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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Aliāna, Dagnija  

Sirsnīgi sveicam jaundzimušā vecākus 

 un vecvecākus!  

Ir izskanējusi patriotiskā svētku nedēļa un tā bija daudz pieklusinātāka kā citiem gadiem ievēro-

jot valstī noteiktos aizliegumus. 11.novembrī bez lielas drūzmēšanās un svinīgā mītiņa tika notik-

ti ziedi un sveces pie Latvijas Brīvības cīnītāju kapavietas Bozovas kapsētā.  

Svinot Latvijas Valsts svētkus, šogad mēs nevarējām satikties pasākumos, bet varējām būt kopā 

domās, sirdīs un simboliskos darbos. Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, iedzīvotāji ti-

kai aicināti radīt svētkus mājās un līdzdarboties savu logu un ēku fasāžu izgreznošanā. Iededzot 

gaismiņas, svinot mūsu Latvijas dzimšanas dienu, un ģimenes lokā pieminot vissvarīgākos noti-

kumus.  

Iedzīvotāji izpaudās radoši un spēja ne tikai klāt 

krāšņus galdus un izgreznot savus īpašumus, bet 

arī ar radīja emocionāli pacilātus brīžus ģimenes 

lokā, dziedot dziesmas aizdedzot svecītes. Atce-

rēsimies, ka Latvijas valsts dzimšanas diena nav 

tikai svētku diena, tā ir arī katra sirdsapziņas 

diena, kad, sajūtot savu piederību Latvijai, vēl 

izteiktāki varam pasmelt Latvijas valsts dibinā-

tāju spēku un gudrību, atbrīvot savu prātu no 

ārējās pasaules ietekmes, būt stipri garā un pa-

tiesi savā mīlestībā pret Dzimteni. 

Aicinām aplūkot mājaslapā ievietotās iedzīvotā-

ju iesūtītās svētku bildes. 

Ināra Silicka 
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja   

AIZVADĪTA LATVIJAS VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA 
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KĀRSAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU DARBĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu “Par ārkārtējās situācijas izslu-

dināšanu” valstī, no 9. novembra ir mainīta Kārsavas pilsētas bibliotēkas 

un Kārsavas novada pagastu bibliotēku lietotāju apkalpošanas kārtība. 

Apmeklējot bibliotēkas, no 13 gadu vecuma obligāti jālieto sejas un 

deguna aizsegs visā bibliotēkas apmeklējuma laikā.  

Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkās – 30 minūtes. 

Lasītavas un datoru izmantošanas pakalpojumi ir pieejami – 30 minū-

tes. 

Bibliotēkās ir pieejami printēšanas, kopēšanas un grāmatu, žurnālu 

apmaiņas pakalpojumi.  

Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pul-

cēšanās brīvā laika pavadīšanai. 

Maksimālais apmeklētāju skaits Kārsavas pilsētas bibliotēkas telpās 

ierobežots – līdz 6 apmeklētājiem vienlaicīgi, ievērojot 2 metru distanci : 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā - 2, Bērnu literatūras nodaļā  – 

2 , Interneta lasītavā – 2 apmeklētāji.  Kārsavas novada pagastu bibliotē-

kās maksimālo cilvēku skaitu, kas atrodas bibliotēkā, nosaka katras bib-

liotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu platību.  

Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimnie-

cības locekļus).  

Bibliotēku apmeklētājiem ir iespēja, ievērojot visus ārkārtas stāvokļa 

un distancēšanās priekšnoteikumus, apskatīt bibliotēkā pašreiz aktuālās 

izstādes. Izmantojot bibliotēku pakalpojumus, roku dezinfekcija ir obli-

gāta. 

Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja 

iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko kata-

logu, vai sazinoties  ar konkrētās bibliotēkas darbinieku 

(kontaktinformācija šeit). 

Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas 

apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.  

Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. 
 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja   I.Jurča 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 

06.11.2020. rīkojumu, Kārsavas novada paš-

valdības 12.11.2020. rīkojumu, Kārsavas no-

vada bāriņtiesa no šā gada 13.novembra  līdz 

šā gada 6.decembrim  

pārtrauc  apmeklētāju pieņemšanu klātienē 
un klātienes konsultācijas 
veic darījumu apliecināšanu (notariālās darbī-

bas) tikai pēc iepriekšēja telefoniska pieraksta 
turpina prioritāri nodrošināt bērnu tiesību aiz-
sardzības  pasākumus 

 
Uz pieņemšanu bāriņtiesā nedrīkst pieteik-

ties personas, kurām noteikta pašizolācija, mā-
jas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu 
infekcijas slimības pazīmes. 

 

Tālruņi iepriekšējam pierakstam: 
Kārsavā pa tālr. 28686398 vai 28686146 
Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357 
Goliševas pagastā pa tālr. 29463290 
Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762 
 
Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties 
ar bāriņtiesu arī elektroniski, e-pasts barintie-
sa@karsava.lv. 

KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA  

Kārsavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Čeirāne 

Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pa-
gastu pārvaldēs tiks ierobežota apmeklētāju pie-
ņemšana. Klientu apkalpošana tiks veikta gan 
attālināti, izmantojot e-vidi, gan klātienē, ie-
priekš sazinoties pa tālruni vai izmantojot vie-
notā klientu apkalpošanas centra starpniecī-
bu 

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 

Kase – Tālr.: 65781391 

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja sekretāre 
Irēna Kaupuže T:26111413  
malnava@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 Gabrāne T:26126901 salnava@karsava.lv 

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs 
Anatolijs Posredņikovs T:29485760  
goliseva@karsava.lv 
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa 
Žukova T:65728022 

Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137 

Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 65733135 

Būvinspektore-T: 29225123 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja T: 28686146; 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
T:28686398 barintiesa@karsava. 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa veiks 
dzimšanas un miršanas reģistrāciju. Konsultāci-
jas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt –
 zvanot uz: 
Dzimtsarakstu nodaļa 

T:  29325011,   65781393   
vai rakstot uz: dzimtsaraksti@karsava.lv 

 Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā 
lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 
26682737. 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

Kārsavas novada pašvaldība aicina vecākus/aizbildņus, kuru bērni  līdz skolas vecumam un neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un dzīvesvie-

ta ir deklarēta Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, līdz 2020. gada 4.decembrim pieteikties Ziemassvētku paciņas saņemša-

nai , iesniedzot iesniegumu  Kārsavas novada kancelejā, VPVKAC  Vienības ielā 53,Kārsavā, vai pagastos- pagasta pārvaldniekam. Iesnieguma 

veidlapas atrodams karsava.lv  kā arī pieejamas pagastos pie pagasta pārvaldnieka. 

Iesniegumu var sūtīt arī elektroniski uz e-pastu: dome@karsava.lv, Tālruņi uzziņām 65781390, 29384429. 

AICINĀM PIETEIKTIES ZIEMASSVĒTKU PACIŅAS SAŅEMŠANAI 

PAR ATBALSTA SNIEGŠANU ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMAJIEM 

Kārsavas novada pašvaldība 10.11.2020. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lē-

mumu  par ēdināšanas atbalstu  izglītojamajiem (šobrīd 7.-12. klašu izglī-

tojamajiem) no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 

kuri apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Kārsavas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm attāli-

nāto mācību procesa laikā.  

Informējam, ka pārtikas komplektus varēs saņemt līdz valstī noteiktā at-

tālināto mācību procesa perioda beigām.  Atbalsta pārtikas komplek-

tus  izglītojamo ģimenes varēs saņemt savā mācību iestādē, kurā mācās 

izglītojamais. 

Atbalsta pārtikas komplektu izdale  skolās plānota šī gada 27.novembrī, 

kā arī 4. un 18. decembrī no plkst.: 12:00 līdz 14:00.   Katram izglītoja-

majam ir paredzēti 2  pārtikas komplekti mēnesī, par kopējo summu  30 

EUR mēnesī katram izglītojamajam. 

 

Informācija uzziņām par atbalsta saņemšanu t: 65733245; 26682737 vai 

sazinoties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem novada pagas-

tos. 

mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:dome@karsava.lv
mailto:dzimtsaraksti@karsava.lv
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ATKĀRTOTI LIETOJAMAS HIGIĒNAS SEJAS MASKAS MAZAIZSARGĀTĀM PERSONĀM 

2020.gada 16.novembrī Kārsavas 

novada pašvaldībā tika saņem-

tas higiēnas sejas maskas mazaiz-

sargātām  personām, kas tiks izdalī-

tas katrā novada pagasta teritorijā. 

Vēlams iepriekš  telefoniski sazinā-

ties ar savu socīālā darba speciālis-

tu par pieņemamāko laiku. 

2020.gada novembrī izsniegtās mas-

kas ir paredzētas pa viena katrai 

mazaizsargātajai personai, otras mas-

kas izdale tiks veikta 2020.gada de-

cembrī. 

Apstiprināti ar Kārsavas novada domes 2020.gada 10. novembra ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 5 , prot.nr.16 

Saistošie noteikumi Nr. 13   „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro un ceturto daļu, Pārejas noteikumu 37. panta 1 daļu 
 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi nosaka Kārsavas novada pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā - sakarā ar Covid-19 izplatību, 
saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu. 

2. Noteikumos noteiktā pabalsta izmaksu administrē Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 
3. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi ir deklarējušas Kārsavas novada pašvaldī-

bas administratīvajā teritorijā. 
4. Šo noteikumu izpratnē, izvērtējot personas (ģimenes) nepieciešamību saņemt atbalstu krīzes situācijā, par krīzes situāciju ir uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā, no personas (ģimenes) gribas neat-
karīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 

5. Atbalsts krīzes situācijā: 
5.1. materiāla palīdzība – pabalsts krīzes situācijā; 
5.2. psihosociālais atbalsts.                                                                                                                                                                                                           

II. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ 
6. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, 

ja personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, 
lai nodrošinātu savas pamatvajadzības, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu(ja tāds valstī ir noteikts) un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

