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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

Mēs esam pieraduši uztvert Jauno gadu kā pārejas mirkli no pagātnes uz 

nākotni, no vecā uz kaut ko cerīgu, jaunu. Katrs no mums, gaidot pus-

nakts mirkli, atskatās uz aizejošo gadu un kaldina plānus jaunajam. Šo-

gad, kā kompensācija par nikno slimību, par aizliegumu rīkot lielas un 

skaļas svētku sagaidīšanas svinības, daba apveltīja mūs ar biezu sniega 

segu, ar pasakaini rotātiem kokiem un krūmiem. Sajūta, lūkojoties visap-

kārt, bija, kā sen aizmirstā pasakā. To visu vēl svinīgāku darīja mūsu ie-

dzīvotāju izrotātās mājas un gaismiņas logos. Brīnišķīgi!  

Tomēr laiks steidzas ātriem soļiem, sākas ikdiena, atkal rūpes un nomā-

cošā statistika.  Ir jābūt stipriem, jātic, ka reiz tas beigsies. Ir jāmācās ne-

ļaut negatīvismam pārņemt sirdi. 

Mācīsimies kopā atlaist visu, kas nav vajadzīgs, kas bremzē virzību uz 

priekšu, kavē attīstību. Atlaist problēmas, kuras nav risināmas vai kuru 

risinājumus nav iespējams ietekmēt. Mēģināsim dienu uzsākt ar smaidu, 

un diena ieskanēsies pozitīvi! Neļausim negatīvajam garastāvoklim pār-

ņemt mūs, tad viss darāmais veiksies daudz vieglāk un vienkāršāk. 

Man viena kārsaviete gandrīz ikrītu īsziņā atsūta jauku, uzmundrinošu 

vēlējumu dienas noskaņai. No paša rīta! Un tas liek sasparoties, pasmai-

dīt un ķerties ikdienas darāmajiem darbiem ar pozitīvu noskaņojumu. 

Paldies viņai!  

 

 

 

Ināra Silicka 
Kārsavas novada 

domes priekšsēdētāja 

 

 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Agate, Daimonds, Marsela, Deivids,  

Sofija, Kristiāns, Madara, Rinalds  

Alise, Roberts, Estere  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā mēnesī no-

slēgtas  

2 laulības 
 

APSVEICAM! 

              ( piedzimuši un piereģistrēti Kārsavas novadā)  

36 bērni:  

20 puiši un 16 meitenes 

(Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti ) 

91 miršanas reģistri:   

42 vīrieši un 49 sievietes  

2020.GADĀ  KĀRSAVAS NOVADĀ REĢISTRĒTO IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 

ZIEMAS MIRKĻI KĀRSAVAS NOVADĀ  

Sanitas un Kaspara Loginu Ziemas pils Mērdzenē  

Šoziem varam priecāties par baltiem ziemassvētkiem un patīkamu laiku. 

Antoņinas Lipskas foto 

Kamilas Morozovas foto Junoras Streļčas foto Salnava „Ogulāji” 

CIENĪJAMIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 

Vairāk Kārsavas novada iedzīvotāju un ie-

stāžu rotājumus un ziemas bildes var ap-

skatīt karsava.lv  

Būsim stipri fiziski un garīgi šajā laikā. 
Lai veselība un veiksme ir ik uz soļa! 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka 
sākot ar šī gada 8. decembri objektā 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, 
Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, 

Kārsavā, ”, saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 
2019” noteikumiem un esošajiem laikapstāk-
ļiem ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. 
Šobrīd laika apstākļi nav piemēroti kvalitatīvai 
seguma pamatnes izbūvei un seguma atjaunoša-
nas darbu veikšanai. Būvdarbi tiks atsākti pava-
sarī, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem. 
Atgādinām, ka pieslēgumu izbūvi varēs uzsākt 
tikai tad, kad būvobjekts būs pilnībā pabeigts un 
nodots ekspluatācijā. Neskatoties uz to, ka pie-
slēgumus šobrīd veikt nav iespējams, lūdzam, 

savlaicīgi vēsrties SIA “Kārsavas namsaim-
nieks” ar iesniegumu par pieslēgumu izveidi. 
Iesnieguma veidlapa pieejama šeit: http://
karsavasnamsaimnieks.lv/veidlapas/ 
Kā arī informējam, ka pieslēgumu izbūvei ir 

iespēja iegūt Kārsavas novada pašvaldības līdz-

finansējumu. Saistošie noteikumi par līdzfinan-

sējuma kārtību pieejami šeit: http://

karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-

akti/ 

Sabiedrība/ Pašvaldība 
APKOPOJUMS PAR KAMPAŅU „VISLATVIJAS ELEKTRONIKAS ŠĶIRATLONS”  
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Lai vērstu uzmanību nolietotās elektrotehnikas ietekmei uz vidi, kā arī veicinātu to šķirošanu un pārstrādi, Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SIA 

“Eco Baltia vide” un veikaliem “Top” no šī gada aprīļa līdz novembrim īstenoja kampaņu “Elektronikas šķiratlons”. 

Kampaņā  “Elektronikas šķiratlons” piedalījās vairāk nekā 6600 iedzīvotāju no visas Latvijas. Kopumā otrreizējai pārstrādei nododot 410 386 kilo-

gramus elektrotehnikas, kas apjoma ziņā pielīdzināms aptuveni 35 trolejbusu kopējai pašmasai. 

Kārsavas novadā pārstrādei nodotais elektronikas apjoms – 5470 kg. 

TEHNOLOĢISKS PĀRTRAUKUMS KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA TĪKLU IZBŪVĒ 

KĀRSAVAS NOVADA BIBLIOTĒKĀS NONĀK VĒRTĪGAS GRĀMATAS 

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam projektā 

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, Kārsa-

vas novada bibliotēku krājumi tiek papildināti ar augstvērtīgām oriģināl-

literatūras un tulkotajām grāmatām. Visapjomīgākā grāmatu kolekcija 

papildinās Kārsavas pilsētas bibliotēkas krājumus -  125 grāmatas par 

summu EUR 1288,85. Arī visas pagastu bibliotēkas varēs piedāvāt sa-

viem lasītājiem daudzveidīgu literatūru bērniem un pieaugušajiem.  

