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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Ansis, Amanda, Odris, Amēlija, Raivis  

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

 vecākus un vecvecākus!  

JAUNO UZŅĒMĒJU BIZNESA IDEJU KONKURSĀ “STEP UP!” 

AKUĀLA INFORMĀCIJA PAR PUTNU 
GRIPU 

Jau astoto gadu Kārsavas novada pašvaldība aicina iesniegt savas uzņē-

mējdarbības idejas jauno uzņēmēju konkursā “STEP UP!”. Līdz šim paš-

valdības līdzfinansējums ir piešķirts 28 biznesa projektiem un liela daļa 

no šiem projektiem ir kļuvuši par atspērienu veiksmīgai uzņēmējdarbībai. 

Šīs aktivitātes mērķis ir motivēt aktīvos Kārsavas novada iedzīvotājus rea-

lizēt savus sapņus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, kā arī sek-

mēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā. 

No pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta 

atbalstāmā summa ir līdz 2 000 eiro. Pieteikumi konkursam jāiesniedz 

līdz 9. aprīlim. 

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta 

pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Kārsavas novada pašvaldībā. Ie-

sniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri 

pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbil-

stība nolikumam. Otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo 

savas biznesa idejas pre-

zentācija un jāiepazīstina 

ar to komisija, kas arī 

noteikts atbalstītās bizne-

sa idejas un līdzfinansē-

juma apjomu. 

Sīkāka informācija par 

jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un konsultācijas projekta 

veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265 vai e-

pastu: inga.zagorska@karsava.lv.  

Iesnieguma veidlapa un konkursa nolikums atrodami karsava.lv. 
Inga Zagorska 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 

Tālrunis: 29327265 

E-pasts: inga.zagorska@karsava.lv  

Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficē-

tiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību 

vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) 

ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu ap-

rīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apa-

viem un apģērbu, pakaišiem, u.c. 

Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims 

ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā būs 

jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ga-

nāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rā-

diusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilo-

metru rādiusā – uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka 

visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, 

kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi māj-

putnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un 

pārvietošanai. 

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) ne-

būs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā 

(LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par 

likvidēto ganāmpulku slimības dēļ. 

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk patērē barību 

un ūdeni, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās 

savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo 

veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai 

pārvaldei, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, vai māj-

putni ir inficējušies ar putnu gipas vīrusu un no-

vērstu iespējamu slimības izplatīšanu. 

PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem sav-

vaļas ūdensputniem vai vairākiem vienkopus 

(vairāk par 3-5) mirušiem savvaļas putniem, 

zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko 

atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko 

PVD teritoriālajā pārvaldi.  

mailto:inga.zagorska@karsava.lv
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI  

UZSTĀDĪTAS MASAS IEROBEŽOJUMA ZĪMES 

Klientu apkalpošana tiks veikta attālināti, iz-
mantojot e-vidi, sazinoties pa tālruni vai iz-
mantojot vienotā klientu apkalpošanas centra 
starpniecību Kārsavas novada pašvaldība 
Kārsava, Vienības iela 53, LV-5717 (1.stāvā 
1.kabinetā) T:66954905; vai 28080810 karsa-
va@pakalpojumucentri.lv 
 
 Kontakti: 
 Kārsavas novada pašvaldība – Tālr.: 
65781395 ; 65781390  
E-pasts: dome@karsava.lv  
 
Kase  -  tiek pārtraukta maksājumu pieņem-
šana kasēs!  
Sociālo pabalstu izmaksas tiks veikta 25.03 
Rēķinus aicinām apmaksāt izmantojot inter-
netbanku.  
 
Pagastu pārvaldes: 
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna 
Kaupuže  
T:26111413 malnava@karsava.lv  
 
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/
sekretāre Antra Bojāre  
T:22017052 mezvidi@karsava.lv  
 
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Koļčs  
T:29485721 merdzene@karsava.lv  
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre Ināra 
Sarkane T: 65722225  
 
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja Anna 
Gabrāne  
T:26126901 salnava@karsava.lv   

Kasiere – 29497300 
TN vadītāja – 29471359 
Bibliotekāre – 28618600 
Zemes ierīkotāja – 26143408 
 
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anato-
lijs Posredņikovs  
T:29485760 goliseva@karsava.lv  
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre Larisa 
Žukova T:65728022  
Bāriņtiesas locekle, sekretāre L.Žukova 
29463290 
Soc. darbiniece T.Golubova 29382265 
Kasiere T.Belokurova  28317740 
Santehniķis V.Nikolajevs 26361509 
KN vadītāja O.Andrejeva  26143040 
 