6.1. personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bez-
darbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadīju-
mu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem); 

6.2. personai (ģimenei) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no  citas valsts (piemēram, ienākumi un uz-
krājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem); 

6.3. persona (ģimene) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem. 
7. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 80 EUR  mēnesī. 
8. Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības  uz šo noteikumu 6., 7. punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18.gadu vecu-

mam, pabalstu ģimenei bērna pamatvajadzībām  piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 39. pantā noteiktajā apmērā un kārtībā.   
9. Pabalstu krīzes situācijā piešķir uz personas iesnieguma pamata, pārskaitot to uz personas norēķinu kontu.   
III.  PSIHOSOCIĀLAIS ATBALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ 

10. Krīzes situācijā nonākušai personai (ģimenei), lai risinātu starppersonu un sociālās vides problēmas, var saņemt Dienesta psihologa un sociālā darba speciālista konsultācijas 
attālināti  (telefona sarunā, Skype, Waths App) vai,  nepieciešamības gadījumā konsultācija tiek sniegta klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus sakarā ar Covid- 19 izplatību. 
11. Ja Dienests ir saņēmis informāciju par krīzes situācijā nonākušās ģimenes bērna apdraudējumu veselībai, dzīvībai, attīstībai u.c., tad Dienests veic nekavējošu apstākļu pārbau-
di, tajā skaitā dzīves apstākļu apsekošanu dzīvesvietā, ievērojot  epidemiologu ieteikumus.  
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

12. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 24.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. 
13. Saistošie noteikumi „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid- 19 izplatību”  zaudē spēku vienu mēnesi pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām.  

APSTIPRINĀTI ar Kārsavas novada domes 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5 Prot. Nr.16 

Kārsavas novada  domes 2020. gada 10. novembra saistošo noteikumu Nr. 13  „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” paskaidrojuma raksts 

 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja   I.Silicka 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums 

Ņemot vērā, ka ir zaudējuši spēku Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada 23.aprīļa saistošie noteikumi Nr.6 „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 
izplatību”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums 
Nr. 655) 1.punktu, kas nosaka, ka „visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6. decembrim”, ir nepieciešams 
pieņemt jaunus saistošos noteikumus „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā dala paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei 
(personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 37. punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-
19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Saistošie noteikumi paredz atbalstu personām (ģimenēm), kas nonākušas krīzes situācijā, laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-
19 izplatību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz šādu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā, sakarā ar Covid-19 izplatību: 

– pabalstu krīzes situācijā; 

-psihosociālu atbalstu krīzes situācijā. 

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei  līdzekļi tiks rasti pašvaldības sociālo pabalstu budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Pabalstu krīzes situācijā piešķir uz personas iesnieguma pamata. Sociālais dienests, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, ievāc pierādī-
jumus, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, veicot lietderības apsvērumus. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/313782#p35
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 Nu jau 11. reizi Latvijas valsts svētku laikā Kārsavas novadā ir skaista tradīcija- lūgt iedzīvotājus uzmanīgi palūkoties apkārt un novērtēt savu 

līdzcilvēku darbu, ieražas, devumu Kārsavas novada labā. Šogad pagastu iedzīvotāji bija sasparojušies, un uz Goda pilsoņa nosaukumu izvirzījuši 6 

novadniekus. Patiesi darbīgus un enerģiskus cilvēkus! Tie šogad ir : Anna Karpova  no Kārsavas, Jevģēnija Brence no Mežvidiem, Andris Naglis no 

Kārsavas, Anita Vorkale no Mērdzenes, Inese Nagle no Salnavas, Agnese Medne no Malnavas 

ATZINĪBAS PAR KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSONI 

JEVĢENIJA BRENCE  

 Dzimusi 1938.gada 2.februārī, Rēzek-

nes rajona Greiškānos, mācījusies Rīgas 

4.medicīnas skolā. 1959.gadā uzsākusi 

darba gaitas Mežvidu feldšeru punktā un 

nostrādājusi 35gadus, līdzpat 1994.gadam, 

kad devās pelnītā atpūtā.  

  Daudzus dzīves gadus veltījusi cilvēku 

veselībai, iemantojusi līdzcilvēku cieņu.  

 Pēc darba gaitu izbeigšanas, dzied fol-

kloras ansamblī, apmeklē bibliotēkas pasā-

kumus. Neatņemama dzīves sastāvdaļa 

tiek veltīta ne tikai individuālām lūgša-

nām, bet jo aktīvi notiek darbošanās vietē-

jās draudzes aktivitātēs. Jevģenijas dzīves 

pieredze un padomi ir liela vērtība gados 

jaunākiem.  

 Ar savu piemēru viņa parāda, ka jebkurā vecumā cilvēks var būt aktīvs, enerģisks sabied-

rības loceklis. Tik bagātu un darbīgu mūžu ne 

katram izdodas nodzīvot, jo pat šodien, kad ie-

sperts jau plats solis devītajā gadu desmitā, pie-

tiek spēka , enerģijas un labu vārdu gan bērniem 

un mazbērniem, gan vienmēr aktīvi visu mūžu 

piedalīties sabiedriskajā dzīvē, pat būt par līderi 

sporta aktivitātēs starp senioriem.  

