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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

Februāris ļoti sakārtoti izskatās kalendāra lappusē. Kārtīgas, vienādi pil-

nas rindas.  Mēnesis sākas pirmdienā un beidzas svētdienā. Skaisti, acīm 

tīkami. Vēl nebeidzam sajūsmināties par šī gada sniegoto, sarmaino feb-

ruārī, bet prieks arī par nozīmīgajiem veikumiem darbos. Iepriecina tik 

sen gadus gaidītā un tagad darboties sākusī jaunā kurtuve Telegrāfa ielā. 

Beidzot Skolas ielas mikrorajona iedzīvotāju mašīnu jumtus nepārklās 

sodrēju slāņi, beidzot, skatoties uz iz-

mešiem, kuri izlido no skursteņa, ne-

radīsies sajūta, ka tur notiek dzirkste-

ļošanas festivāls, kas var arī nejauki 

beigties. Liels, sarežģīts, dažādu prob-

lēmu piesātināts darbs tuvojas nobei-

gumam. 

Mazāk iespaidīgi, tomēr ne mazāk 

svarīgi notiek darbi un darbiņi kultū-

ras namos. Ja nav iespējams organizēt 

pasākumus, tad var veikt daudzus 

priekšdarbus, lai pēc Covid -19 ievies-

tās klusuma pauzes ar pilnu sparu ķertos pie savu pienākumu pildīšanas. 

Visur notiek  attālinātie mēģinājumi, remontdarbi, kārtošanas darbi, sce-

nāriju tapšanas darbi, projektu iesniegšana dažādos fondos.    

Izglītības iestādes veic attālināto mācību darbu, kas ir ļoti smags un atbil-

dīgs gan audzēkņiem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Tomēr neatstāj 

cerība, ka ātri vien varbūt varēsim piebiedroties tiem novadiem, kas at-

sāks jaunāko klašu apmācības klātienē. 

Jau ir veikuši vakcinēšanos mūsu mediķi, uzrunāti 

tiek sociālie darbinieki, pansionāta un sociālo gultu 

pacienti un darbinieki. Nākamie, kuri jau var pieteik-

ties pie sava ģimenes ārsta vakcinācijai, būs seniori 

vecumā no 70 gadiem.  

Iestādes turpina darbu, kas attālināti, kas, ievērojot 

visas aizsardzības prasības, darba vietās. Viss notiek! 

Izturību, veselību un sapratni, pavasari gaidot! 

Ināra Silicka  

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja  

 

 

 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Markuss, Santija, Ēriks 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

 vecākus un vecvecākus!  

METEŅDIENA MALNAVAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ,,SIENĀZĪTIS” 

KONKURSS SALNAVAS KN FACEBOOK LAPAS SEKOTĀJIEM 

Saglabājot latviešu gadskārtu svētkus un uzturot dzīvas latviskās tradī-

cijas, arī  šogad Malnavas pirmsskolas izglītības iestādē svinējām Me-

teņdienu, tiesa gan, katra grupiņa atsevišķi. 

Iepriekšējos  gados uz šo pasākumu aicinājām ciemos vecmāmiņas un 

vectētiņus, jo Aizgavēņis mūsu iestādē ir tā svētku reize, kad vecvecā-

ki īpaši tiek gaidīti. Dažādas aktivitātes – rotaļas un dejas, konkursi un 

atjautības uzdevumi, pašu gatavoti apsveikumi vecvecākiem un visgar-

šīgākās  pankūkas – gan   vecmāmiņu sarūpētās, gan mūsu  pavārīšu 

gatavotās! 

 Nu šogad mazliet savādāk, taču bērni šiem svētkiem gatavojās ar lielu 

centību. Un cerēsim, ka pienāks tas brīdis, kad varēsim atkal svētkus 

svinēt visi kopā! 
Janīna Ņukša 

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sienāzītis” vadītāja 

KĀRSAVAS PILSĒTAI 93 

Pirms gada satikāmies Smalkā stila ballē pie Valentīnas, Salnavā. Šogad mīlestības svēt-
kus svinēsim citādāk. Noteikti Jums katram ir kāda smalkā stila FOTO, ko mums parādīt 
– romantisks izbrauciens, vakariņas divatā vai kur esam uzposušies tā-pat-vien. 

Esi Salnavas kultūras nams Facebook sekotājs  – 

Publicē “smalkā stila” foto savā laika joslā 

Lieto tēmturi #smalkaisstils2021 

Balvās: dāvanu karte no VK skaistumkopšanas privātprakses, Fiziopro (ķermeņa masas 
analīze) un Modes salons Lagu( Make-up) 

Izlozēsim 3 laimīgos 28.02.! 

KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 

1928. gada 11. februārī Latvijā kļuva par 16 pil-

sētām vairāk. Pirms 93 gadiem Latvijas Valsts 

prezidents Gustavs Zemgals izsludināja Saeimas 

pieņemto likumu “Par pilsētu tiesību piešķiršanu 

16 miestiem”. Līdz ar to pilsētas tiesības tika pie-

šķirtas Apei, Balviem, Kārsavai, Ķemeriem, Le-

jasciemam, Mazsalacai, Og-

rei, Preiļiem, Priekulei, Salacgrīvai, Siguldai, 

Strenčiem, Varakļāniem, Vecgulbenei, Viesītei 

un Viļāniem. 

Visām jaunajām pilsētām atstāja agrākos nosau-

kumus, izņemot Vecgulbeni, kas pārtapa par Gul-

beni. Pārmaiņas administratīvajā iekārtojumā 

tika pieskaņotas gaidāmajai Latvijas valsts 

desmitgadei. Līdz ar to miestu pašvaldības 

Latvijā pārstāja eksistēt, bet jaunajām pilsē-

tām pavērās plašākas attīstības iespējas, savu-

kārt jaundibinātajām pilsētu domēm uzgūla 

lielāka atbildības nasta par finansiālo, sociālo 

un citām komunālās sadzīves jomām. Nevie-

nai no jaunajām pilsētām nebija sava ģerboņa. 