Bāriņtiesa 
Apmeklētāju pieņemšana klātienē un aplieci-
nājumu veikšana (darījumu, pilnvaru sastādī-
šana un apliecināšana u.c.) bāriņtiesā NENO-
TIEK. 
Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties 
ar bāriņtiesu  elektroniski, e-
pasts barintiesa@karsava.lv. 
Kontakttālruņi: 

• Kārsavā pa tālr. 28686398 vai 28686146 

• Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357 

• Goliševas pagastā pa tālr. 29463290 
Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762 
 
Kārsavas novada Dzimtsarakstu noda-

ļa veiks dzimšanas, laulības, miršanas reģis-
trāciju un sniegs citus dzimtsarakstu  pakal-
pojumus. Konsultācijas dzimtsarakstu jomā 
iespējams saņemt – zvanot uz: Dzimtsarakstu 
nodaļa T: 29325011, 65781393, 

25917326 vai rakstot 
uz: dzimtsaraksti@karsava.lv.  
 
 Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadīju-
mā lūdzam sazināties pa tālruni:  
Kārsavā: pa tālr.:26682737; e - 
pastu:  socialie@karsava.lv 
Sociālā darba speciālists darbā ar veciem cil-
vēkiem (aprūpe mājās jautājumi), pa tālr. 
26341266 
Sociālā darba speciālists darbā ar ģimenēm ar 
bērniem, pa tālr. 26648884 
Mērdzenes pagasta sociālā darba speciālists, 
pa tālr. 29394177 
Goliševas pagasta sociālā darba speciālists, 
pa tālr. 28300762 
Mežvidu pagasta sociālā darba speciālists, pa 
tālr.28311560 
Salnavas pagasta sociālā darba speciālists, pa 
tālr. 26431755 
 
 Kā arī emocionālu pārdzīvojumu gadījumā 
atbalstu var saņemt, zvanot Sociālā dienes-
ta psihologam Andrim Jurānam uz tālru-
ni:  29715797 
 

Kārsavas novada bibliotēkas turpina lieto-
tāju apkalpošanu klātienē, ievērojot epide-
miologu noteiktos drošības noteikumus. 
 
Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137; 
26414576 
 
 Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 
65733135; 29243612 
 
Būvinspektore-T: 29225123  

Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Kārsavas novada teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes. Tās uz nenoteiktu laiku at-
rodas uz sekojošiem autoceļiem:  

Salnavas pagastā (7t): 

• Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi 

• Bēliņi-Lūbenka 

• Aizsili-Lūbenka 

• Lūbenka-Krutova 

• Vilgi-Kārsavas stacija 

• Aizelkšņi-Dzierkaļva-Mičuri 

• Zaceški-Žeikari 

• Žeikari-Zobļova 

Malnavas pagastā :  

• A47 Zibla – Čāvi -Tipāni (7t) 

• A48 Zibla – Livzinīki – Saliniki – Kaskāni (5t) 

• A49 Drikaški – Čāvi (3t) 

• A50 Mihaļčenki – Barkāni (7t) 

• A51 Salenīki – Zeļčova (7t) 

• A53 Zeļčova -Kabulova – Rudiņova (7t) 

• A63 Grebņova – Morozovka (5t) 

• B71 Zibla – Ancani (7t) 

Mērdzenes pagastā (5t):  

• Nr.121 Mihalova – Lapatnieki – 2.44km 

• Nr.122 Lapatnieki – Tabulova – 1.56km 

• Nr.123 Rūzori – Tabulova – Dekterova – Rūzori – 6.77km 

• Nr.129 Pudinova – Kapačova – 2.04km 

• Nr.142 Čieri – Lielie Kreiči – 2.34 km 

NOLIETOTU ELEKTROPREČU BEZMAKSAS UTILIZĀCIJA ELEKTROPUNKTĀ 

Goliševas pagastā (5t) : 

• B-91Bandarova-Trūpi, 

• B-106Ļamoni-Svetlici, 

• B-107Svetlici- Mišenskie , 

• B-103Antonovka-Baranovka , 

• C-109Strauja-Mazie Bati-Lielie Bati, 

• Smilšu iela 

Mežvidu pagastā:  

• A57 Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi (5t) 

• A153 Padole-Ezernieki-Latvīšu Stiglova 
(5t) 

• A154 Klonešnīki- Griudinīši-Strodi (5t) 

• A155 Bliseņi-Brīži- Otrie Mežvidi (5t) 

• A156 Otrie Mežvidi-Kopči (5t) 

• A157 Mežvidi-Bokši-Kopči (5t) 

• A159 Mežvidi-Goreiši-Logini (5t) 

• A161 Padole-Kaķi (5t) 

• B165 Strodi-Pliešu kapi (5t) 

• B171 Liuzinīki-Ūzulnīki-Asišola (5t) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu,  Kārsavas novada pašvaldības 15.03.2021. rīkojumu, no šā gada 16.marta  līdz šā gada 

6.aprīlim Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pagastu pārvaldēs tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana.  

NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos telefonus, datorus, akumu-
latorus, rūterus, dekoderus, printerus, faksus, monitorus, kopētājus, TV, 
ledusskapjus, veļas mašīnas, boilerus, plītis, putekļu sūcējus, instrumen-
tus, vadus, antenas, zāles pļāvējus, kases aparātus, arī metālu –
 ugunsdzēšamos aparātus, trubas, motorus, sadales skapjus, metāllūžņus, 
utt.), atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, Jūs varat BEZ MAK-
SAS utilizēt uzņēmumā ELEKTROPUNKTS, par iepriekšminēto saņe-
mot UTILIZĀCIJAS AKTU. 
Utilizējamās lietas IZVEDAM AR SAVU TRANSPORTU no jebkuras 

vietas Latvijā, kā arī noformējam un izsniedzam nepiecieša-
mos dokumentus. 
Vēstules pielikumā pievienota Utilizācijas akta forma, kas ir apliecinošais 
dokuments, ka elektrotehnika nodota likumā noteiktajā kārtībā. 

Kopā mēs veidojam zaļāku pasauli! 
 P.S. Juridiskās personas apkalpojam BEZ MAKSAS, arī izbraucot pie 
klienta. 

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

Adrese: Ilzenes iela 18, Rīga, LV – 1005 

mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:barintiesa@karsava.lv
mailto:dzimtsaraksti@karsava.lv
mailto:socialie@karsava.lv
tel:27%20255%20555
mailto:info@elektropunkts.lv
http://www.elektropunkts.lv/
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PROJEKTS  “DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA 
TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IZVEIDE KĀRSAVAS NOVADĀ.” NO-
SLĒDZIES  

Kārsavas novada pašvaldība ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfi-

nansējumu īsteno deinstitucionalizācijas projektu, kas paredz sabiedrībā 

balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu - sniegt atbalstu novadā dzī-

vojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Jaunizveidotajā daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā paredzēti četri 

sociālie pakalpojumi: dienas aprūpes centra pakalpojumi un specializētās 

darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī dienas aprū-

pes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionā-

liem traucējumiem. 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrā personām ar garīga 

rakstura traucējumiem būs iespēja dienas laikā saturīgi pavadīt savu brī-

vo laiku, tiks nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts un speciālistu 

konsultācijas, tādējādi sniedzot nepieciešamo atbalstu neatkarīgas dzīves 

saglabāšanai un integrācijai sabiedrībā, kā arī iespēju izmantot speciali-

zēto darbnīcu pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai, veicinot nodarbi-

nātību un integrāciju sabiedrībā. 

Arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Daudzfunkcionālais so-

ciālo pakalpojumu centrā tiks nodrošināta iespēja dienas laikā pavadīt 

savu brīvo laiku. Ģimenes varēs saņemt individuālo atbalstu un speciālis-

tu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai, kognitīvo spēju uzturēšanai 

vai attīstīšanai, kā arī iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpoju-

mus sociālo prasmju attīstībai, sekmējot bērna fizisko un garīgo līdzsva-

rotību un palīdzot augošajam organismam daudzveidīgos vides adaptāci-

jas procesos. 

Projektā  “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām 

ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucēju-

miem izveide Kārsavas novadā.” tika veikti grozījumi.   

Ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 

2020.gadam grozījumu Nr.8, Zemgales plānošanas reģiona deinstitucio-

nalizācijas plāna 2017. - 2020.gadam grozījumu Nr.8 un Rīgas plānoša-

nas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 2020.gadam grozījumu 

Nr.9) apstiprināšanu tika veiktas izmaiņas projekta budžetā. Kārsavas 

novada pašvaldības projektam papildus piešķīra 19456,02 EUR. T.sk. 

fasādes atjaunošanai iztrūkstošie finanšu līdzekļi 1002,57 EUR 

(13654,51 EUR tika veikti grozījumi starp projekta  izmaksu pozīcijām).  

17473,78 EUR teritorijas labiekārtošanai un bruģa laukuma izbūvei, 

979,76 EUR iztrūkstošie finanšu līdzekļi lapenes izbūvei. 

Pēc grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas: EUR 227650,47 

t.sk. ERAF finansējums EUR 173759,52 valsts dotācija EUR 9095,09, 

valsts budžets EUR 2975,95,  pašvaldības līdzfinansējums EUR 

32984,56 uz projekta atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 

8834,45. 

Projektā īstenotās aktivitātes: 

Nomainīts ēkai jumta segums un veikts telpu remonts – SIA 

“ACUK”, kopējā summa 138019,48 EUR. 

Ierīkots interneta pieslēgums un izbūvēta datu pārraides tīkla infra-

struktūra –  IK “AeroNet”, kopējā summa  1071,29 EUR. 