Kā atzīst pati Žeņa: “Esmu dzimusi Sveču die-

nā, laikam tāpēc vienmēr lūdzos, lai visiem 

sniegtu atbalstu un morālu palīdzību.” 

Tiek piešķirts Kārsavas novada pašvaldības  

Atzinības raksts  

Jevģenijai Brencei par aktīvo dzīves pozīciju, 

par  novada, pagasta  tradīciju  un garīgo vēr-

tību saglabāšanu un nodošanu nākamajām 

paaudzēm.  

ANNA KARPOVA  

 Dzimusi 1949.gada 27.maijā Salnavas pagasta Kalvīnes ciemā triju bērnu ģimenē, Anna 

bija vecākais bērns savā ģimenē. Skolojusies Silarašu pamatskolā, pēc tam Salnavas pamatskolā 

un Kārsavas vidusskolā. Absolvēja Rīgas profesionālo skolu un iegūva grāmatvedes – inventari-

zatores profesiju. No 1968.gada līdz 1978. gadam strādāja Kārsavā par grāmatvedi – inventariza-

tori, bet 1978.gadā sāka strādāt Ludzas patērētāju sabiedrībā par pārdevēju. 

 Aizejot pelnītā atpūtā, Anna visu laiku ar savu klātbūtni pagodina rīta misi Malnavas Ro-

žukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Vienmēr atsaucas uz ticīgo lūgumu nodziedāt psal-

mus par aizgājēju. 

 Annas kundze ar pašaizliedzīgo kalpošanu katoļu baznīcai un sabiedrībai vairāku desmitu 

gadu garumā aizlūdz par saviem līdzcilvēkiem un visiem ticīgajiem.  Ir vienmēr nosvērta, uzma-

nīga, atsaucīga un laipna. 

Tiek piešķirts Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksts Annai Karpovai par pašaizliedzīgu 

kalpošanu sabiedrībai , katoļu baznīcai, par Latgales novadam raksturīgo latgalisko vērtību 

saglabāšanu. 

ANDRIS NAGLIS 

  Dzimis kārsavietis, izglītību ieguvis Kārsavas vidusskolā un Malnavas 

koledžā. 2006.gadā nodibina savu pirmo uzņēmumu SIA “Daivas”, kas dar-

bojas mazumtirdzniecības jomā, 2009.gadā mana nosaukumu uz SIA „CPA”, 

kas Kārsavā visiem zināms kā “ELVI veikals.  

 Veiksmīgi darbojas mazumtirdzniecības nozarē un rūpējas par to, lai 

kārsaviešiem vienmēr ir pieejams plašs preču piedāvājumu klāsts. 

 Andris Naglis veiksmīgi un prasmīgi prot vadīt biznesu un no 

2013.gada sniedz ēdināšanas pakalpojumus Kārsavas vidusskolā un no 2018. 

gada Malnavas koledžā.  

 Atvērti arī 5 “ALK-OUTLET” veikali.  

 2009.gadā nodibina uzņēmumu “ACUK”, kas darbojas būvniecības no-

zarē, ir sakopti un renovēti daudzi objekti kas priecē kārsaviešus un cilvēkus, 

kas ierodas Kārsavas pilsētā pēc ilgāka laika.  

Tiek piešķirts Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksts Andrim Naglim 

par  ieguldījumu dzimtā novada  uzņēmējdarbības attīstībā. 
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INESE NAGLE 

 Dzimusi 1968.gada 25.martā kuplā 

Salnavas pagasta Elstu sādžas daudzbērnu 

ģimenē kā jaunākā Nagļu ģimenes atvase.  

 Skolas gaitas uzsāktas Salnavas 8-

gadīgajā skolā, tad turpinātas Kārsavas 

vidusskolā, pēc kuras absolvēta Ekonomi-

kas fakultāte Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijā. Pēc akadēmijas beigšanas Ine-

se atgriezās dzimtajā pusē un strādāja par 

ekonomisti saimniecībā “Sala”. 

 Mērķtiecība, prasīgums pret sevi un 

citiem, neatlaidība, darba un dzimtās pu-

ses mīlestība pamudināja Inesi uzņemties 

pagasta pašvaldības vadīšanu. 1994.gadā 

Inese tika ievēlēta par Salnavas pagasta 

padomes priekšsēdētāju un bija jaunākā 

no Ludzas rajona pašvaldības vadītājiem, 

Inese apzinīgi pildīja savus pienākumus 

un veiksmīgi tika galā ar netik ne viegla-

jiem uzdevumiem.  

Inesei jau no bērnības ir ieaudzināta liela darba 

mīlestība un atbildības sajūta pret darāmo darbu.  

 Pēc novadu reformas 2009.gadā Inese kļu-

va par Attīstības nodaļas vadītāju. Inese vadībā 

ir realizēti neskaitāmi Eiropas Savienības fonda 

atbalstītie, valsts un pašvaldības līdzfinansētie 

projekti. 