Karsava.lv apskatāma foto galerija „93 mirkļu 

Kārsavai” ar vēsturiskām un nozīmīgām bil-

dēm no Nikolaja Mortukāna arhīva. 

https://www.facebook.com/Salnavas-kult%C5%ABras-nams-499801580431563


Sabiedrība/ Pašvaldība 
KĀRSAVAS KATLU MĀJA FEBRUĀRĪ TIKS NODOTA EKSPLUATĀCIJĀ 
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Kohēzijas fonda 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē ” projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/065 “Jaunas katlumājas 
celtniecība Kārsavā” realizācijā šobrīd ir pabeigti objekta vispārceltnieciskie darbi, veikta inven-
tarizācija. Turpinās cauruļu siltināšanas un marķēšanas darbi, kā arī tiek veikti dažādi iekārtu 
testi un ieregulēšana. SIA “AGB SERVISS ” pārstāvji instruē un apmāca SIA “Kārsavas nam-
saimnieks” personālu kā droši un efektīvi vadīt katlumājas tehnoloģiskās un automatizētās vadī-
bas sistēmas. 
Būvnieks ir saņēmis gandrīz visu iesaistīto un kompetento iestāžu atzinumus par būves gatavību 
ekspluatācijai un gatavo atlikušo izpilddokumentāciju pasūtītājam un būvvaldei, lai līdz februāra 
beigām varētu nodot būvi ekspluatācijā. 
Atvainojamies saviem klientiem, kam radās neērtības sakarā ar mainīgo siltumapgādes režīmu 
iekārtu testēšanas rezultātā. Jaunā katlumāja ilgtermiņā nodrošinās stabilu un drošu siltumapgādi 
visā Kārsavā. 

Juris Vorkalis 
SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

valdes loceklis 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJĀM JAUNVEIDOJAMĀ LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪ-
GAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. 

gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kār-

savas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vie-

notu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteiku-

mu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas at-

tīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir 

lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra da-

tiem. 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 

3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma. 

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 attīstības 

programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analī-

zes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratē-

ģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenoša-

nas uzraudzības kārtība. 

Aicinām Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes  novada iedzīvotājus 

izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Ludzas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Lu-

dzas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi: 

1. Iedzīvotāju aptauja 

2. Aptauja uzņēmējiem 

3. Dalība nozaru darba grupās 

4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs 

Iedzīvotāju aptauja: 

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības aicina ikvienu 

iedzīvotāju iesaistīties jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības 

stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī 

gada 25. februārim atbildot uz aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot 

jaunā novada prioritātes. 

Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē: aptaujas “Jaunveidojamā 

Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības program-

mas 2021.—2027. gadam izstrāde. Iedzīvotāju aptauja” tiešā adrese 

ir: www.visidati.lv/aptauja/1680127707/ 2) nosūtot elektroniski aizpildītu 

anketu uz e-pastu ilona.igovena@ludza.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anke-

tas papīra formā Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Klientu apkal-

pošanas centrā), Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, 

Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads), Kārsavas novada 

pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Vienības ielā 53, Kārsavā), Zilu-

pes novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 13, Zi-

lupē) vai tuvākajā pagasta pārvaldē. 

Aptaujas anketu var lejupielādēt karsava.lv 

Aptauja uzņēmējiem: 

Anketas mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi 

jaunveidojamā Ludzas novadā, kas kalpos par pamatu Ludzas  novada 

Attīstības programmas izstrādei! Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, 

ko domā un plāno uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat novada attīstības pamat-

kapitālu! 

Anketas var iesniegt līdz šī gada 25. februārim: 1) aizpildot tiešsaistē: 

aptaujas “Jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas 

un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrāde. Aptauja uz-

ņēmējiem.” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1681271896/ 

 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-

pastu ilona.igovena@ludza.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra for-

mā Ludzas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 16, 

Ludzā, Ludzas novadā), Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas 

centrā, Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads), Kārsavas 

novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Vienības ielā 53, Kārsa-

vā), Zilupes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 13, 

Zilupē vai tuvākajā pagasta pārvaldē. 

Aptaujas anketu var lejupielādēt karsava.lv 

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā 

jaunveidojamā Ludzas novada attīstības dokumentu izstrā-

dē. Rezultātu kopsavilkums tiks publi-

cēts www.ludza.lv, www.ciblasnovads.lv, www.kārsava.lv un www.zilup

e.lv. 

Dalība nozaru darba grupās 

1. gada februāra beigās – martā plānots rīkot sekojošu tematisko darba 

grupu darbu: 

• Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa, 

• Izglītības, sporta un kultūras darba grupa, 

• Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa, 

• Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa; 

• Vides jautājumu darba grupa. 

 

Sabiedriskā apspriešana 

Jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–

2037. gadam un Ludzas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam 

pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas 

izstrādes (provizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku – plānota šī 

gada maijā –  jūnijā). 

Aktuālākā informācija 

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā infor-

mācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājasla-

pās www.ludza.lv, www.karsava.lv un www.ciblasnovads.lv, www.zilupe

.lv  sadaļā “Plānošanas dokumenti”. 

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtī-

bā. 

Kontaktinformācija 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir 

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas va-

dītāja Ilona Igovena (e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv, tālrunis 65707134). 

http://www.visidati.lv/aptauja/1680127707/
mailto:ilona.igovena@ludza.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1681271896/
mailto:ilona.igovena@ludza.lv
https://www.ludza.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.xn--krsava-3za.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/
https://www.ludza.lv/
http://www.karsava.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/
mailto:ilona.igovena@ludza.lv
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PAR VAKCINĀCIJU 

AK PILSOŅIEM SAGLABĀJAS TIESĪBAS SAŅEMT VESELĪBAS APRŪPI LATVIJĀ 

Kopš 2021.gada 1.janvāra Apvienotās Karalistes (AK) pilsoņu tiesības saņemt veselības aprūpi Latvijā nosaka Tirdzniecības un sadarbības līguma 
starp ES un AK Sociālās drošības koordinācijas protokols, kurš nosaka, ka AK pilsoņiem saglabājas līdzšinējā veselības aprūpes pakalpojumu 
saņemšanas kārtība Eiropas Savienībā. 