Novada bibliotēku koordinatore Inta Jurča  

PROJEKTS “KAPELAS ”SĀBRI” MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES PAPILDINĀJUMS” 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

valdes loceklis Juris Vorkalis 

INFORMĀCIJA BIBLIOTĒKU APMEKLĒTĀJIEM 

Ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 12.janvāra tiek atsākta grāmatu 
izsniegšana Kārsavas novada bibliotēkās, ievērojot visus epidemioloģis-
kos norādījumus un drošības pasākumus. 

• Bibliotēkas uzņem individuālus apmeklētājus (1 persona vai 1 
‘mājsaimniecībā dzīvojošie), pasākumus nerīko. 

• Bibliotēku lasītavas apmeklētajiem ir slēgtas 

• Apmeklētāji un personas lieto sejas maskas 

• Vienam apmeklētājam ( 1 persona vai 1 ‘mājsaimniecībā dzīvojo-
šiem) tiek paredzēti vismaz 10 m2 publiski pieejamās telpas 

• Telpās atrodas ne vairāk kā 20% no kopējā iespējamā cilvēku skai-

ta, ko pieļauj telpu kopējā platība un infrastruktūra 

• Tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma 

• No lasītājiem saņemtos izdevumus ievieto „karantīnā’ 

• Bibliotēkas nodrošina tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas 

 
Lasītavas un interneta lasītavas nestrādās.  Aicinām sazināties ar bibliotē-
ku lai rezervētu interesējošās grāmatas vai saņemtu uzziņas un konsultā-
cijas. Kontaktinformācija : http://karsava.lv/kultura/bilbiotekas/ 
Ludzas reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs :   https://
ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

SALNAVAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES 

Šajā neparastajā laikā Salnavas pagasta  bibliotēkā dzīve neapstājas. 

Decembra mēnesī tika veidots zīmējumu konkurss ,,Ziemassvētki klāt”, kur piedalījās Salnavas pamatskolas PII grupiņa, jaunāko klāšu skolēni un 

pedagogi. Audzēkņu krāšņie darbi tagad rotās bibliotēkas gaiteņa sienas un būs apskatāmi ikvienam interesentam, kas viesosies Salnavas pagasta bib-

liotēkā . 

Lasītāji bija priecīgi par skaistajiem un zīmīgajiem zīmējumiem. Paldies visiem bērniem un pedagogiem par atsaucību! 

 
Salnavas pagasta bibliotekāre Modrīte Lele 

VKKF mērķpro-
grammas 
“Dziesmu un deju 
svētku kustības 
amatiermākslas 
kolektīvu materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkur-
sā biedrības “Kūzuls” projekts “Kapelas” Sāb-
ri” materiāli tehniskās bāzes papildinājums” 
saņēma VKKF finansējumu 1950.0 EUR ap-
mērā.  

Projekta rezultātā iegādāti tautas mūzikas ins-
trumenti- bungas, mandolīna, cītare un akus-
tiskā basa ģitāra. 
Ar iegādātajiem tautas mūzikas instrumentiem 
būs iespējams ne tikai kuplināt kapelas māk-
sliniecisko izpildījumu, bet  apgūt tautas ins-
trumentu spēli arī jaunajai paaudzei- kapelas 
“Sābreiši” dalībniekiem un citiem interesen-
tiem, kad būs iespējas sarīkot meistarklases. 

Katrīna Ločmele 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 biedrībā  „KŪZULS” 

http://karsava.lv/kultura/bilbiotekas/
https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


PAR ATKRITUMU IZVEŠANU 
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„BE MORE” - TAVA IESPĒJA, TAVAI NĀKOTNEI!  

Jauniešu biedrības “DAGNE” aicina pieteik-

ties “Be More” – Latgales jauniešu līderu ap-

mācībām. 

Projekta ietvaros tiek paredzēts izveidot 

ietekmīgu jauniešu līderu grupu Latgales 

reģionā, kuri spētu iesaistīt arvien vairāk 

jauniešu vietējo NVO darbībā, veicot 

daudzveidīgas pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātes (t.sk. brīvprātīgo darbu).  

Projekta aktivitātes, galvenokārt balstīsies uz 

esošo un topošo jauniešu līderu kompetences 

paaugstināšanu jauniešu biedrību/ grupu 

vadībā, pilnveidojot viņu zināšanas par 

pilsoniskās sabiedrības izveidošanu un 

pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, attīstot 

sadarbības un starptautisko projektu 

rakstīšanas un īstenošanas prasmes. 

Aicinām pieteikties Jauniešu līderu apmācī-

bām „BE MORE” Latgales jauniešus, aizpildot 

pieteikšanās anketu  ( https://ej.uz/zza7 ) līdz 

28.janvāra, plkst.17:00. 
: Aivars Bačkurs 

Jauniešu biedrības DAGNE valdes priekšsēdētājs 

Vairāk informācījas:  

yodagne@gmail.com 

tel.nr. 29693869 

Šobrīd mēs visi izbaudām sniegotu ziemu, bet 

lielāks sniega daudzums rada arī grūtības. Teju 

katrā maršrutā atkritumu savācējmašīnu vadītāji 

atzīmējuši, ka ir apgrūtināta piebraukšana un 

konteineru izstumšana māju pagalmos, jo kon-

teineru laukumi nav attīrīti no sniega. 

Lūdzam atkritumu izvešanas dienās attīrīt kon-

teineru laukumus no sniega, lai ALAAS darbi-

niekiem konteinerus nebūtu jāceļ pāri kupenām, 

jo var gadīties, ka fiziski tas nebūs iespējams 

izdarīt un atkritumi paliks neizvesti. 

 
SIA “ALAAS” 

Tālr. +371 64607673, mob. +371 20211337 

e-pasts sia.alaas@inbox.lv 

Ģimenes tiek aicinātas piedalīties jaunajā ALAAS konkursā – ,, OTR-
REIZ – VĒL LABĀK’’!. Konkurss norises laiks 2021 .gada 11.janvāris 
– 11.februāris, tā mērķis ir ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevaja-
dzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā 
alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi. 
Konkursa dalībnieki (ģimene) izvēlas izlietotu iepakojumu un izveido 
no tā kādu citu sadzīvei nepieciešanu lietu vai priekšmetu. Vismaz 70% 

no radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam. Ie-
pakojuma materiāls var būt visdažādākais - plastmasa, koks, stikls, plē-
ve, papīrs, kartons, metāls. Iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai 
papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai izveidotais priek-
šmets vai lieta būtu reāla, praktiska, ikdienā pielietojama. Darba izpil-
dīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti. 