 Inese spēj saliedēt kolektīvu un katru dar-

binieku mobilizēt uz radošu un atbildīgu darba 

procesu. Viņai piemīt organizatora spējas. Ineses 

vadībā veikta Zobļovas kapu kapličas atjaunoša-

na. Dieva vārds un tuvākmīlestība ir apliecinā-

jums Ineses ikdienas darbiem.  

Tiek piešķirts apbalvojums  „ Kārsavas novada 

Goda pilsonis”  

Inesei Naglei par nozīmīgu un paliekošu iegul-

dījumu Kārsavas novada attīstībā, pašaizliedzī-

gu un būtisku devumu Latgales kristīgo un 

dzimtas tradīciju kopšanā.  

ANITA VORKALE 

 Dzimusi 1961.gadā Eriņu ģimenē kā jaunākais bērns, par prieku un acuraugu vecā-

kajiem brāļiem. Dzīves gaitas uzsāktas Vidzemes pusē, netālu no Gaiziņa, bet 1968.gadā 

ģimene pārcēlās uz Dricāniem, kur pagāja Anitas skolas gadi. Meitene interesējās par 

tūrismu, orientēšanās sportu, bija ļoti muzikāla.  

 Kopā ar savu vecāku un vecvecāku mīlestību pret ģimeni, dzimtu, savu novadu, 

Anitā stipriem diegiem ieausts Latvijas mīlestības kods. Pēc vidusskolas beigšanas, Ani-

ta iestājās Medicīnas Institūtā Rīgā.  

 Pēc augstskolas beigšanas Anita uzsāk darbu Kārsavas poliklīnikā kā ārste terapei-

te. Anita Vorkale savā garajā un atbildīgajā darba dienā atrod laiku dziedāt Mērdzenes 

sieviešu korī “Austra”, Mērdzenes etnogrāfiskā ansambļa “Mārga”. 

2009.gadā piedalījās Latvijas televīzijas šovā “Dziedošās ģimenes”.  

 Kuplās ģimenes un dzimtas atbalsts spēcina Anitu atbildīgajā profesijas ikdienā.  

Piešķirts Kārsavas novada pašvaldības Atzinības raksts  

Anitai Vorkalei  par godprātīgu un pašaizliedzīgu profesionālo darbību un mūža ie-

guldījumu medicīnas jomā; par Latvijas neatkarības atjaunošanas sekmēšanu Atmo-

das laikā, par dzimtas un ģimenes vērtību stiprināšanu, par latvisko kultūras vērtību 

attīstību. 

AGNESE MEDNE(dzimusi Barkāne) 

 No dzimšanas brīža 1980.gada 27.novembrī dzīvo un strādā Kārsavas novadā. Kopā 

ar babiņu un māmiņu dziedāja Bozovas etnogrāfiskajā ansamblī. Agnese gaitas saistītas ar 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcu – bērnībā ar piedalīšanos procesijā, 

tagad ar dziedāšanu draudzes korī.  

 Pēc Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas absolvēšanas Agnese atgrie-

zās Malnavā, lai viedotu ģimeni un strādātu savas mīļās Latgales labā. 

 Kopš 2005.gada uzsāka darba gaitas Malnavas koledžā, kā arī sāka vadīt Bozovas 

etnogrāfisko ansambli.  

 2010.gadā Agnese sāka vadīt TAD “Malnava”  un no 2012.gada vada Malnavas pa-

gasta vidējās paaudzes deju kolektīvu “Jedritavai”. 

 2014.gadā sāk strādāt par Malnavas pagasta kultūras darbu organizatori. Pasākumi, 

ko Agnese organizē, vienmēr ir pārdomāti, sirsnīgi un emocijām bagāti.  

Agnese veiksmīgi vada biedrību “Sakaņa un atbalsts” 

 2016.gadā Agnese saņēma Nikodema Rancāna balvu kā Latgales izcilākais pedagogs.  

 Agneses ģimenē Dieva, darba, dziesmas, dejas, cilvēku un savas dzimtas zemes mī-

lestības notis turpina skanēt viņas bērnos. 

Tiek piešķirts apbalvojums „ Kārsavas novada Goda pilsonis” 

 Agnesei Mednei par tautisko un garīgo vērtību, novada un dzimtas tradīciju kopšanu, 

saglabāšanu un popularizēšanu; par mūsdienīgu un radošu pieeju jaunatnes pilsoniska-

jā un patriotiskajā audzināšanā . 
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Malnavas koledža jau trešo mācību gadu turpina īstenot Projektu 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-

mazināšanai” (projekts PuMPuRS). 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda 

projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mā-

cības un nepabeidz skolu. Malnavas koledžā projektā iesaistītiem 1. 

līdz 4. kursu izglītojamiem tiek sniegts gan individuālais materiālais un 

konsultatīvais atbalsts ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan 

sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei. Tas rada 

atbalstošas mācību vides izveidošanu skolā. Šajā mācību semestrī at-

balsts sniegts arī pedagogiem, nodrošinot Supervīzijas nodarbības, kas 

palīdzēs pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicināju-

miem. Gan  22.-23. oktobrī mācības (tiešsaitē) ”Darbs jaunatnes jomā 

ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” , gan 

6. novembrī notikušās Supervīzijas ( tiešsaistē) palīdzēs pedagogiem  

atpazīt priekšlaicīgas mācību  pārtraukšanas riskus,veicināt izpratni par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocio-

nālajām vajadzībām. 

