savas mājas apkārti; 

 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat 
vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad 
talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai 
paziņas, ievērojiet vismaz divu metru 
distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģi-
mene kopā, bet ievērojiet, ka jums jā-
būt vienas mājsaimniecības pārstāv-
jiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu gandarīta, ka neskatoties 
uz sarežģītajiem apstākļiem, mēs tomēr esam spējuši turpināt gadiem ilgo 
tradīciju un arī šogad aicinām cilvēkus uz Lielo Talku. Uzsvars tomēr tiek 

likts uz individuālajām talkām, lai cilvēki varētu justies droši, neapdrau-
dētu ne sevi, ne citus. Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz 
laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām 
paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu. 
16.maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzības apstākļus, ja 
tādi uz talkas brīdi joprojām būs aktuāli. Bet gatavojamies arī talkot kopā 
ar visu pasauli š.g.19.septembrī Pasaules talkā!” 
Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar ģimeni vai individuāli, no-
zīmē arī vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus talkotā-
jus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atra-
dīsiet Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šogad 
ir notikušas izmaiņas: 

• labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai 
talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, 
kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums 
ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rī-
kotāji; 

• uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir 
nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas mai-
sus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana. 

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, 
cilvēks saņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informā-
ciju par konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. Tas arī koordinato-
riem ļaus labāk komunicēt talkošanas vietas, kā arī apzināt potenciālo tal-
kotāju skaitu tajās. 

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī pašreiz noteiktie, 
vai jebkādi citi piesardzības pasākumi – ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri 
izvēlēsies talkot, būs iespējams pieteikties bezmaksas talkas atkritumu 
maisu saņemšanai savā pašvaldībā, tur informēs arī par atkritumu savāk-
šanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā, būs pieejami divu 
krāsu atkritumu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir paredzēti visa veida 
plastmasas atkritumiem, kur vēlāk nonāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie 
maisi – pārējiem atkritumiem. 
Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvāka-
jiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem. 
Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā un uz tikšanos 19. septembrī Latvijā un 
visā pasaulē! 
Vairāk info www.talkas.lv 

PIESARDZĪBA PIRMAJĀ VIETĀ – TOMĒR RĪKOSIMIES PAREIZI UN ATBILDĪGI PRET VIDI 

Visu pasauli pāršalkusi vīrusa “Covid-19” strau-
jā izplatība, kas mainījusi lielas cilvēku daļas 
ierasto dzīves ritmu. Arī Latvijā līdz 12. maijam 
spēkā esošais ārkārtas stāvoklis nozīmē to, ka 
darbs un mācības joprojām noritēs no mājām. 
Turpināsies arī infektologu un citu speciālistu 
nozīmētie piesardzības pasākumi, kurus visiem 
vajadzētu ievērot. Taču rūpējoties par sevi, mēs 
nedrīkstam aizmirst par apkārtējo vidi. Diemžēl, 
pēdējā mēneša laikā, īpaši pie lielveikaliem, 
stāvlaukumos, vērojama nepatīkama aina – iz-
mantotās maskas un plastmasas vai gumijas cim-
di tiek nomesti zemē. Tos jau var redzēt arī pie 
ūdenstilpnēm, izskalotus krastā. Aizsardzības 
līdzekļi ir nepieciešami, tomēr arī pandēmija ne-
atbrīvo no pienākuma izturēties saudzīgi pret 
apkārtējo vidi. 