Tas nozīmē, ka AK pilsoņi var turpināt saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību Latvijā īslaicīgas uzturēšanās laikā, kā arī spēkā paliek iepriekš 
izsniegtās S1 veidlapas (vai to ekvivalenti), kas nodrošina visu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu Latvijā. 
Vienīgā izmaiņa, uz kuru vēlamies vērst uzmanību, ir AK izsniegto veselības apdrošināšanas karšu dažādība. Vēl joprojām ir spēkā iepriekš iz-
sniegtās Eiropas veselības apdrošināšanas kartes, bet pielikumā ir iespējams apskatīt arī citus formātus, ar kuriem savā praksē var nākties sastapties. 

KNAB PUBLICĒ INFORMATĪVO MATERIĀLU PAR PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS IEROBEŽOJUMIEM 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis infor-

matīvo materiālu par ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. 

KNAB materiālā skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un kādi aģitāci-

jas ierobežojumi jāievēro politiskajām partijām, to apvienībām un depu-

tātu kandidātiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, 

taču nepārstāv nevienu politisko spēku. 

Š.g. 6. februārī sākās 120 dienu garais priekšvēlēšanu aģitācijas periods 

pirms pašvaldību vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. 

KNAB atgādina, ka šajā periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas iero-

bežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses iz-

devumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas 

līdzekļos. 

Lai uzlabotu politiskās aģitācijas veicēju un aģitācijas materiālu izvieto-

tāju zināšanas par priekšvēlēšanu aģitācijas periodā noteiktajiem ierobe-

žojumiem un to ievērošanu, KNAB izstrādāja informatīvo materiālu. 

Materiālā apkopotas gan priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pieļaujamās, 

gan arī aizliegtās darbības, tajā skaitā saistībā ar neatļautu administratīvo 

resursu izmantošanu aģitācijas aktivitātēm un slēpto aģitāciju. 

Informatīvais materiāls par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem 

pieejams KNAB tīmekļa vietnē www.knab.gov.lv. 

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic 

KNAB un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 

(NEPLP). KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un 

aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administra-

tīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, 

publiskās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP uzrauga priekš-

vēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio. 

Saite uz informatīvo materiālu: https://ej.uz/InformativaisMaterials 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

Stratēģiskās komunikācijas nodaļa 

e-pasts prese@knab.gov.lv 

tālr. 26334462 

AICINĀJUMS ATBALSTĪT SOS BĒRNU CIEMATUS 

Kārsavas novada iedzīvotāji tiek aicināti  piedalīties labdarības asociācijā 

SOS bērnu ciemati Latvija un atbalstīt SOS bērnu ciematus, kas darbojas 

Latvijā – Īslīcē un Valmierā. Katrā ciematā ir 12 dzīvojamās mājas, kur 

katrā mājā dzīvo  ģimene –  SOS audžumamma un četri līdz septiņi bērni. 

SOS mammu svarīgākais uzdevums ir atjaunot bērnu uzticību pieauguša-

jiem.  

SOS ciematu mērķis, palīdzēt bērnam veidot laimīgu bērnību un sagatavot 

viņu pieaugušo dzīvei. Ciematiņi ir vieta, kur bērniem, kas palikuši bez 

bioloģisko vecāku aprūpes, ir iespēja uzaugt ģimenē nevis bērnu namā.  

Aicinu visus interesentus pievienoties SOS bērnu ciemata draugu klubam, 

veikt regulārus ziedojumus, atkarībā no jūsu iespējām. 

Ja rodas jautājums – kāpēc regulāri ziedojumi? Viss ir pavisam vienkār-

ši! Regulārie ziedojumi ļauj koncentrēties uz labā darba veikšanu, nevis 

visu laiku uztraukties, vai nākamajā mēnesī pietiks resursu. Kā arī ir ie-

spēja sniegt materiālo atbalstu – apģērbs, pledi, segas, pārtika, dažādas 

citas saimnieciskas preces utt.  

Ja vēlies kļūt kādam par rūķīti šajos grūtajos laikos vai vēlies uzzināt par 

šo vēl vairāk, tad droši zvani man vai raksti uz tālruni +371 20274092 , 

vai  raksti uz e-pastu ivita.korkla@inbox.lv, jebkurā laikā! 

 

Palīdzēsim bērniem ne tikai svētkos!  

Ivita Korkla 

https://ej.uz/InformativaisMaterials
mailto:prese@knab.gov.lv
mailto:ivita.korkla@inbox.lv
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VISIEM KĀRSAVAS NOVADA SKOLU AUDZĒKŅIEM TIKS SNIEGTS ĒDINĀŠANAS ATBALSTS 

Sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumiem joprojām skolēni mācās attālināti. Kārsavas novada pašvaldības deputāti domes ārkārtas 
sēdē 9. februārī nolēma nodrošināt pārtikas komplektus 1.00 EUR vērtībā par katru darba dienu kalendārajā mēnesī katram 1.-12.klašu izglītojama-
jam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm attāli-
nāto mācību procesa laikā. 

Pārtikas komplekti tiks izsniegti divas reizes mēnesī, tos varēs saņemt attālināto mācību procesa laikā līdz attālināto mācību procesa laika beigām. 
Informāciju par atbalsta saņemšanu var iegūt telefoniski sazinoties ar izglītības iestādi, kurā mācās izglītojamais. 