2020./2021. mācību gada 1. semestrī atbalstu no projekta saņem  

50  Malnavas koledžas  izglītojamie, kuriem tiek sniegts atbalsts trans-

porta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatī-

vais atbalsts.  

Gan ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, gan arī novembrī, kad ko-

ledžā darbs norit attālināti, tiem projekta PuMPuRS audzēkņiem, kuri 

ierodas skolā uz praktiskajām mācībām,  tiek sniegts atbalsts transpor-

ta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatīvais 

atbalsts. 

Pateicoties mūsu ēdinātāja SIA CPA vadītājas Ināras Nagles atbal-

stam un atsaucīgajam ēdnīcas kolektīvam  vadītājas Zintas Lukaševi-

cas,  pavārīšu Aijas Igaunes un Inetas Caunes darbam,  Malnavas 

PuMPuRS gan ikdienā garšīgi pusdieno, gan saņem sagatavotās ēdinā-

šanas pakas. 
Projekta koordinatore Malnavas koledžā Ilga Novikova 

PuMPuRS TURPINA DARBU!  

2.kursa augkopības tehnikas  un finanšu darbinieku grupas projekta dalībnieki kopā ar audzinātāju 

M.Valenieci saņem ēdināšanas pakas. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  PIEDALĀS KONKURSĀ ,,ATKRITUMU KONTEINERĪTIS” 

      Trīs  Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestādes – Kārsavas PII, 

Malnavas PII un Mērdzenes pirmsskolas grupa -  atsaucās uz 

SIA ,,ALAAS” rīkoto konkursu pirmsskolas vecuma bērniem ar mērķi -  

veicināt izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, tai skaitā 

pārveidojot to noderīgā lietā , ko var izmantot ikdienā. 

       Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem 

veidoja praktisku atkritumu konteinerīti, par pamata materiālu izmantojot 

dažādu izlietojumu iepakojumu un tā elementus. 

         Konkursa žūrija darbiņus vērtēja pēc nopietniem kritērijiem – atbil-

stība noteikumiem, darba izpildījuma kvalitātes, praktiska pielietojuma, 

oriģinalitātes.   

    Ar piedalīšanos konkursā pirmsskolas vecuma bērni ieguva priekšstatus 

par atkritumu samazināšanu, to otrreizēju izmantošanu un pārstrādi. At-

kritumu problēmas risināšana pirmsskolas vecuma bērniem sniedz daudz 

iespēju to saistīt arī ar dažādu mācību jomu saturu. 

     Paldies izglītības  iestāžu  pirmsskolas skolotājiem un bērniem par ori-

ģinālajiem darbiem, izrādīto interesi un  piedalīšanos!  

Pirmsskolas jomas koordinatore Janīna Ņukša 

LATVIJAS MAZPULKU RUDENS PĀRGĀJIENS „TIEŠSAISTĒ MEŽĀ!”  

Mērdzenes pamatskolas mazpulcēni - 7.klases 

skolēni piedalījās vienā no aizraujošajiem rudens 

pārgājieniem “Tiešsaistē mežā!”. Pārgājiena lai-

kā bija nepieciešams izvēties kādu ceļa posmu 

caur/gar mežu, meža taku vismaz 5 km garumā. 

Skolas mazpulcēni pilnībā izbaudīja šo pasāku-

mu, jo bija silta un saulaina rudens diena. Pārgā-

jiena laikā bija nepieciešams izmantot vairākas 

aplikācijas: Loquiz, Dabas dati un WhatsApp.  

Pulksten 12.00 visas reģistrētās komandas Latvi-

jā saņēma uzdevumus un devās aizraujošā dabas 

vērošanā un atbilžu sūtīšanā.  Pārgājiena dalīb-

nieki pētīja LVM Perēkļu masīvu. Atradām 

skaistas lielas sēnes, tikko uzziedējušas vijolītes, 

kas raksturīgas pavasarim, jo šeit nesen bija iz-

cirsts mežs un augi sajutuši siltos saules starus 

sajauca gadalaikus. Pārvietojās pāri grāvim pa 

nokritušo baļķi, tas sagādāja daudz emociju. Vie-

nā izcirtumā redzējām sagatavoto laukumu meža 

stādīšanai, jo uzart celmu vietas var tikai ar spe-

ciālu tehniku.  Šajā masīvā nesen izbūvēts jauns 

ceļa posms, kura malā bija lieli izrauti celmi, kas 

mums kalpoja par atpūtas krēsliem. Bērnus pie-

saistīja zaļa līdzena mauriņa zāle. Kāpēc tā ne-

pieciešama mežā? Secinājums- visiem jaunajiem 

ceļiem malas no erozijas glābj sasētā zāle ar sa-

vām saknēm.  