Izlietoto aizsardzības līdzekļu neizmešana atkri-
tumu tvertnēs ne vien nelabvēlīgi ietekmē vidi, 
bet arī pakļauj mūs un apkārtējos cilvēkus inficē-
šanās riskam. Jāatzīmē, ka cimdi, kas pieejami 
tirdzniecības centros, lai cilvēki varētu sevi pa-
sargāt, dabā pārstrādājas tikpat ilgi cik plastma-
sas maisiņi – 20 gadus. Vēl ilgāks laiks nepiecie-

šams nitrila, vinila un lateksa cimdiem. Kopumā 
ir aptuveni 14 dažādi materiāli, no kuriem tiek 
ražoti šie cimdi, un to sadalīšanās dabā var ilgt 
no pāris desmitgadēm līdz pat simtgadēm. Tur-
klāt sadalīšanās periodā dabā nonāk virkne toksī-
nu, kas atstāj sekas vēl ilgākā laika periodā. 

Savukārt, ja runājam par sevis pasargāšanu, ir 
jāņem vērā, ka papildu inficēšanās risku rada arī 
nepareiza cimdu novilkšana, tāpēc tos nēsājot, 
svarīgi regulāri mazgāt un dezinficēt rokas. 
Vienkārši cimdu nēsāšana rada nepamatotu dro-
šības sajūtu, jo pie tiem infekciozais materiāls 
var “pielipt” vēl pamatīgāk. Ja aizskarsim seju ar 
rokām, kuras ietērptas cimdos, iespēja inficēties 
ir pat lielāka. 

Tāpēc ir ļoti pozitīvi kā katru gadu, arī šogad 
16.maijā, notiek Lielā talka, kuras laikā mēs sa-
kopjam vidi un atbrīvojamies no atkritumiem. 
Atkritumu daudzums dabā 12 gadu laikā, kamēr 
notiek Lielā Talka, ir ievērojami samazinājies – 
vairāk nekā par pusi, tomēr mums ik dienas jāiz-
vērtē savas individuālās aktivitātes un jāierobežo 
vides piesārņošana. Jo tīrākā vidē dzīvosim, jo 
veselīgāki mēs būsim. 

Liela daļa no piesārņojuma problēmas mazinā-
sies, ja piedomāsim,  kā neradīt nevajadzīgus 
atkritumus. Pirmkārt, svarīgi iepērkoties, sama-
zināt iepakojumu daudzumu. Ne tikai specializē-
tajos veikalos, bet arī lielveikalos dārzeņiem un 
augļiem var izmantot vairākkārt lietojamos tīkli-
ņus un papīra maisiņus. Otrkārt, atkritumi jāšķi-
ro – jau uz doto brīdi pieejamā infrastruktūra šo 
iespēju nodrošina visā Latvijā. Tā palīdz arī iee-
konomēt līdzekļus, ko maksājam par atkritumu 
apsaimniekošanu, un tas var kalpot kā papildu 
stimuls, ja šķiet, ka šķirošanas konteineri ir pā-
rāk tālu no mājām, kas lielākajos gadījumos ne-
maz tā nav. Pati šķiroju jau 12 gadus, un tas ne-
maz nav sarežģīti, vienkārši to jāpierod darīt. 
Pēdējos gados esmu uzsākusi arī kompostēšanu 
– kartupeļu, burkānu un citu dārzeņu mizas, la-
pas, puķes daudz lietderīgākas būs nevis tās iz-
metot atkritumu tvertnē, bet gan izmantojot mēs-
lojuma radīšanai. 

 

Ilze Aizsilniece, 
Latvijas Ārstu biedrības prezidente 

https://talkas.lv/pieteikt-talku/
http://www.talkas.lv/
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Kopš 2015. gada norit darbs pie ēkas Vienības ielā 64 pārbūves un 

kultūrvēstures centra izveides tajā. Pirmā ēkas pārbūves tehniskā projek-

ta izstrādes gaitā tika ietverta arī ēkas vēsturiskā izpēte, kuras rezultātā 

tika noskaidrots ēkas sākotnējais nosaukums “Līču mājas”, kas arī būs 

kultūrvēstures centra oficiālais nosaukums.  

Lai realizētu ēkas pārbūves projekta ieceri, tika meklēti piemērotā-

kie finanšu avoti un 2016. gada otrajā pusē tika nolemts sniegt projektu 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā. 