AEROBIKA  UN VINGROŠANA ONLINE! 
Kārsavas novada pašval-
dība turpina organizēt 
veselības veicināšana 
pasākumus, īstenojot Ei-
ropas Sociālā fonda pro-
jektu Nr. 9.2.4.2/16/I/069 
„Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”. Aici-
nām visus interesentus pieslēgties aerobikas un vingrošanas nodarbībām 
ZOOM platformā! 
Lai pieslēgtos nodarbībām, nepieciešams dators vai tālrunis ar interneta 

pieslēgumu. Ieeja nodrošināta bez paroles. Vienīgā prasība, ienākot inter-
neta saitē, uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu (tas nepieciešams projekta pār-
skatiem, jo jāatskaitās par nodarbībām izlietoto finansējumu). Kad dalīb-
nieks ir reģistrējies, jānospiež poga joint the meeting, un ekrānā būs re-
dzama nodarbību vadītāja. Varēsim sākt vingrot! 
Aerobika nodarbības notiks februārī un martā: trešdienās, plkst. 19:00 un 
piektdienās plkst.19:00. 
Vingrošanas nodarbības atsāksies: pirmdienās  plkst. 19:00 un ceturtdie-
nās  plkst.11:00. 
Saites uz nodarbībām atrodamas karsava.lv pasākumu sadaļā.  

Mārīte Romanovska, Projekta vadītāja  

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM 2021.GADĀ 

Sociālais dienests informē, ka sakarā ar izmaiņām sociālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem no 01.01.2021., tiks veikti precizējumi, tādēļ sociālā die-

  2020. gads 
(izmaksas EUR) 

2021.gads 
(izmaksas EUR) 

Trūcīgas mājsaimniecības statuss (ienākumu 
līmenis/slieksnis) 

128,06 EUR 272,00 EUR-pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
190,00 EUR – pārējām personām mājsaimniecībā 

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss 
(ienākumu līmenis/slieksnis) 

200,00 EUR 327,00 EUR- pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
229,00 EUR – pārējām personām mājsaimniecībā 

GMI pabalsts 64,00 EUR 109,00 EUR – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
76,00 EUR  - pārējām personām mājsaimniecībā 

Mājokļa pabalsts Trūcīgai mājsaimniecībai – 200,00 EUR 
Trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir persona ar 1. vai 2. 
invalditātes grupu – 230,00 EUR 
Maznodrošinātai mājsaimniecībai – 160,00 EUR 
Maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā ir persona ar 
1. vai 2. invalditātes grupu – 190,00 EUR 
  
  
  

Līdz 2021.gada 31.jūnijam mājokļa pabalstu piešķir tādā pašā apmērā kā 
2020.gadā. 
  
No 2021.gada 1.jūlija: SD darbiniekam būs jāievada īres un komunālo maksājumu 
rēķinos un citos ar mājokļa izdevumeim saistītos rēķinos norādītās faktiski maksāja-
mās summas un SOPA aprēķinās mājokļa pabalsta apmēru, izmantojot izdevumu 
pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kuras ir noteiktas nor-
matīvajā aktā (17.12.2020. MK not. Nr.809 3.pielikums, spēkā no 01.01.2021.). 
Ņem vērā šādas izdevumu pozīcijas: dzīvojmo telpu īre un apsaimniekošana, 
izdevumi par gāzi, izdevumi par elektroenerģiju, izdevumi par auksto ūdeni, 
kanalizāciju un karsto ūdeni, izdevumi par cieto kurināmo, par citiem ar dzī-
vokļa apsimniekošanu saistītiem izdevumiem, t.sk atkritumu izvešana izdevumi 
par mājokļa apdrošināšanu, asenizāciju, utml., par viena ūdens skaitītāja uz-
stādīšanu vai pārbaudi, par gāzes balona iegādi, par telekomunikāciju un inter-
neta lietošanu. 
Mājokļa pabalsu cietā kurināmā iegādei aprēķina atbilstoši izdevumus apliecinošā 
dokumentā norādītai summai, bet ne vairāk kā 6 EUR par mājokļa 1 m2 gadā 
(nepārsniedzot MK noteikumos norādītās mājokļa platības normas) 

Sociālais atbalsts pilngadību sasniegušajiem 
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 
(aizbildņa vai audžuģimenē): 

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsāk-
šanai 

  
  
  
  
  
  

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei 

Pabalsts ikmēneša izdevumiem 
  

  
  
  
  
128,00 EUR. 
personām ar 1. invaliditātes grupu – 319,00 EUR 
 personām ar 2. invaliditātes grupu – 294,46 EUR 
personām ar 3. invaliditātes grupu – 245,38 EUR 
  
250,00 EUR 
  
  
64,03 EUR 
personām ar 1. invaliditātes grupu – 159,50 EUR 
 personām ar 2. invaliditātes grupu – 147,23 EUR 
personām ar 3. invaliditātes grupu – 122,69 EUR 

  
  
  
218,00 EUR 
  
Personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no piešķirtās grupas 327,00 EUR 
  
  
  
  
820,05 EUR 
  
  
109,00 EUR 
  
Personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no piešķirtās grupas 163,00 EUR 

Aprūpe mājās 
Atlīdzība aprūpētājam 
  
  
  
  
  
  

  
Stundas tarifa likme 2,8289  EUR, kas atbilst MK 
noteikumos noteiktajai maksimālajai aprēķinātajai 
stundas tarifa likmei kārtējā gadā. 

Ņemot vērā minimālās algas palielinājumu par 16,28 % 
Stundas tarifa likme 3,1646 EUR, kas atbilst MK noteikumos noteiktajai maksimā-
lajai aprēķinātajai stundas tarifa likmei kārtējā gadā. 
*No 2021.gada 1.jūlija: jauns pakalpojums – aprūpes pakalpojums bērniem, 
kuriem ir nepieciešama kopšana līdz 80 h/mēnesī  (videji par 1h 3,62 EUR bruto) 
Aprūpes mājās pakalpojumu apmaksā no pašvaldības līdzekļiem 

Asistenta pakalpojums Apmaksā līdz 40 h nedēļā 
Asistenta atalgojums atkarīgs no sniegtā pakalpojuma 
stundu skaita un valstī noteiktās minimalās stundas 
tarifa likmes (vidēji par 1h 2,59 EUR) 