Nolikums apskatās karsava.lv 

ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’ 

NOLIETOTU ELEKTROPREČU BEZMAKSAS UTILIZĀCIJA ELEKTROPUNKTĀ 

 NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos telefonus, datorus, aku-
mulatorus, rūterus, dekoderus, printerus, kopētājus, TV, ledusskapjus, 
veļas mašīnas, putekļu sūcējus, instrumentus, vadus, antenas, zāles pļāvē-
jus, kases aparātus, arī metālu, metāllūžņus, utt.), atbilstoši likumā no-
teiktajai kārtībai, Jūs varat BEZ MAKSAS utilizēt uzņēmumā ELEK-
TROPUNKTS, par iepriekšminēto saņemot UTILIZĀCIJAS AKTU. Uti-
lizējamās lietas IZVEDAM AR SAVU TRANSPORTU no jebkuras vie-

tas Latvijā, kā arī noformējam un izsniedzam nepieciešamos dokumentus. 
Karsava.lv atrodama Utilizācijas akta forma, kas ir apliecinošais doku-
ments, ka elektrotehnika nodota likumā noteiktajā kārtībā. 

Tālrunis: 27255555 
E-pasts: info@elektropunkts.lv 

www.elektropunkts.lv 
Adrese: Ilzenes iela 18, Rīga, LV – 1005  

SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” – sa-
biedrība, kura darbojas daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju pārvaldīšanas/apsaimniekošanas, sil-
tumapgādes un ūdensapgādes jomā, aicina pie-
teikties uz 
Apkures iekārtas operatora / Inženierkomu-
nikāciju tehniķa (profesijas kods saskaņā ar 
profesiju klasifikatoru 8182 13 / 3112 07) amata 
vietu uz nenoteiktu laiku. 
Prasības pretendentiem: 

• Vismaz vidējā profesionālā izglītība mehāni-
kas, tehnikas, elektronikas vai inženierijas 
jomā; 

• Siltummehānikas un santehnikas zināšanas, 
prasme pielietot tās praksē; 

• Pieredze dažādu inženierkomunikāciju labo-
šanā un apkopē; 

• Augsta atbildības sajūta un precizitāte; 

• Spēja strādāt komandā un patstāvīgi organi-
zēt savu darbu; 

• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; 

• Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office) 
un viedtālruņu aplikācijām; 

• Siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu 
sistēmu, namu pārvaldīšanas jomu pamatuz-
devumu izpratne; 

• Traktortehnikas vadītāja apliecība (vismaz 
TR2 kategorija). 

Pienākumi: 
Apkures sezonā (no oktobra līdz maijam) veikt 
apkures iekārtu operatora pienākumus Kārsavas 
katlu mājā Telegrāfa ielā 37: 

• Veikt katliekārtas tehniskās apkopes un 
uzraudzību atbilstoši katliekārtu ražotāja lie-
tošanas instrukcijām; 

• Attālināti (ar aplikācijas starpniecību) sekot 
līdzi katlumājas darba parametriem un vaja-
dzības gadījumā tos koriģēt; 

• Reaģēt uz sistēmas brīdinājumiem. Vajadzī-
bas gadījumā ierasties katlumājā un novērst 
nepilnības; 

• Veikt statistikas datu ikmēneša apkopojumu 
no katlumājas programmas un iesniegt to 
vadībai. Pildīt šķeldas uzskaites, pelnu izlā-
des žurnālu; 

• Sekot katlumājas ugunsdrošības noteikumu 
ievērošanai objektā; 

• Patstāvīgi risināt dažādus citus tehniskus un 
saimnieciskus jautājumus katlu mājā. 

•  
Vasaras sezonā (no maija līdz oktobrim) veikt 
inženiertīklu tehniķa pienākumus: 

• Veikt ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu, 
siltumtīklu apkopi, remontu un izbūvi; 

• Veikt ūdensskaitītāju uzstādīšanu/
demontāžu, stāvvadu remontu un nomaiņu 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” pārvaldītajās 
mājās. 

•  
Atalgojums: 800 euro mēnesī (bruto). 
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību 
apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 
27.01.2021. uz e-pasta adresi in-
fo@karsavasnamsaimnieks.lv vai pa pastu uz 
adresi Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, 
LV-5717, vai ievietot SIA „KĀRSAVAS NAM-
SAIMNIEKS” pastkastītē, Teātra ielā 3, Kārsa-
vā. 
 
Pretendentu atlase notiks divās kārtās: 

• Pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba 
pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem do-
kumentiem; 

• Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novēr-
tētas Pretendenta zināšanas un prasmes  at-
bilstoši amatam noteiktajām prasībām. 

• Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informē-
sim par atlases rezultātiem tikai uz interviju 
uzaicinātos Pretendentus. 

Kontaktinformācija: 
Valdes loceklis Juris Vorkalis – tālrunis 

26546763. 

DARBA PIEDĀVĀJUMS 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā in-

ternetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.      

Kārsavas novada pašvaldība, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu, ar Kārsavas novada  26.11.2020. domes sēdes lēmumu Nr.17 

&6 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”, 2020.gada 4.ceturksnī ir veikusi pašvaldības budžetā ieskaitāmā ne-

kustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu, kopsummā EUR 3645.27 – pamatparāds EUR 1739.16, nokavējuma nauda EUR 

1906.11 

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2020.GADA 4. CETURKSNĪ 

https://ej.uz/zza7
mailto:yodagne@gmail.com
mailto:sia.alaas@inbox.lv
tel:27%20255%20555
mailto:info@elektropunkts.lv
http://www.elektropunkts.lv/
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BARIKĀDĒM 30 

Šogad aprit 30 gadi, kopš 1991. gada barikā-
dēm, kas bija viens no izšķirošajiem notiku-
miem ceļā uz Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu. Laiks no 1991. gada 13. līdz 25. 
janvārim Latvijas jauno laiku vēsturē ierak-
stīts, kā saliedēts tautas pašapziņas un gribas 
izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības 
pilni nosargāt savu brīvību un savu valsti. 
Ceļš no Latvijas Republikas dibināšanas līdz 
valstij kādā dzīvojam šodien, nebija viegls. 
Otrais pasaules karš un ilgie padomju okupāci-
jas gadi lika šķēršļus neatkarīgas Latvijas pa-
stāvēšanai. Tomēr, mainoties PSRS politiska-
jai situācijai, 20. gadsimta astoņdesmitajos 
gados tika īstenotas daudzpusīgas, reizē arī 
demokrātijai labvēlīgas reformas. 
Latvijā sākās Trešā atmoda. Astoņdesmito ga-
du otrajā pusē strauji veidojās nacionāla strā-
vojuma organizācijas – Helsinki-86, Latvijas 
Tautas Fronte. Rīgā notika padomju pret pa-
domju okupācijas režīmu vērstās demonstrāci-
jas. Aizvien vairāk publiskajā telpā parādījās 
viedokļu dažādība un medijos vairs netika cen-

zēts saturs, kas asi kritizēja un tieši norādīja uz 
Latvijai nodarīto PSRS okupācijas režīma kai-
tējumu. 