 Pārgājiena noslēgumā bija uzdevums sarīkot 

„Zaļāko pārgājiena pikniku Pasaulē!”, kur Maz-

pulku komandām tika izmaksāti izdevumi par 

pārtikas produktiem piknikam 17,65 EUR apmē-

rā. Šis uzdevums tika veikts godam, sakurot 

ugunskuru zaļajā pļavā un pārrunājot pārgājiena 

laikā gūtos iespaidus. Šeit tika pārbaudītas dau-

dzas kompetences ar kurām mazpulcēni godam 

tika galā. Visiem dalībniekiem ļoti patika šī satu-

rīgā sestdienas diena dabā. Uz tikšanos pavasarī! 

124. Pudinavas mazpulka vadītāja L. Čigāne 

#tiešsaistē Mežā#Mazpulku Pārgājiens# Ejam Mežā 



Vēlamies informēt, ka 26.oktobrī tika saņemta Latgales plānošanas reģi-
ona informatīvā vēstule, Par grozījumiem reģionālās nozīmes starppilsē-
tu maršrutā Nr.7611 “Rīga-Ludza-Kārsava”, kurā bija teikts, ka atbilsto-
ši sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas politikai, stiprinot 
vilcienu nozīmi pasažieru pārvadājumos, organizējot sabiedriskā trans-
porta pasūtījumus, Direkcija ir sagatavojusi priekšlikumu slēgt reģionālās 
nozīmes maršruta Nr. 7611 Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga reisu 
Nr. 01 plkst. 14.40 no Rīgas un  Nr. 02 plkst. 2.50 no Kārsavas, kas 
šobrīd praktiski dublējot vilcienu Zilupe - Rīga, posmā no Ludzas līdz 
Rīgai. 
Tika aicināts līdz 30.oktobrim sniegt viedokli iepriekš aprakstītajā situā-

cijā.  
Izvērtējot esošo situāciju un veicot iedzīvotāju  ekspresaptaujas, domes 
priekšsēdetāja sniedza atbildes vēstuli gan Latgales plānošanas reģionam, 
gan Valsts autodirekcijai, kurā bija teikts, ka pašvaldība lūdz neslēgt šo 
maršrutu, kas ir vitāli svarīgs iedzīvotājiem. Vēstulē tika arī lūgts, balsto-
ties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, nomainīt esošo vilcienu Zilupe- Rīga, 
Rīga – Zilupe pret ātrvilcienu, kas būtiski uzlabotu mūsu iedzīvotāju no-
kļūšanu Rīgā. 
Šī informācija tika nosūtīta arī Ludzas novada domei ar lūgumu iesaistī-
ties un atbalstīt autobusa Kārsava-Rīga- Kārsava turpmāko pasažieru 
pārvadāšanu. 
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’LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2020’’ LAUREĀTU VIDŪ MARITA JOŅINA 

AICINA  ATSAUKTIES BIJUŠOS VAI ESOŠOS KĀRSAVAS DZELZCEĻA STACIJAS DARBINIEKUS 

Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs kopš 2014. gada organi-
zē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas re-
ģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vi-
des attīstību Latgalē. Konkurss veicina Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot 
labas uzņēmējdarbības prakses piemērus reģionā. 
Konkursā, kas norisinās jau sesto gadu, 7 nominācijās: gada amatnieks/mājražotājs,  jaunais tūrisma pakalpojumu 
sniedzējs, gada uzņēmīgākais reemigrants Latgalē, gada inovācija, gada jaunais komersants un gada sociāli atbildīgs 
uzņēmums, Latgales reģiona iedzīvotāji un organizācijas līdz 26. oktobrim, kad konkursam varēja pieteikt uzņēmu-
mus, tika saņemti 56 pieteikumi.  
2020. gada 12. novembrī zoom platformā notikušajā “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’ uzņēmēju konkursa 
vērtēšanas komisijas sēdē, izskatot pretendentu pieteikumus, tika pieņemts lēmums balvas ‘Sociāli atbildīgs uzņē-
mums” nominācijās piešķirt Maritai Joņinai  un viņas fizioterapeita prakse. 

Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists  

Kārsavas novada pašvaldība, sadarbībā ar pētnieci Daci Dzenovsku 

(Oksfordas universitātes asociētā profesore migrācijas antropoloģijā), ai-

cina atsaukties bijušos vai esošos Kārsavas dzelzceļa stacijas darbiniekus, 

kas var pastāstīt par ar dzelzceļu saistīto dzīvi un darbu cauri laikiem. 

 Pētniece Dace Dzenovska veic pētījumu, kura mērķis ir saprast kādēļ un 

kā tukšojas Latvijas ciemi un pilsētas, savukārt Kārsavas novada pašvaldī-

ba vēlas apkopot vēsturiskus materiālus par dzelzceļa nozīmi novada at-

tīstībā.  