Sadarbībā ar Baltinavas novadu un Ivjes rajonu Baltkrievijā tika sagata-

vots un iesniegts projekts “Aktīvas un ilgtspējīgas nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanas vides radīšana Ivjes, Baltinavas un Kārsavas 

novados”. Projekts diemžēl netika atbalstīts un turpmākie pašvaldības 

mēģinājumi piesaistīt finansējumu ēkas pārbūvē bija neveiksmīgi.  

Paralēli  notika arī darbs pie tā, lai kultūrvēstures centru „Līču mā-

jas” piepildītu ar saturu un  Kārsavas novada stāstu, radot vietu, kas ne 

tikai informē, bet arī iesaista novada iedzīvotājus un apmeklētājus izpē-

tes un radīšanas procesā. Šajā etapā pašvaldības komandai pievienojās 

Ineta Zelča Sīmansone- muzeoloģe un domnīcas Creative Museum vadī-

tāja.  

Laika posmā no 2017. gada sākuma līdz 2018. gada izskaņai tika 

veikti apjomīgi pētījumi un izdots rakstu krājums “Kārsavas stāsti”. 

Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par Kārsavas novada arheoloģiskajām 

vietām, muižu sistēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām draudzēm un 20. 

gadsimta karu nestajām pārmaiņām. Līdzās akadēmiskiem pētījumiem, 

kas tapuši īpaši šim rakstu krājumam, esošie un bijušie kārsavieši tika 

aicināti atvērt savus dzimtas arhīvus un dalīties ar vēsturiskajām foto-

grāfijām, kas uzņemtas līdz Otrajam pasaules karam.  

2018. gadā Kārsavas pašvaldības domes lēmums bija samazināt 

ēkas pārbūves apjomus un pielāgoties pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2019. gadā tika izstrādāts būvprojekts, kas paredz ēkas būvniecības 1. 

posma arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumus. Ar Kārsavas novada 

domes lēmumu tika novirzīti līdzekļi ēkas sakārtošanas pirmajam pos-

mam. Tajā tika iekļauta fasādes atjaunošana, jumta seguma nomaiņa, 

visu esošo mūra starpsienu nojaukšana, skursteņu demontāža, logu un 

durvju ierīkošana. Ēkas daļa uz Šņitkas upes pusi, tās neapmierinošā 

tehniskā stāvokļa dēļ, tika nojaukta.  

Paralēli 1. posma darbiem tiek gatavota tehniskā dokumentācija 

būvdarbu otrajam posmam, t.i. izstrādāts apkures, ventilācijas, siltum-

mehānikas, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo inženiertīklu 

risinājums, kā arī iekštelpu plānojums un tā izbūve. 2019. gada izskaņā 

Kārsavas pašvaldība iesniedza projektu LEADER programmā un šī gada 

martā Lauku atbalsta dienests apstiprināja pašvaldības projektu 

“Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide”. 

Projekts paredz būvdarbu 2. posma darbus un ēkas pielāgošanu 

jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai – izveidojot kultūrvēstures centru 

“Līču mājas”. Tajā atradīsies tūrisma informācijas ieguves punkts, izstā-

žu zāle, kurā mājos rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” pastāvīgā ekspozī-

cija un mainīgās ekspozīcijas, kā arī telpas Kārsavas novada amatnieku/

mājražotāju un radošo cilvēku amatu prasmju prezentācijai. 

Sadarbībā ar domnīcu Creative Museum turpinās arī darbs pie pē-

tījumu bāzes rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” 2. daļai. Akadēmiskajos 

pētījumos iekļautās tēmas būs- 20. gadsimts Kārsavā un kārsaviešu stās-

tos,  Padomju laiki Kārsavā un Otrā pasaules kara ietekme uz Kārsavu 

un tās iedzīvotājiem.  