Ilgus gadus pūrā turētā ideja par Latvijas neat-
karības atjaunošanu ieguva jaunu sparu. Atmo-
das vēsmas un valstiskuma apziņa bija jūtama 
arī Kārsavā. Jau astoņdesmitajos gados, virs 
Kārsavas kultūras nama atsevišķos pasākumos 
tika pacelts sarkanbaltsarkanais Latvijas ka-
rogs un pamazām ļaudis tuvākos un tālākos 
pagastos vienoja valstiskā pašapziņa un vēlme 
pēc savas neatkarīgas valsts. 
1989. gada 23. augustā kopā ar Lietuvas, Igau-
nijas un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem akcijā 
„Baltijas ceļš” piedalījās arī tagadējā Kārsavas 
novada iedzīvotāji, bet 1990. gada 4. maijā 
tika pieņemta deklarācija „Par Latvijas neatka-
rības atjaunošanu”. Tomēr ceļš uz Latvijas val-
stiskuma atgūšanu nebija noslēdzies. 
Baltijas valstu lēmums par neatkarības atjau-
nošanu izsauca plašus PSRS protestus. Latvijā 
un Lietuvā aktivizējās PSRS karaspēks un spe-
cializētās milicijas OMON kaujinieki. Jau 
1991. gada janvāra sākumā OMON kaujinieki 
ieņēma Preses namu Rīgā, tādā veidā paralizē-
jot progresīvas preses izdošanu. 
Latvijas sabiedrība mobilizējās pēc asiņaina-
jiem notikumiem Viļņā, kad naktī no 12. uz 
13. janvāri padomju karaspēks uzbruka Viļņas 
Televīzijas tornim, atklāja uguni un ar tankiem 
iebrauca pūlī, kas bija pulcējies pie televīzijas 
ēkas. 
13. janvāra agrā rītā, plkst. 4.00 Latvijas Radio 
pirmajā programmā izskanēja Latvijas Tautas 
frontes vadītāja Daiņa Īvāna uzruna, kurā cil-
vēki tikai aicināti pulcēties Doma laukumā 
Rīgā, lai paustu atbalstu Lietuvai un izteiktu 
protestu pret iespējamām provokācijām Latvi-
jā. 

Jau tajā pašā dienā Daugavmalā notika Vis-
latvijas manifestācija, kurā piedalījās vairāk 
nekā 700 000 iedzīvotāju. Bet jau vakarā pēc 
Latvijas Tautas frontes aicinājuma, Rīgā pie 
svarīgākajiem valsts objektiem simtiem cilvē-
ku veidoja barikādes no smagajām mašīnām, 
traktortehnikas un betona bluķiem. Aizsargāt 
barikādes Rīgā devās cilvēki no visām Latvijas 
malām, tostarp arī vairāki desmiti cilvēku no 
Kārsavas pilsētas, Salnavas, Mērdzenes, Mež-
vidu un Malnavas pagastiem. 
Laikā no 13. līdz 25. janvārim tika bloķēta pie-
kļuve stratēģiski nozīmīgākajiem objektiem – 
valsts pārvaldes iestādēm, radio un televīzijas 
ēkām. Lai gan barikādes tika plānotas kā neap-
bruņota protesta akcija, sekoja vairāki OMON 
uzbrukumi. Dramatiskākie notikumi norisinā-
jās 20. janvārī, kad OMON kaujinieki uzbruka 
Iekšlietu ministrijas ēkai. Šajā sadursmē dzīvī-
bu zaudēja pieci cilvēki. 
25. janvāris, kad pie Brīvības pieminekļa noti-
ka barikāžu upuru bēru ceremonija, tika izslu-
dināts, kā barikāžu beigu datums, bet 20. jan-
vāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena. 

1995. gadā tika izveidots 1991. gada barikāžu 
dalībnieku atbalsta fonds. No 1996. gada tas 
barikāžu aizstāvjiem sāka piešķirt 1991. gada 
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes. Kopš 
1999. gada piemiņas zīmei piešķirts valsts no-
zīmes apbalvojuma statuss un to saņēmuši vai-
rāk nekā 30 000 barikāžu dalībnieki. Starp ap-
balvojuma saņēmējiem ir 19 Kārsavas novada 
iedzīvotāji – 9 no Salnavas pagasta, 6 no Mēr-
dzenes pagasta un pa vienam no Kārsavas, 
Malnavas, Mežvidiem un Pudinavas. 

 
Gunta Ločmele 

vēsturniece, žurnāliste 

ATCERĒSIMIES UN GODINĀSIM 1991. GADA JANVĀRA BARIKĀŽU DALĪBNIEKUS! 

Kārsavas novada dome aicina atsaukties vietējos iedzīvotājus, kuri 1991.gadā pašaizliedzīgi piedalījušies Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. Pieteikties 

var pie pagasta pārvaldes vadītājiem vai Kārsavas novada pašvaldībā.  

Atskatoties uz šiem notikumiem pēc 30 gadiem, var tikai apbrīnot barikāžu dalībnieku drosmi, kas devās uz Rīgu ar vienu mērķi- aizstāvēt uz bari-
kādēm savu valsti un tautu, nezinot, vai atgriezīsies mājās. Bija jāizvēlas starp bailēm un pārliecību. 
Ar lepnumu gribas atzīmēt 4 Mežvidu pagasta iedzīvotājus, kas ir saņēmuši Barikāžu Goda vai piemiņas zīmes: brāļi Arnis (nu jau aizsaulē) un Ed-
gars Urtāni, Arnolds Sprudzāns, Ēriks Rusins. 