Līdz 2021. gada 31.jūnijam apmaksā līdz 40 h nedēļā 
Asistenta atalgojums atkarīgs no sniegtā pakalpojuma stundu skaita un valstī noteik-
tās minimalās stundas tarifa likmes (videji par 1h 3,03 EUR bruto) 
No 2021.gada 1.jūlija: 
Asistenta atalgojums pilngadīgām personām atkarīgs no  konstatnta  h skaita atka-
rībā no iesaistes pasākumos un noteiktā atbalsta intensitātes līmeņa (liels atbalsts/ļoti 
liels atbalsts) un noteiktās stundas tarifa likmes (vidēji par 1h 3,62 EUR bruto) 
 Asistenta atalgojums bērniem atkarīgs no  konstatnta  h skaita 80 h/mēnesī. 
* No 2021.gada 1.jūlija: auns pakalpojums – pavadoņa pakalpojums bērniem, 
kuriem nav nepieciešama īpaša kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos 
ārpus mājokļa. Jauns VDEĀVK atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamī-
bu. 
Pakalpojuma apjoms: 60h/mēnesī (vidēji par 1h 3,62 EUR bruto) 
  

Sociālais pakalpojums īslaicīgas uzturēšanas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas no-
daļā “SIA Kārsavas slimnīca” 

450 EUR (vienas personas uzturēšana) 500 EUR (vienas personas uzturēšana) 
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UZŅĒMĒJ! ZINI SAVAS IESPĒJAS ! 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU PĀRCELŠANU 2021.GADĀ 

1. Dīkstāves atbalsts. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinā-
jumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmu-
miem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki 
(visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinā-
tajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 
2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem sama-
zinājušies vairāk nekā 20 % apmērā. 

2. Atbalsts algu subsīdijai. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salī-
dzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņē-
mumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki 
(visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi 
uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja 
par to nav noslēgts grafiks. 

3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Valsts atbal-
sta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs 
pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo 
tirgu. 

4. Atbalsts skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pieejams 
pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistum-
kopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personā-
lam), kas ir vai 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija no-
darbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē. 

5. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana. Uzņēmēji un pašnodarbi-
nātie, kam krīzes ietekmē radušās nodokļu nomaksas grūtības, var lūgt 
nodokļu maksājumus sadalīt vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem. 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS TIEK NODROŠINĀS KONSULTATĪVAIS ATBALSTS 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma” 5.pantu,  Kārsavas novada dome 2021.gada 

28.janvāra domes sēdē (protokols Nr.2 &5)  ir pieņēmusi lēmumu – Kār-

savas novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā noteikt citus nekusta-

mā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par ne-

kustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 

2021.gada ietvaros: 

1. 31.03.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termi-

ņu; 

2. 17.05.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termi-

ņu; 

3. 16.08.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.11.2021. samaksas termi-

ņu. 

Augstāk minētie samaksas termiņi ir piemērojami visiem veiktajiem ne-

kustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji 

samaksas termiņš ir bijis noteikts 2021.gada ietvaros, tai skaitā arī nekus-

tamā īpašuma nodokļa papildus aprēķiniem par 2020.gada neapstrādāto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 

Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu 

un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā noka-

vējuma nauda. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālos: www.epakalpojumi.lv un 

www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību norēķinu konti bankās 

NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa ne-

pieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā 

www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai 

juridiskas personas īpašumiem. 

Veicot maksājumu internetbankā,  pārbaudiet, vai pārskaitījums adresēts 

pašvaldībai, kas izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi-

ņojumu. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem, 

kas norādīti maksāšanas paziņojumā. 

2020./2021.m.g. 2.semestrī Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolas turpina, bet 
Kārsavas vidusskola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb 
“PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepa-
beidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldī-
bu, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku 
pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Kārsavas novada pašvaldībā darbu projektā koordinē izglītības metodiķe Vaira Šicāne, Mežvidu pamatskolā-skolotāja Jolanta Silicka, Mērdzenes pa-
matskolā- skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas pamatskolā -direktora p.i.  Silvija Geidāne un Kārsavas vidusskolā-direktora vietniece audzināšanas 
jomā Ludmila Oļipova. 

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts, saskaņā ar individuālo atbalsta plānu 
(turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. 

2020./2021.m.g. 2.semestrī Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs sagatavoti un tiek ieviesti 34 IAP: 

• Kārsavasvidusskolā –10 IAP; 

• Mežvidu pamatskolā- 9 IAP; 

• Mērdzenes pamatskolā –5 IAP; 

• Salnavas pamatskolā- 10 IAP. 
IAP sagatavoja un to uzraudzību veic: Mežvidu pamatskolā- skolotājas Jolanta Silicka un Rita Pintāne, Mērdzenes pamatskolā- skolotāja Antoņina 
Zlidne, Salnavas pamatskolā -direktora p.i.  Silvija Geidāne un skolotāja Valentīna Kirsanova, Kārsavas vidusskolā-psiholoģe Ilona Sutra. 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēniem, kas iesaistīti projektā 2020./2021.m.g. 2.semestrī, konsultatīvais atbalsts tiek 
sniegts attālināti  līdz mācību atsākšanai klātienē, saskaņā ar valdības rīkojumu. 