Šī gada marta beigās izsludināts atklātais konkurss 

“Kultūrvēstures centra “Līču mājas” pastāvīgās ekspozīcijas satura un 

dizaina projekta izstrāde un tā realizācija”. Piedāvājumu atvēršana no-

tiks 24. aprīlī.  

Kultūrvēstures centra “Līču mājas” projekts ir viena no Kārsavas 
novada pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm, lai veicinātu Kārsavas nova-
da atpazīstamību, uzņēmējdarbības attīstību, labklājību un, galvenokārt, 
Kārsavas novada vēstures un cilvēku likteņu stāstu saglabāšanu 

 Inga Zagorska  
Tūrisma organizatore 
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NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PIRMSSKOLAS GRUPU PIE SKOLĀM DARBS ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS LAIKĀ. 

Ārkārtas situācijas laikā Kārsavas novadā pirmsskolas izglītības iestādes 

netika slēgtas. Iestādēs darbojas dežūrgrupas - apvienojot grupiņā dažā-

da vecuma bērnus. Atbildīgi ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus 

un stingri noteiktās higiēnas prasības bērnus iestādēs uzņemam. Katrs 

vecāks pats izvērtē savas iespējas un situāciju, kā viņam rīkoties.  Ja 

bērns tomēr apmeklē bērnudārzu, tad vecāks katru nedēļu raksta aplieci-

nājumu, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis 

vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontakt-

personām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.  

     Neskatoties uz to, ka bērnu skaits krietni samazinājies šajā ārkārtas 

situācijas laikā, pirmsskolas izglītības iestādēs darbošanās process no-

tiek. Šis laiks ir īsts pārbaudījumu laiks mums visiem -  darbiniekiem, 

vecākiem, bērniem. Neierasti, bet pirmsskolas skolotāji cenšas strādāt 

attālināti. Sazinās ar vecākiem, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu, no-

tiek uzdevumu apmaiņa, iespēju robežās skolotāji ar bērniem  komunicē 

elektroniski, veidojot atgriezenisko saiti. Pašsaprotami, ka pirmsskolas 

vecuma bērns viens pats to nespēs, liela loma šajā procesā ir vecākam. 

Paldies visiem vecākiem, kuri šajā laikā ir saprotoši, atsaucīgi un pre-

timnākoši! 

       Darbs iestādēs nav apstājies - Lieldienas sagaidījām ar skaisti no-

formētām telpām un sakoptu apkārtni, darbinieki strādā savās darba vie-

tās veicot gan remontdarbus, gan labiekārtošanas darbus, izmanto papil-

datvaļinājumus. Ceram uz drīzu satikšanos, lai atkal atgrieztos savā ie-

rastajā darba ritmā! Visiem izturību! 
Pirmsskolas jomas koordinatore Janīna Ņukša 

KĀRSAVAS NOVADA SKOLĀS NO 23.MARTĀ TĀPAT KĀ VISĀ LATVIJĀ PĒC PAVASARA BRĪVLAIKA ATSĀKĀS 
MĀCĪBAS,  TAČU ŠOREIZ – ATTĀLINĀTI, LAI IEROBEŽOTU VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBU.  

Skolu direktoriem, direktoru vietniekiem un 
skolotājiem brīvlaika nedēļa bija spraigs darba 
laiks, kad vajadzēja saprast, izdomāt un vie-
noties, kā notiks attālinātā mācīšanās. 

Visas skolas sniedza informāciju par to, kādu 
kārtību izstrādājušas, lai varētu īstenot mācīšanu 
un mācīšanos mājās. 

Skolas saziņai ar skolēniem, skolēnu vecākiem 
izmanto mykoob, KMMS –e-klase. Tiek iz-
mantota  mācību platforma uzdevumi.lv . 
Daudzi mūsu novada skolotāji izmanto arī citus 
digitālos rīkus, kas pieejami bez maksas: Google 
drive, Padlet, Nearpod, Kahoot u.c. 