Veronika Škestere 

AICINĀM ATSAUKTIES BARIKĀŽU DALĪBNIEKUS 

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀCĒJU BIZNESA IDEJU KONKURSS 
No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. 
janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt 
pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju 
biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt 
sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriek-
šējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labā-
kos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri 
saņems individuālas konsultācijas savas biznesa 
idejas realizēšanai. 
Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek 
gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu 
dažādām sociālām problēmām. Piemēram, soci-
ālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu 
sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības 
veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam 
zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, 
dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības 

nodrošināšanai. 
Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ide-
ju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūci-
jas Altum finanšu atbalsta (granta) saņemšanu 
apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. 
Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma 
pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. 
Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam 
būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 
kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos 
Altum atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais 
termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu 
sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim. 
Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. 
gada 31. janvāra plkst. 23.59, aizpildot un nosū-
tot Labklājības ministrijas mājaslapā ievieto-
to pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt 
parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosū-

tot uz e-pasta adre-
si: registracija.su@lm.gov.lv vai caur portā-
lu www.latvija.lv. Jautājumus par pieteikuma 
sagatavošanu var uzdot, zvanot pa tālruni 
64331834 vai rakstot uz e-pasta adre-
si registracija.su@lm.gov.lv. 
Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, 
pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo 
uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir 
atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā. 
Sagatavoties konkursam var palīdzēt VEBINĀ-
RU CIKLS: SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪ-
BAS SKOLA 2020, kas ir pieejams šeit: https://
www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali 
Konkurss tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3/15/
I/001 ietvaros. 

IZĪRĒ “AUTOOSTA KĀRSAVA” TELPAS 

A/S “Rēzeknes autobusu parka” filiāle “Autoosta Kārsava” ar 2021.gada 1.janvāri tiek slēgta. 
Telpas tiek piedāvātas izīrēšanai. 

Interesēties pa tālruni: 29408681  

https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
http://www.latvija.lv/
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss
https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali
https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali
http://9.1.1.3/15/I/001
http://9.1.1.3/15/I/001
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Kārsavas novada skolās no 2020. gada 1. sep-
tembra līdz 31. decembrim  turpinājās iniciatīva 
“Latvijas skolas soma”. 
Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir 
nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē 
apgūst pamata vai vidējās izglītības program-
mas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra 
laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un 
audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātie-
nē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, 
tai skaitā, izzināt Latvijas valstiskuma attīstības 
un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, 
kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēs-
turisko mantojumu un radošās industrijas. 
 Kārsavas vidusskolas skolēni izmantoja Latvi-
jas Kinematogrāfistu savienības un biedrības 
“Kultūrpunkts” plašo filmu piedāvājumu un nos-

katījās filmas: “Mans mīļākais karš”, “Mammu, 
es tevi mīlu”, “Tēvs nakts”, “Es esmu šeit”, 
“Baltu ciltis”, “Nameja gredzens” ,”Jelgava 94″, 
“Nāves ēnā”, “Cilvēka bērns”, “Vai viegli būt 
jaunam?”, “Koris. Diriģents. Kamēr…”, kā arī 
animācijas filmu “Kaķīša dzirnavas” un animāci-
jas filmu izlasi “Zelta Ziemassvētki”.  
1. – 4. kl. skolēni digitāli klausījās krāšņu un svi-
nīgu koncertu “Īkstīte”, kas izskanēja greznajā 
Rundāles pilī. Pateicoties VSIA” Latvijas Kon-
certi” iniciatīvai, aizraujošie Īkstītes piedzīvoju-
mi pārtapuši krāšņā muzikālā uzvedumā, jo Han-
sa Kristiana Andersena pasaka “Īkstīte” saviju-
sies ar franču baroka ģēnija Marka Antuāna Šar-
pantjē mūziku no viņa sengrieķu mitoloģijas ie-
dvesmotās operas “Akteons”. Operas skaistie 
dziedājumi mijās ar deju soļiem topošo baletde-
jotāju sniegumā. 
5. – 12. kl. skolēniem  tika sniegta koncertpro-
gramma “Ziemassvētki apkārt pasaulei”. Kon-
certlekcija tika filmēta un translēta tiešsaistē no 

koncertzāles.          Koncertā skanēja dažādas 
populāras Ziemassvētku dziesmas “Let it snow”, 
“Ziemā”, “Last Christmas” un tradicionālās me-
lodijas “Zvaniņš skan”, “Tu mazā, klusā Bētle-
me”. Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mikus 
Abaroniņš kopā ar multiinstrumentālisti Artu 
Abaroniņu. 
Mežvidu pamatskolas skolēni baudīja Rēzek-
nes pilsētas teātra-studijas  “Joriks” izrādi “Ole 
Lukoije” (1. – 6. kl.). 
Mērdzenes pamatskolas skolēni noskatījas fil-
mu “Mans mīļākais karš” (5. – 9. kl.), animācijas 
filmu izlasi “Zelta Ziemassvētki” (1. – 4. kl.), 
attālināti noskatījas Rēzeknes pilsētas teātra-
studijas “Joriks” izrādi “Ziemas māja” ( 1. – 4. 
kl.). 
Pateicoties iespējām, ko sniedz iniciatīva 
“Latvijas skolas soma”, tika pilnveidots mācību 
un audzināšanas darbs skolās. 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
koordinatore Kārsavas novadā  L.Oļipova 

INICIATĪVA “LATVIJAS SKOLAS SOMA” KĀRSAVAS NOVADA SKOLĀS 

PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA "KĀRSAVAS NOVADA TER TORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-2024.GADAM (AR 

2020.GADA GROZĪJUMIEM)" APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

Kārsavas novada pašvaldība 17.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19; 7 "Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-.2024.gadam grozījumu 

apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16 "Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmanto-

šanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu". 
Plašāka informācija pieejama Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.  

PAZIŅOJUMS „PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN AT-
TĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU” 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums kas stājās spēkā 2020. 
gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, 
Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos 
vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas no-
teikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritori-
jas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā 
ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra 
datiem. 
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 
3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. 
Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas 
un Zilupes novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā 
Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas novada attīstī-
bas programmas sagatavošanas. Kārsavas novada dome 2020. gada 26. 
novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes 
Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba grupas 

apstiprināšanu. 
Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks 
noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstī-
bas prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstī-
bas programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas 
analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa 
stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īs-
tenošanas uzraudzības kārtība. 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības 
un darba grupas, kurās tika iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no 
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām. 

Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei tika noteikta 
Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas va-
dītāja Ilona Igovena. 