Projekts tiek finansēts no ESF un valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Vaira Šicāne 
Kārsavas novada pašvaldības  

projekta koordinatore 

https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p29
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MEŽVIDU PAGASTA BIBLIOTĒKAI- 70 

Ievērojot pandēmijas laika ierobežojumus, pavi-

sam klusi, bez apmeklētāju, draugu un domu-

biedru pulciņa, negaidot un neaicinot ciemi-

ņus,  bibliotēka atzīmē savu jubilejas datumu, 

ļaujoties tikai atmiņām…  

Arhīvs savulaik nesniedza oficiālu bibliotēkas 

dibināšanas gadu, tas tiek uzskatīts pēc pirmā 

ieraksta inventāra grāmatā: 1951.gada 1. februā-

ris. Pirmās bibliotēkas grāmatu plaukts atrada 

mājvietu kolhoza kantora telpās, pēc tam telpas 

tika mainītas  vairākas reizes, līdz 1974. gadā 

jaunuzceltajā kluba-kantora ēkas otrajā stāvā tā 

darbojas līdz šodienai. Darbu uzsāka pirmā vadī-

tāja Genovefa Urtāne. Pēc dažiem gadiem mai-

nījās vadītāji- Z. Ķirse, Veneranda Lazare, Va-

lentīna Bilāne. Un zīmīgas sakritības dēļ biblio-

tēkas vadītājas vecajā darba grāmatiņā seko ie-

raksts: ”01.02.1971. gadā ar rīkojumu Nr. 38 

pieņemta darbā par Mežvidu  bibliotēkas vadītā-

ju,” kas ieildzis līdz pat šodienai. “ 

Kas ir mainījies pa šiem  gadiem? Savu darba 

ciklu varētu sadalīt pa desmitgadēm: no nemitī-

gas partijas politikas un aģitācijas murga, kas 

valdīja pagājušā gadsimta 70-80 gados, kam se-

koja diezgan nabadzīgie deviņdesmitie gadi ar 

nekvalitatīvi iespiestām grāmatām un periodiku, 

līdz šodienai – datorizācijas ērai, kas diktē savus 

noteikumus un izpildi, bet tomēr līdztekus darbu 

padara interesantu un saturīgu. Bibliotēka ir kļu-

vusi par vietējās sabiedrības informācijas piee-

jas, zināšanu, pilsoniskās līdzdalības, kultūras 

apmaiņas un dokumentārā mantojuma centru, 

veicinot ģimenisku sabiedrību.  

Bibliotēkas aktivitātes  un izglītojošā darbība e-

vidē- tā ir ikdiena.  Mainījies arī lasītājs. Ja kād-

reiz lasītāja mugursomā ietilpa ne tikai daiļlitera-

tūras romāni, bet arī nozaru literatūra, ieskaitot 

visas vēstures grāmatas, tad šodien iecienīta ir 

prese. Tas tiek ņemts vērā, komplektējot biblio-

tēkas krājumu. Arī,  iepērkot jaunākās grāmatas, 

jau domās tās tiek adresētas konkrētam lasītā-

jam. Pat katra maza pagasta bibliotēka šodien 

apkalpo e-lasītāju. Tā ir liela laime,  ka visus 

gadus ir sanācis strādāt kopā ar atsaucīgiem, 

draudzīgiem kolēģiem un vadītājiem.  

Iesākot darba gaitas, vissiltākās atmiņas ir sagla-

bājušās par bijušo Ludzas bibliotēkas direktori 

Lilitu Korneli, Lidiju Bindemani, Vandu Silinie-

ci, kas ar padomu sniedza praktisku palīdzību 

pirmajos darba gados. Gan Ludzas bibliotēkas 

kolektīvs, gan Kārsavas bibliotēkas  meitenes 

vienmēr sagaida ar smaidu un atsaucību.”  

Vai bibliotēkai ir nākotne? Šodien, kad novada 

pētniecība pilnībā ir atstāta bibliotēku darbības 

lauciņā, gribas citēt atkal  Imanta Ziedoņa vār-

smas: 

“Varbūt, ka nākotne nestudēs 

Tagadnes runu palus, 

Bet ar lupu meklēs un līmēs 

Mūsu saplēsto vēstuļu galus. ” 

Veronika Šķestere 

“Nākotnei būs savs spriedums, 
Savs domāšanas veids. 
Varbūt, ka nākotne smiesies 
Par to, ko tagad sveic.” 
 (Imants Ziedonis)  

Dzejas dienu literārs pasākums, kurā piedalījās Valentīna Novika un 
Lidija Slišāne.2018.g  

Pēc kāpņu rekonstrukcijas 2016.g  

Valentīnas Mortukānes dzejas grāmatas “Kad gribu ieklausīties dvēse-
lē es savā” atvēršanas svētki. 2019.g.  

Diska “Vasals Vinnij Puk!” klausīšanās ar PII “Saulīte” bērniem 
2018.g  

Izvēlēti jaunie izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) skolēnu Līde-

ru programmas dalībnieki, kuri dalību programmā uzsāk jau šonedēļ – programmas pirmajā 

meistarklasē, kas norisināsies no 27.-29.janvārim, šogad pirmo reizi attālināti.  

Programmas ietvaros intensīvu apmācību laikā tās dalībnieki attīstīs savas līderības prasmes, 

lai nākotnē kļūtu par izciliem līderiem biznesā, politikā, valsts pārvaldē un radošajā sfērā. 

“Junior Achievement Latvia” šo programmu īsteno jau septīto gadu un tās ietvaros ir apmācīti 

78 Latvijas jaunie līderi. 

“Līderu programmas mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus, lai jauni, talantīgi cilvēki Latvijas 

attīstībai dotu jaunas idejas un jaudu, veicinot Latvijas izaugsmi un labklājību nākotnē,” saka 

“Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns. Šogad programmā uzņemti 13 vidussko-

las vecuma jaunieši no 13 Latvijas skolām, kuri mērķtiecīgi sevi apliecinājuši žūrijai 2 pro-

grammas atlases kārtās. Atlasē tika vērtēti potenciālo dalībnieku sabiedriskie un mācību sa-

sniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija 

dalībai programmā. Šogad programmā starp uzņemtie dalībnieki arī Kārsavas vidusskolas 

12.klases skolniece Šarlote Lorija Nagle.  