Šobrīd, atbalstot izglītības darbiniekus 
un  skolēnus, daudzi digitālo rīku izstrādātāji 
ļauj izmantot savas mācību platformas par brīvu, 
piemēram, letonika.lv, māconis.zvaigzne.lv . 

Apzinot skolēnu ģimenes, noskaidrojās, ka ne 
visiem skolēniem ir nepieciešamie apstākļi, lai 
varētu mācīties attālināti. Kārsavas novada 
pašvaldība no IZM  ir saņēmusi bez atlīdzības 

17 planšetes un 15 viedtālruņus, kurus 
nodrošināja mobilo pakalpojumu operators 
“Latvijas Mobilais telefons”  un uzņēmums 
“BITE Latvija.” Izglītības iestādes šos viedtāl-
ruņus un planšetes nodevusi pagaidu lietošanā 
šiem skolēniem, lai sekmīgi iekļaitos attālinātajā 
mācību procesā. 

Skolas dažādi plāno un īsteno attālināto mācību 
procesu, ņemot vērā IZM izstrādātās vadlīnijas . 
Skolas  piedāvā skolēniem mācīties, balstoties 
uz ierasto mācību priekšmetu stundu sarakstu. 
Skolēniem ir iespēja saņemt attālinātas kon-
sultācijas gan no mācību priekšmetu, gan pa-
garinātās grupas, gan citiem pedagogiem. Skolu 
izstrādātajās kārtībās ir norādīts laiks, līdz ciki-
em ir iespēja sazināties ar skolotājiem. Skolēnu 
patstāvīgi paveikto darbu iesniegšanas termiņu 
norāda mācību priekšmetu skolotāji. 

Noteikti jāpiebilst, ka īstenojot attālināto 
mācīšanos, ļoti liela nozīme ir vecāku atbalstam, 
bez kura, sevišķi jaunāko klašu, bērni nevar iz-
tikt.  

Skolas direktori, mācību priekšmetu skolotāji un 
klašu audzinātāji regulāri sazinās gan ar 
skolēniem, gan ar skolēnu vecākiem, lai 
pārliecinātos par veiksmīgu attālinātā procesa 
īstenošanu. 

Šobrīd visi esam nezināmā priekšā. Tas ir gan 
satraucoši, gan interesanti. Domājot par 
attālināto mācīšanu un mācīšanos, pedagogi, kas 
vēl šaubījās par  jaunā mācību standarta (kura 
ieviešana skolās sāksies ar 2020.gada 
1.septembri) un jaunās pieejas mācībām aktuali-
tāti, droši vien ir sapratuši, ka mūsdienu global-
izētās pasaules realitātē  pašvadīta mācīšanās, 
radošums, digitālās prasmes ir noteikti ne-
pieciešamas. Tāpēc šo izaicinājumu – attālināta 
mācīšana un mācīšanās – varam uztvert kā mūsu 
sagatavošanos jaunā mācību standarta 
īstenošanai vai arī diagnostiku pirms tā ie-
viešanas. 

Vaira Šicāne 
Kārsavas novada pašvaldības 

Izglītības metodiķe 
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Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 4 miršanas reģistri: 

Virsdiriģenti bija pateicīgi par koru diriģentu 

ieguldījumu gaidāmajiem latviešu tautas svēt-

kiem. „Uz tikšanos skatēs un Dziesmu svēt-

kos, lai izbaudītu kopkoru skanējumu” - tāds 

bija virsdiriģentu vēlējums!   