2021. GADA 1. JANVĀRĪ SĀK DARBOTIES VIENOTAIS NODOKĻU KONTS 

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 
40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodok-
ļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var 
izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzde-
vumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas 
dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbil-
stošā kontā. 
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek 
vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mai-
nīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas 
termiņi: 
 
līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 
17. datumam; 
[2] jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 

17. datumam; 
. 
Visiem VID administrētajiem regulāro iekšze-
mes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala 
termiņš – 23. datums. 
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 
2021. gadāmainās kārtība, kādā veiktie maksā-

jumi tiek novirzīti saistību segšanai[3]. Maksā-
jot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā 
summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta 
samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, 
kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms 
tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). 
Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā 
nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un 
nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai 
maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir 
jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav pie-
šķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pa-
garinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku. 
Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā 
kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas 
ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektro-
niskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pie-
ejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas 
stāvoklis”. 
Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kon-
tiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti 
uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jauna-
jai kārtībai. 

Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, VID veic 
apjomīgus modernizācijas darbus, līdz ar to var 
būt īslaicīgi traucēta VID IS pieejamība. 
Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu 
kontu varat iepazīties tīmekļa viet-
nes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu 
konts”. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām 
zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un 
izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”. 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālr. 67122670; 67122668      
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 
www.vid.gov.lv 
 
[1] Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā 
nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu. 
[2] Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās 
darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmē-
jam pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie 
darba devēja – ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši. 
[3] Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodok-
ļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos 
maksājumus un novirza tos saistību segšanai” stāsies spēkā 2021. gada 
1. janvārī. 

http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftn1
http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftn2
http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftn3
http://www.vid.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
http://www.vid.gov.lv/
http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftnref1
http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftnref2
http://karsava.lv/2021-gada-1-janvari-sak-darboties-vienotais-nodoklu-konts/#_ftnref3
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
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Apstiprināts 
Ar Kārsavas novada domes 

2020.gada 17. decembra sēdes lēmuma Nr.4 , prot. Nr. 19 
 

Kārsavas novada pašvaldības 2020.gada  17. decembra saistošo no-
teikumu Nr. 15 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par  

„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
Kārsavas novadā””  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidroju-

ma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamī-

bas pamato-

jums 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 

var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 

tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī  ja šāda darbība nav aiz-

liegta ar likumu. 

Ņemot vērā vecuma un invaliditātes pensiju indeksāciju un  valsts 

piemaksas pie pensijām 2021.gadā, kā arī inflācijas un pakalpojumu 

cenu pieaugumu, kā arī to, ka  daļa Kārsavas novada pašvaldības ie-

dzīvotāji, kas saņēma pabalstu veselības aprūpei ar ienākumu līmeni 

līdz 300 EUR personai varēs izvērtēt materiālo situāciju, lai noteiktu 

atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības noteikšanai,  

ir nepieciešams veikt grozījumus 2016.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”, paaugstinot saistošo noteikumu 

21.11. apakšpunktā noteikto ienākuma apmēru (no „300” EUR uz 

„350” EUR) mēnesī nestrādājošiem pensionāriem, personām ar invali-

ditāti pabalsta veselības aprūpei pensionāriem un personām ar invalidi-

tāti saņemšanai. Projekta grozījumi nodrošinās pašvaldības atbalstu 

zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuru ienākumu līmenis pārsniedz 

pašvaldībā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni un ne-

pārsniedz 350 EUR personai mēnesī. 

  

2. Īss projekta 

satura izklāsts Projekts paredz: 

1. pabalstu veselības aprūpei piešķirt vienu reizi gadā līdz 50 EUR 

apmērā katram nestrādājošam pensionāram vai personai, kurai ir no-

teikta invaliditāte, kuras ienākumi mēnesī ir virs maznodrošinātas per-

sonas ienākuma līmeņa pašvaldībā (t.i. 327 EUR – pirmajai vai vienī-

gajai personai mājsaimniecībā un 229 EUR pārējām personām māj-

saimniecībā),  nepārsniedzot 350 EUR (aktuālajā redakcijā: 300 EUR). 

  

3. Informācija 

par plānoto 

projekta ie-

tekmi uz paš-

valdības bu-

džetu 

 1. 2021. gada budžeta plānā plānotie līdzekļi pabalsta veselības aprū-

pei pensionāriem un personām ar invaliditāti izmaksām sastāda 8750 

EUR. Provizoriski plānots izmaksāt pabalstu 175 personām. 

  

4. Informācija 

par plānoto 

projekta ie-

tekmi uz uz-

ņēmējdarbība

s vidi pašval-

dības teritori-

jā 

Nav ietekmes 

5. Informācija 

par adminis-

tratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašval-

dības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana no-

teikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes  

2020.gada   17.decembra sēdes lēmuma Nr. 4 , prot.nr.19 

 
Saistošie noteikumi Nr. 15 

Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.16 
„Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpil-

dei Kārsavas novadā” 
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta 3.daļu 
 Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada 22. decembra sais-

tošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīv-
prātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” šādus grozījumus: 

Aizstāt 211.1. apakšpunktā skaitli „300” ar skaitli „350”. 

Aizstāt 211.4.1. apakšapakšpunktā skaitli „300” ar skaitli „350”. 

APSTIPRINĀTI 
ar Kārsavas novada domes 

2020. gada 17.decembra sēdes 
lēmumu Nr.11  (protokols Nr.19 ) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Kārsavā 
 

2020. gada17.decembra     Nr. 17 
 
Grozījumi Kārsavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1  ” Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 

2020. gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, 

Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu 

 
Izdarīt Kārsavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 
šādus grozījumus: 

Izteikt 2.punktu , un 2.1., 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:  
     „2.Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 

2020. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 
                    2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 7 165 941 euro 
                     2.2. kārtējā gada izdevumi – 8 589 630 euro,” 

 
Izteikts 3. punkta 2.pielikumu jaunā redakcijā. 
Izteikt 4.punkta 3pielikumu jaunā redakcijā. 

3.pielikums 
Kārsavas novada domes  

2020.gada 17. deceembrī                                                                                                      
Sēdes Nr.19  lēmums Nr.11    

Nr. 