STARP IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJAS “JUNIOR ACHIEVEMENT LATVIA” (JA LATVIA) SKOLĒNU LĪDERU PRO-
GRAMMAS DALĪBNIEKIEM ARĪ KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKNE 

Foto no Facebook.com 
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BRUŅOTIE SPĒKI AICINA PIETEIKTIES REZERVISTU MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSAM  

Tūrisma nozare ir viena no dinamiskākajām jomām, kas nemitīgi tiek pa-

kļauta ārējai ietekmei. Aizvadītais gads ir devis lielu triecienu tūrisma un 

uzņēmējdarbības sfērā, tajā skaitā arī topošā Ludzas novada teritorijā. Ie-

robežotā vai pilnīgi pārtrauktā tūrisma plūsma atstājusi ilglaicīgas sekas 

uz tūrisma nozari. Lai arī 2020. gadā Latgalē viesojās tuvu pie viena mil-

jona tūristu, salīdzinot ar 2019. gadu, tas ir kritums par 40%.  Līdz ar to 

ne tikai uzņēmējiem, bet arī tūrisma jomas profesionāļiem ir jāmeklē vei-

di, kā droši veicināt tūristu skaita pieaugumu Latgalē un Ludzas novadā. 

Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes tūrisma speciālisti arī līdz šim ir strā-

dājuši sadarbībā viens ar otru, jo Latgales apceļotājiem nav tik svarīgi te-

ritoriālie iedalījumi, kā sasniedzami un interesanti galamērķi. Arī šobrīd, 

kad norit darbs pie jaunveidojamā Ludzas novada plānošanas dokumentu 

izveides, tūrisma speciālisti strādā kā vienota komanda, piedāvājot savu 

redzējumu tūrisma jomas attīstībai. 

Ņemot vērā situāciju valstī un tūrisma tendences, šis gads tūrismā būs vel-

tīts dabas tēmai un galvenokārt aktivitātēm svaigā gaisā, izzinot topošā 

Ludzas novada bagātības. Šobrīd tiek aktīvi strādāts pie daudzveidīgu gā-

jēju maršrutu sagatavošanas, kas būtu aktuāli ne tikai ceļotājiem, bet arī 

vietējiem iedzīvotājiem. Sākot ar aprīļa izskaņu katru mēnesi līdz pat gada 

beigām tiks organizētas tematiskās dienas, kuru ietvaros varēs izzināt ne 

tikai dabas vietas zinošu gidu pavadībā, bet arī apmeklēt saimniecības un 

uzņēmumus, lai atklātu Ludzas novadu atkal no jauna. Viens no svarīgā-

kajiem šī gada mērķiem ir arī starptautiskā velomaršruta Eirovelo 11 Lat-

gales posma marķēšana, kas atvērs vēl vienu stabilu virzienu starptautiskā 

tūrisma plūsmā cauri jaunizveidotajam Ludzas novadam.  Šobrīd aktīvi 

norit darbs pie tūrisma materiālu sagatavošanas, kopējās kartes izdošanas 

un mārketinga aktivitāšu plāna izstrādes, jo šis gads solās būt izaicināju-

miem pilns tūrisma jomā. 

Laikā kad ir maz iespēju ceļot un apskatīt citas zemes, aicinām pēc iespē-

jas atbalstīt sava novada uzņēmējus, izstaigāt sava novada dabas nostūrus 

un palepoties ar to, ar ko mēs, Ludzas novada cilvēki, esam bagāti! 

Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018. gadā sākto rezervistu ap-

mācību, kuru sekmīgi apguvušos Latvijas pilsoņus ieskaitīs bruņoto spēku 

rezervē rezerves karavīra statusā. 

Šogad rezervistu militārās apmācības kurss notiks no 3. līdz 23. jūlijam, 

un tam var pieteikties līdz 20. maijam. Šogad plānots apmācīt līdz 60 re-

zervistiem. 

Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotī-

bas vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un 

pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). Militārajai apmācībai pieņems 

rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvok-

lim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija. 

Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir kriminālā sodāmī-

ba, kā arī tos rezervistus, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplī-

nas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas 

ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata 

vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji. 

Apmācībai nevar pieteikties arī rezervisti, kuri dienē Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 

Rezervistu militārajai apmācībai var pieteikties, elektroniski aizpildot pie-

teikuma anketu, kas pieejama bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv 

sadaļā “Rezervistu militārā apmācība”. 

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst 

militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus 

priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatī-

vie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Sa-

vukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līme-

nī. Rezervisti apgūst pamatus  šādās specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, 

granātnieks – operators, ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī speci-

alitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu. 

Militārās apmācības kursa laikā rezervisti tiks iesaistīti “Wise Adder” mi-

litārajās mācībās, apgūstot lauka kaujas un citas iemaņas nodaļas līmenī. 

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un 

praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ies-

kaites. 

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs ka-

ravīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervis-

tus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, ka-

ravīra uzturdevu, formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem 

par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, kurai netiks pie-

mēroti nodokļi. To izmaksās ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu 

mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. 

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervisti dos karavīra zvē-

restu, saņems rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu un 

tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sā-

kot pildīt rezerves karavīru pienākumus. 

Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotajiem spēkiem miera 

laikā jāuztur 6000 militāri sagatavotu rezerves karavīru. Lai paaugstinātu 

vispārējās kaujas spējas, palielinot militāri sagatavotu rezerves karavīru 

skaitu, no 2017. gada 13. decembra, kad stājās spēkā grozījumi Militārā 

dienesta likumā, Latvijas pilsoņi var brīvprātīgi pieteikties dienestam bru-

ņoto spēku rezervē, tas ir, ieskaitīšanai rezerves karavīros, pirms tam sek-

mīgi apgūstot militārās apmācības kursu, jo rezervistiem nav iepriekšējās 

militārās sagatavotības vai arī viņi savulaik ir dienējuši Latvijas Republi-

kas obligātajā militārajā dienestā. 

Rezerve ir viens no trim militārajiem formējumiem, kas kopā ar regulāra-

jiem spēkiem un Zemessardzi veido Nacionālos bruņotos spēkus. Savu-

kārt rezervi veido rezervisti un rezerves karavīri, kuru militāro iemaņu 

atjaunošanu bruņotie spēki uzsāka 2015. gadā. 