 Š.g.5.martā Rīgā, Latviešu biedrības namā 

notika koru modulēšanas koncerts, kurā vispā-

rizglītojošām skolām, koru diriģenti varēja 

pieteikt zēnus  – koncerta vadītājiem dziesmu 

svētkos. Piedalīties un spert tik drošu soli vē-

lējās Kārsavas vidusskolas 2.klases skolēns 

Artūrs Apšenieks. Satiekoties ar diriģentiem, 

esot uz lielās skatuves, Artūrs stingri pretī 

sniedza roku virsdiriģentam Arvīdam Platpe-

ram. Kā veiksies? Vai Artūrs būs uz lielās 

Dziesmu svētku Mežaparka estrādes kā kon-

certa vadītājs, to redzēsim? Novēlēsim Artū-

ram veiksmi.   

Paldies vecākiem par sadarbību, skolas admi-

nistrācijai, direktoram Edgaram Pukstam un 

visiem, kas par mums domā labas domas. Lai 

izdodas iecerētais un tiekamies 2021.gadā XII 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos!  

Kārsavas vidusskolas Interešu izglītības skolotāja Ligita Žukovska 

ATSKATS UZ KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 5. – 9.KLAŠU KORA „AKUSTIKA” VEIKUMU 

Gatavojoties XII skolēnu dziesmu un deju svētkiem, šo-

gad jau 2 reizes Rēzeknē notika koru kopmēģinājumi virs-

diriģentu - Arvīda Platpera, Ģinta Ceplenieka, Edgara Vī-

tola, Eduarda Grāvīša un Kaspara Ādamsona vadībā. Ša-

jos kopmēģinājumos piedalījās arī Kārsavas vidusskolas 

5. – 9.klašu koris „Akustika”. Klausoties diriģentu norādī-

jumos, dziedot un uzklausot ieteikumus, nostiprinot jau 

iegūtās prasmes, četras stundas paskrēja nemanot.  

CIENĪJAMIE NOVADNIEKI! 

Jau vairākus gadus tika runāts par gai-

dāmo krīzi, par pasaules bojāeju, par 

dažādiem pareģojumiem, kas nevēstīja 

neko labu. Pie sevis nosmējāmies, varbūt pat 

gudri paspriedelējām , kas nu būs. Tomēr kaut 

ko tādu pat iedomāties nevarējām. Pilnīgi ne-

gaidot, uzbruka slimība, kuras sekas smagi 

iedragā ekonomiku, uz kādu laiku arī ierasto 

kārtību un pat veido izmaiņas mūsu vērtībās, 

iespējās un paradumos. 

Austrumu gudrība vēsta: ”Visniknākais ienaid-

nieks nevar sagādāt tik daudz nepatikšanu, cik 

to var sarūpēt cilvēks pats ar savām domām”. 

Vislabākā aizsardzība veselībai- ticība sev, 

pozitīvās emocijas. Jāprot saskatīt plusus ik-

dienā, lai cik smaga tā arī būtu. Izturību vis-

iem!  Nedrīkst padoties! Ievērosim visas uzve-

dības normas, kuras  tiek pieprasītas  visā pa-

saulē: distances ievērošana, roku dezinfekcija,  

bezkontakta komunikācija  .  Ikviens no mums 

ir atbildīgs par sevi, par saviem tuvajiem un 

par visu valsti.  Pēc iespējas palīdzēsim tiem , 

kuri ir nevarīgāki par mums.  

Mēs esam sarežģīta ceļa sākumā, bet esmu 

pārliecināta, ka  mēs to paveiksim . Tomēr es 

aicinu neļauties bailēm, jo bailes aizsedz skatu 

uz nākotni, tās paralizē. Mums jābūt cīnītājiem 

un beigās arī uzvarētājiem! 

Ir atnācis pavasaris, arvien biežāk parādās sau-

līte, un tūlīt uzlabojas garastāvoklis, kas liek 

rast prieku pat vismazākajās lietās un ierastajā 

ikdienā. 

 Atminēsimies, ka pēc vētras iestājas klusums, 

bet pēc vismelnākās nakts tumsas noteikti pie-

nāk rīts. 

 

 

 

 

Veselību visiem vēlot, Kārsavas novada 

priekšsēdētāja I. Silicka 