U
zd
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0
1
9
.-2

0
2
5
.A
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Projekta 
nosau-
kums 

Atbildīgā 
iestāde 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 
rādītāji 2019.gadā 
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zīju
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  VP4/ Kultūras pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

  RV 4.1/ Kultūras  infrastruktūras   attīstība 

  U 
4.1
.1./ 

Kultūras iestā-
žu infrastruktū-
ras un aprīkoju-
ma atjaunoša-
na, materiāli 
tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

Novada 
dome, 
kultūras 
speciālis-
ti 

  LEADER projekts” 
Aprīkojuma iegāde 
Kārsava novada  KN “ 
“Kārsavas KN 
“Gaismas aprīkojums-
gaismas pultis, video 
sistēmas komplekts, 
skatuves mehānisms, 
gaismas iekārtu kom-
plekts.(projekta priekš 
finansēšana 34105) 
  

  450
00 

  4737 
  
  
  
  
  
  

    
Ēku tehniskā apsekoša-
na (3 ēkas) 
  

        
3000 
  

  Kārsavas kultūras nama 
galvenās ieejas remonts 
EUR 100, sintezators 
1.gab. EUR 700,tautu 
tērpi deju kolektīvam 
EUR 219 
Tautas tērpu iegāde 
(Ūdrupe) 
  
  
Kultūras nama siltum-
mezgla remontdarbu 
veikšana 
  
  
  
Galdu iegāde Kārsavas 
kultūras namā 

  
  
  
  
  
  
  
23.07.
2020. 
Domes 
sēdes 
pr.nr.1
1&4 
saist,,n
r. 
  
  
Rīko-
jums 
09.11.
2020.n
r..1.3,6
./73 
  

    1119 
  
  
  
2000 
  
  
  
8000 
2877 
  
  
  
780,00 
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2.pielikums   

Kārsavas novada domes  

2020.gada 17.deceembra  

Sēdes Nr.19  lēmums Nr.11  

Saistošie noteikumi Nr.17  /2020 

Pārskats par saistību apmēru 

Pašvaldības nosau-
kums   Kārsavas 

novads 
                      

                      (euro) 

Aizdevējs 
Institucionālā 

sektora klasifi-
kācijas kods 

Mērķis 
Līguma no-
slēgšanas 
datums 

Līguma sum-
ma 

Saistību apmērs 

2020 2021 2022 2023 2024 
turpmākajos 

gados 

pavisam 
(1.+2.+3.+
4.+ 5+.6.) 

B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 

                        

Aizņēmumi                       

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekts Pudinavas pamatskolas rekons-

trukcija 
19.06.2009 247 162.11 17 455 17 415 17 370 17 330 17 285 77 140 163 995 

Valsts kase S13 01 00 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" pamatkapitāla 
palielināšanai  Kohēzijas fonda projekta 

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsa-
vā" līdzfinansējuma nodoršināšanai 

24.08.2010 642 454.17 33 726 33 655 33 572 33 490 33 410 321 332 489 185 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta  "Vienības ielas rekontsrukcija 

Kārsavas pilsētā" realizācijai  
20.06.2031 235 196.64 19 360 19 310 19 265 19 215 19 170 123 410 219 730 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Sporta zāles rekonstrukcija" 

realizācija 
12.12.2011 40 266.11 3 194 3 185 3 180 3 170 3 165 21 905 37 799 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta "Mežvidu ciema ielu rekonstruk-

cija" īstenošana 
19.06.2012 24 813.97 1 900 1 895 1 890 1 885 1 880 13 935 23 385 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA projekta"Kārsavas pilsētas ielu rekostruk-

cija" īstenošanai 
19.06.2012 336 476.20 25 710 25 645 25 585 25 520 25 458 188 895 316 813 

Valsts kase S13 01 00 
Kārsavas vidusskolas izglītības kompleksa ēku un 

telpu renovācija 
12.07.2013 291 079.82 17 458 17 415 17 372 17 330 17 290 149 428 236 293 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kār-

savas novada Salnavas pagasta Salnavas cie-
mā"realizēšanai 

22.07.2014 55 394 3 335 3 325 3 315 3 307 3 299 31 724 48 305 

Valsts kase S13 01 00 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kār-
savas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes cie-

mā "realizēšana 
22.07.2014 59 467 3 580 3 572 3 565 3 555 3 545 34 097 51 914 

Valsts kase S13 01 00 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepie-

ciešamā transporta (traktortehnikas)iegādei 
19.08.2014 90 145 21 296 15 940         37 236 

Valsts kase S13 01 00 Kārsavas pilsētas Telegrāfa ielas rekonstrukcija 19.08.2014 168 749 9 862 9 837 9 813 9 787 9 765 93 925 142 989 

Valsts kase S13 01 00 
KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pa-

gasta PII "Sienāzītis" " īstenošanai 
19.08.2014 243 278 10 467 10 440 10 415 10 390 10 365 99 695 151 772 

Valsts kase S13 01 01 Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūve 14.12.2015 554 800 33 455 33 375 33 295 33 213 33 133 359 047 525 518 

Valsts kase S13 01 02 Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā 09.08.2016 72 578 4 310 4 300 4 328 4 279 4 269 49 324 70 810 

Valsts kase S13 01 02 
Proj. "Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsa-

vas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē" 
06.04.2017 102 708 6 182 6 199 6 184 6 169 6 154 74 158 105 046 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Kārsavas ielu seguma atjaunošana" 02.07.2018 57 590 145 2 585 3 455 3 445 3 437 45 570 58 637 

Valsts kase S13 01 00 Projekts "Malnavas ciema ielu atjaunošana" 10.08.2018 23 790 65 735 1 440 1 435 1 432 19 315 24 422 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA "Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas 

novadā" 
10.08.2018 102443 178 2 195 4 235 4 225 4 215 56 902 71 950 

Valsts kase S13 01 00 
Projekts "Baznīcas,Malnavas, Sporta ielu atjauno-

šana Kārsavas pilsētā" 
14.09.2018 143 210 364 4 482 8 654 8 633 8 612 116 269 147 014 

Valsts kase S13 01 00 
ELFLA”Autoceļa "Pudinava - Latvīšu Stiglova" 

pārbūve” 
30.03.2020. 147156 114 507 130 130 1 754 1 754 32 665 150 940 

Valsts kase S13 01 01 
ERAF Nr. 5.6.2.0/20/I/007 „Konkurētspējīgas 

uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlat-
gales pierobežas novadu teritorijā” īstenošanai.  

30.09.2020. 48 825 1 220 1 220 1 220 2 541 2 541 45 738 54 480 

                        

KOPĀ: x x x   327 769 216 855 208 283 210 673 210 179 1 954 474 3 073 753 

                        

Galvojumi                       

Finanšu ministrija S13 01 00 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlat-

gales reģionā SIA "ALLAS" 
13.11.2006   2 196 2 196 2 196 2 196 2 196 12 441 23 421 

Valsts kase S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaimnieks"Kohēzija fonda  
projektu “Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve 

Kārsavā”.   
21.05.2019 241 025   13 200 13 200 13 200 13 200 188 225 241 025 

Valsts kase S12 20 00 
SIA "Kārsavas namsaimnieks"Kohēzijas fonda 

projekts  Kohēzija fonda  projektu “Jaunas katlu-
mājas celtniecība Kārsavā”.  