Ja jums vai jūsu tuviniekiem ir iespēja palīdzet šī pētījuma tapšanā, lū-

gums sazināties ar pētnieci  

Daci Dzenovsku 

 (27809602, dace.dzenovska@compas.ox.ac.uk) 

vai Kārsavas novada pašvaldības pārstāvi Ingu Zagorsku 

(29327265, inga.zagorska@karsava.lv). 

 

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. 
novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā pieņemto 
likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto 
tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. 
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internet-
bankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. 
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-
jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 

Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. 
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN sa-
maksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepiecieša-
mā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv ie-
spējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašu-
miem. 
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesa-
maksātās summas. 
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā. 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja   I.Silicka 

ATGĀDINĀM VEIKT KĀRTĒJO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU 

APKOPOJUMS PAR  AUTOBUSA  KĀRSAVA—RĪGA  AKTUALITĀTĒM 

Kā jau tika ziņots,  SIA ”Kārsavas namsaimnieks”  maija beigās pieteica līguma Nr.KN-19-4.9./1 laušanu 

ar personu apvienību “AGB Serviss D”, kas sastāvēja no SIA “DGS” un SIA “AGB serviss”, jo būvdarbu 

veicēji būtiski kavēja būvdarbu izpildes termiņus. Līdz 29. jūnijam būvniekiem bija tiesības pabeigt ie-

sāktos darbus un iesniegt dokumentāciju, taču būvnieks to neizdarīja un, neinformējot pasūtītāju, atstāja 

būvobjektu. 

Jūljā tika uzsākts darbs pie jauna iepirkuma dokumentācijas gatavošanas un 22. jūlijā tika izsludināts iepirkums “Katlu mājas izbūves pabeigšana Kār-

savā”. Iepirkumam pieteicās 3 pretendenti, kuru piedāvājumus izvērtēja iepirkumu komisija 4 cilvēku sastāvā. Rūpīgi izvērtējot visus piedāvāumus, 

14. septembrī komisija pieņēma lēmumu par uzvarētājiem atzīt pretendentu SIA “AGB serviss” piedāvājuma kopējo cenu 757 711, 61  EUR bez 

PVN. Būvdarbi tiks veikti kopā ar apakšuzņēmēju SIA “RCI GULBENE”. Pēc lēmuma pieņemšanas, 15. septembrī tika slēgts Būvdarbu līgums ar 

SIA “ AGB Serviss”, līguma izpildes termiņš ir 5 mēneši no parakstīšanas brīža. 

Būvuzraudzību objektā veic SIA “ CC3” būvuzraugs Arnis Heinrihsons, bet autoruzraudzību – SIA “Arhiteh”. 

Šobrīd ir notikušas vairākas būvsapulces un būvniecība notiek ļoti raiti gan pie vispārceltnieciskiem darbiem, gan pie siltummehānikas sadaļas. Uz-

sākti darbi pie elektrovadības automātikas, ir uzstādīti sūkņi, siltummaiņi, reduktori. Ir izbūvēta pamatne maisu filtram un pelnu konteinerim, novērsti 

vairāki iepriekšējās būvniecības defekti, tiek gatavota pamatne apkārtējiem lauumiem, kuru asfaltēšana plānota novembra vidū (ja būs atbilstoši laika 

apstākļi). Katlmājas iedarbināšana un pirmie testi paredzēti decembra sākumā. Objekts ir jānodod ekspluatācijā līdz februāra beigām. 

Juris Vorkalis  

SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis  

KĀRSAVAS KATLU MĀJĀ IR ATSĀKTI BŪVDARBI 

mailto:dace.dzenovska@compas.ox.ac.uk
mailto:inga.zagorska@karsava.lv


Aicinām aplūkot mājaslapas galerijā ievietotās iedzīvotāju 

iesūtītās svētku bildes un skolēnu apsveikumus. Video sadaļā 

apskatāmi arī dziedoši sveicieni no Mērdzenes skolniekiem 

un  Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes au-

dzēkņiem. 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: solvita.dzerkale@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 
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Ignatjeva Marija  

1926.- 13.10.2020  

Kārsava 

 

 

Krūmiņa Zenta  

1929. - 07.10.2020  

 Kārsava  

 

Lele Leonora  

1921. - 09.10.2020  

Malnavas pagasts  

Lisovska Staņislava  

1933. - 11.10.2020  

Malnavas pagasts  

 

Nefjodova Ludmila  

1938. -  17.10.2020  

Goliševas pagasts  

KULTŪRA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  

5  miršanas reģistri: 

Fotogrāfija : Sintija un Sandija Ruskules 

Fotogrāfija : Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde 

Fotogrāfija : Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde 

(turpinājums no 1.lpp) 

Fotogrāfija : Salnavas pamatskola 

Fotogrāfija : Kārsavas Mūzikas un māk-

slas skola 
Fotogrāfija : Salnava 

Fotogrāfija : Goliševa 

Fotogrāfija : Mežvidi 

Fotogrāfija : Kārsavas pirmsskolas izglītības iestāde 

Fotogrāfija : Kamila Morozova 

Fotogrāfija : Solvita Dzērkale 