Rezervistos ieskaita Latvijas pilsoņus – vīriešus, kuri sasnieguši 18 gadu 

vecumu un ir derīgi militārajam dienestam, un Latvijas pilsones – sievie-

tes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam 

un izsaka šādu vēlmi. Rezervists atrodas bruņoto spēku rezervē līdz 55 

gadu vecuma sasniegšanai. 

AM Militāri publisko attiecību departamenta 

Preses nodaļas vecākā referente 

Vita Briže 

Tālrunis: 67335045 E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv 

mailto:vita.brize@mod.gov.lv
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Augustova Zinaīda  

1934.- 27.01.2021  

Kārsava 

 

Baikova Marija  

1944. - 11.01.2021  

 Kārsava  

 

Balalaiko Anna  

1928. - 02.01.2021  

Kārsava 

 

Dementeva Zinaida  

1935. - 05.01.2021  

Malnavas pagasts  

 

Kaširska Varvara  

1933. -  27.01.2021  

Kārsava 

 

Labanovskis Pēteris  

1943.— 10.01.2021  

Malnavas pagasts  

 

Lele Antoņina  

1936 .— 11.01.2021  

Salnavas pagasts  

 

Račko Emīlija  

1935.— 09.01.2021  

Mērdzenes pagasts  

 

Silkāne Antoņina  

1926 .— 30.01.2021  

Mērdzenes pagasts  

 

Stoga Lūcija  

1939.—  23.01.2021  

Kārsava  

 

Strode Irēna  

1959.— 29.01.2021  

Salnavas pagasts  

KULTŪRA 

Kārsavas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā sastādīti  

 11  miršanas reģistri: 

IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ 

Jau sesto gadu pēc kārtas Ziemeļlatgales paš-
valdību tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir sa-
gatavojuši brīvdienu piedāvājumu visai ģime-
nei “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, kas šogad 
būs pieejams 20. un 21. februārī. Ievērojot val-
stī noteiktos ierobežojumus, apkopotās aktivi-
tātes galvenokārt saistītas ar pastaigām svaigā 
gaisā un iespējām izgaršot vietējo uzņēmēju 
sarūpētos gardumus ar līdzņemšanas starpnie-
cību. 
Rugāju novada saimniecībā “Mežsētas” var 
apskatīt un samīļot vairāk nekā 300 briežus, 
kazas un aitas, kā arī poniju Pončiku. Savukārt 
Kārsavas novada dabas saimniecībā 
“Ošumājas” varēs iepazīties ar savvaļas zir-
giem un amizantajiem spalvainajiem savvaļas 
liellopiem. Apmeklējot dzīvniekus līdzi var 
ņemt burkānus un ābolus, kas būs gards našķis 
un iespēja sadraudzēties ar saimniecību iemīt-
niekiem. Arī Balvu novada Rančo 
“Ozolmājas” raibais iemītnieku pulks gaidīs 
zinātkārās ģimenes apmeklēt to sētas un uzzi-
nāt kā tad ziemā jūtas kamielis un vai truši tie-
šām neguļ ziemas miegu. Tilžas pagasta zirgu 
sētā “Kapulejas” un Viļakas nova-

da Aizpurvē brīvdienās varēs ne tikai apskatīt 
un samīļot zirgus, bet arī izvizināties kamanās, 
jo kas gan par ziemas baudīšanu bez brauciena 
kamanās pa piesnigušajiem Latgales laukiem. 
Mājas restorānā “Dzīles”, kas atrodas Kārsa-
vas novada Malnavā, tiks piedāvāta gardo 
brīvdienu ēdienkarte līdzņemšanai. Vēl viens 
īpašs Ziemeļlatgales kulinārais ceļojums ap-
meklētājus gaidīs Viļakas novada Rekovas 
dzirnavās. Savukārt kultūrvēsturiskajā sētā 
“Vēršukalns” ģimenes ir aicinātas izstaigāt 
lauku sētu un iegādāties turpat malkas krāsnī 
ceptu baltmaizi. 
Baltinavas Muižas parkā aktivitātes brīvā 
dabā visai ģimenei. Ģimenes gaida izjādes zir-
ga mugurā, smilšu mandalu veidošana, zīmē-
šana sniegā vai slidināšanās no kalniņa un zie-
mas prieku baudīšana. Balvu pilsēta savā 93. 
gadu jubilejā aicina uz pastaigu ar vēsturisku 
noskaņu. Iejūties tā laika cilvēku lomā un 
dzīvē, izspēlējot virtuālo pastaigu spēli un 
svētdien savā maršrutā ieplāno iegriez-
ties Arnitas labsajūtu darbnīcā pēc sildoša 
veselīga dzēriena un citiem labumiem līdz-
ņemšanai. 

Iesakām apmeklēt arī iecienītākos dabas ob-
jektus Ziemeļlatgalē, kā arī apmeklēt dabas 
parku “Balkanu kalni” Viļakas novadā, kur 
pieejamas labiekārtotas distanču slēpošanas 
trases un darbojas inventāra noma. Ar izzino-
šas virtuālās orientēšanās spēles Actionbo-
und palīdzību varēs izzināt mazāk zināmus 
faktus un vietas Ziemeļlatgalē, dodoties pastai-
gās – Viļakā “Raimonds Pauls”, Baltinavā 
“Baltinava”, Balvos spēle “Ceļojums laikā”. 
 
Pilna brīvdienu programma kā arī ērtākai brīv-
dienu plānošanai ir atrodama karte ar aktivitā-
šu norises vietām atrodama karsava.lv 
Kā papildus motivācija ģimenes lokā apmeklēt 
kādu no programmā piedāvātajām vietām ir 
pārsteigums no Ziemeļlatgales uzņēmējiem. 
Aicinām jūs savas brīvdienas iemūžināt un 
publicējot kādā no sociālajiem tīkliem 
(Facebook, Instagram) savas fotogrāfijas pie-
vienot mirkļbirku #Ziemeļlatgale2021. Tiem, 
kuri būs radoši, sirsnīgi vai kā citādi interesan-
ti izstāstījuši savu Ziemeļlatgales stāstu, mēs 
sarūpēsim dāvanas 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  