05.11.2019 965 155   13 497 53 364 53 364 53 364 791 566 965 155 

Valsts kase S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaimnieks"projekta"Katlu mā-

jas Kļavu ielā 
7,Kārsavā,rekonstrukcija"īstenošanai  

23.10.2012 213 431 21 343 21 343 21 343 12 450     76 479 

Valsts kase S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaim-

nieks"projekta"“Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” "īstenošanai  

30.03.2020 141142     7 057 7 057 7 057 119 971 141 142 

Valsts kase S12 20 00 
SIA"Kārsavas namsaim-

nieks"projekta"“Ūdenspakalpojumu attīstība  
Kārsavā,2.kārta ” "īstenošanai  

30.03.2020 103272     5 264 5 264 5 264 90 944 106 736 

KOPĀ: x x x   23 539 50 236 102 424 93 531 81 081 1 203 147 1 553 958 

Kopā saistības         351 308 267 091 310 707 304 204 291 260 3 157 621 4 627 711 

Kopā saistību pro-
cents no pamatbu-

džeta 
        6,56 4,99 5,81 5,68 5,44   9453078 

                       

Pamatbudžeta 
ieņēmumi bez 

mērķdotācijām 
        5351382 5351382 5351382 5351382 5351382 5351382   

            

Atmaksājamās aizdevuma pamatsummas 2020.gadā          
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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. 

 

Instagram.com/karsavas_novads/ karsava.lv facebook.com/KarsavasNovads 

Černoluckis Vasilijs  

1937.- 1.11.2020  

Kārsava 

 

Ješčenkova Tamara 

1949. - 12.11.2020  

 Kārsava  

 

Kļaviņa Valentīna 

1930. - 21.11.2020  

Mērdzenes pagasts  

 

Nalivaiko Jānis 

1959. - 05.11.2020  

Malnavas pagasts  

 

Zeiļuks Jānis 

1943. -  15.11.2020  

Salnavas pagasts  

 

Avdiane Valentīna  

1938.— 28.11.2020  

Malnavas pagasts  

 

Budreviča Regīna  

1942.— 19.12.2020  

Kārsava  

 

Leiba Vasilijs  

1940.— 22.12.2020 

Kārsava  

 

Linuža Raisa  

1940 .— 04.12.2020 

Malnavas pagasts   

 

Opinsāns Pēteris 

1943.—  03.12.2020  

Malnavas pagasts  

 

Stefanovičs Oļegs  

1950.— 22.12.2020  

Malnavas pagasts  

 

Streļča Zinaīda  

1937.— 11.12.2020  

Mērdzenes pagasts  

 

 

 

Sutra Arnolds  

1932.— 21.12.2020  

Malnavas pagasts  

 

Trofimova Zinaida  

1926.— 17.12.2020  

Kārsava  

KULTŪRA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  14  miršanas reģistri: 

Malnavas koledžā notiek 
pieteikšanās profesionālās 
pilnveides kur-
siem “BIOLOĢISKĀ 
LAUKSAIMNIECĪ-
BA” (Licence Nr. P – 
14238 izdota 2016. gada 14. 
jūlijā) 180 stundu apjomā. 
Mācību sākums: 2021. gada 
29. janvārī 
Mācību ilgums: trīs – četri 
mēneši, nodarbības notiek 
piektdienās un sestdienās. 
Mācību maksa:180.00 EUR 
Mācību noslēgumā dalīb-
nieki saņems valsts atzītu 

izglītības dokumentu –
 Apliecību par profesionālās 
pilnveides izglītību. 
Lūdzam iepriekš pie-
teikt savu piedalīšanos mā-
cībās: 
• zvanot pa tālruni  

+371 65733274   
aizpildot anketu https://
ej.uz/biomk 

 
Agnese Medne 

Malnavas koledžas direktora vietnieces 

profesionālās vidējās izglītības jomā p.i. 

Tālr.29435057 

(turpinājums no 1.lpp) 

Afišas vēstīja, ka 28.decembrī Ziemassvētku Vecīša MazDēls brauks izdalīt Kārsavas 
bērniem, kuri neapmeklē PII, saldumu paciņas. Rūķu komanda izrotāja pašvaldības 
busiņu, tad ar gaismiņām un Ziemassvētku mūziku, devās ceļā pie 30 mazajiem kār-
saviešiem. Sirsnīgs paldies ģimenēm par atsaucību, sapratni, par visu noteikumu ievē-
rošanu.  Milzīga pateicība par atbalstu un atraktīvo darbību novada pašvaldībai, Da-
nielam Rudovičam, Ernestam Rinkevičam, Diānai Aleinikovai, Jānim Stepkānam, 
Tomam Barkānam.  
Veselīgu, dzīvespriecīgu visiem 21 gadsimta 21.gaismas "mirkli" !  

Kārsavas KN vadītāja Ināra Rasima 

2020. gads nebija viegls, bet ir pienācis 2021. 
gads. Cerību gads, ceram, ka tas būs veik-
smīgs, pozitīvs, mierīgs, košs, gaišs un lai-
mīgs. Jaunais gads ir sākums jauniem panā-
kumiem un iespējām. Katrs gads nes daudz 
laba, un slikto mēs neatcerēsimies. Lai nāka-
mais jaunais gads mums nes mieru, labestību 
un laimi. Lai visi atrod to, ko tik ilgi meklēju-
ši. Visiem sapņiem ir jārealizējas.  

Lai ceļi būtu viegli un  būtu mazāk šķēršļu, 
un mūsu dzīvē vienmēr būtu vairāk labu cil-

vēku nekā sliktu. Atstāsim neveiksmes  veca-
jā gadā un dosimies jaunajā un gaišajā. Lai 

Jaunais gads ir pilns ar aizraujošiem piedzī-
vojumiem un priecīgiem notikumiem!  

 
Goliševas pagasta pārvalde 

SALDUMU PACIŅAS IZVADĀ MAZAJIEM KĀRSAVIEŠIEM 

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KURSI  

Gaļinas  un Pētera Misānu „SAULLEJAS” 

Antoņinas Lipskas foto Jānis Stepkāns 

https://ej.uz/biomk
https://ej.uz/biomk