Izbūvēta videonovērošanas sistēma un ierīkots optiskais pieslēgums –

   IK “AeroNet,   kopējā summa 2230,43 EUR. 

Labiekārtota āra vide – izgatavota un uzstādīta lapene – IK “Lapsiņas 

– K ”,  kopējā summa 3300,17 EUR. 

Atjaunota ēkas fasāde – SIA “Akvilons Z”, kopēja summa 14657,08 

EUR. 

Iegādāts interaktīvais ekrāns no SIA “Lielvārds” – kopējā summa 

4072,80 EUR; 

Sadzīves tehnikas iegāde no SIA “P.E.M.” – kopējā summa EUR 

5842,03.  

Aprīkojuma iegāde  SIA “Sentios” – kopējā summu 14 335,35  EUR.  

Aušanas darbnīcai izgatavotas stelles _biedrība “Celaine” – kopējā 

summa 1650,00 EUR. 

Aprīkojums sveču liešanas un ziepju izgatavošanas darbnīcai  _ SIA 

“Kanclers” – kopējā summa 391,86 EUR. 

Aprīkojums keramikas darbnīcai _ SIA “KERAMSERVISS” – 

kopējā summa 3823,00 EUR.  

Kinētiskās smiltis bērnu rehabilitācijai - SIA “Pigu Latvia” par 

kopējo summu 58,47 EUR. 

Gaismas molberts bērnu rehabilitācijai un aprīkojuma smilšu gaismas 

terapijai - UAB “Eventus group” oficiālo pārstāvi Latvijā SIA 

“Lidakaste” – kopējā summa 828,09 EUR. 

Datortehnikas iegāde  EIS iepirkumu sistēmā – 3614,78 EUR; 

Datortehnikas iegāde SIA “MULTIPROJEKTS PRO” -5889,36 

EUR; 

Mēbeļu iegāde SIA “ALBA LTD” par kopējo summu 5696,68 EUR; 

Papildus projektā plānotajām aktivitātēm par pašvaldības līdzekļiem 

veikta bruģa laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana  –  SIA 

“ACUK”, kopējā summa 17473,78 EUR.  

Multisensorās istabas izveide par kopējo summu 3359,81 EUR 

11.03.2021. līgums  ar SIA “Rehavita” kopējā summa 3359,81 EUR. 

Daļa no pasūtījuma jau ir saņemta. 

Ar lielu nepacietību, gan sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan projekta 

dalībnieki gaidām jaunizveidotā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu 

centra atvēršanu gada visskaistākajā laikā – pavasarī! Lai top!  

Rita Jonikāne 

Kārsavas novada pašvaldības 

Projektu koordinatore  
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Deinstitucionalizācijas projekta dalībnieks Oļegs, kurš jau ir saņēmis pro-

jekta piedāvātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus- reitterapiju 

(ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs)  un kanisterapiju 

(terapeitiska darbība, kura notiek saskaņa ar suņa klātbūtni), gaida iespē-

ju apmeklēt Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Kārsavā, kurš 

ir tuvu viņa dzīvesvietai un līdz ar to ģimenei nebūs jābrauc uz citu nova-

du, lai saņemtu nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

Līdz šim, apmeklējot sociālās rehabilitācijas nodarbības, Oļegs ir iepazi-

nis arī citus bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. 

Jaunizveidotajā daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā Oļegam 

tiks nodrošināta iespēja kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku ar citiem bēr-

niem. 

Oļegu uz šo brīdi ir ieeinteresējusi sensorā istaba, jo viņam ir zināms, ka 

arī šāda veida pakalpojums tiks nodrošināts jaunajā centrā. Sensorā inte-

raktīvā telpa tiks radīta, lai piepildītu projekta dalībnieku iekšējo pasauli 

ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām, speciāli kādu maņu sajūtu rosinā-

šanai vai nomierināšanai. 

Rita Jonikāne 

Kārsavas novada pašvaldības 

Projektu koordinatore  

DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRĀ INTERESĒJUSI RADA SENSORĀ TELPA 

Ar lielu nepacietību Daudzfunkcionālā centra atvērša-

nu gaida projekta dalībniece Lolita, kura daudzu gadu 

garumā mammas Veronikas pavadībā regulāri ir ap-

meklējusi Sociālā dienesta  un biedrības ,,Sapratne” 

organizētās individuālās un grupu nodarbības, kuras 

notika telpās, kur pašlaik top jaunais Daudzfunkcionā-

lais sociālo pakalpojumu centrs. 

Lolita neslēpj savu prieku par to, ka viņas apmeklēju-

mu vieta – ēka un telpas iegūs jaunu veidolu. 

Skaisti izremontētās un ar  aprīkojumu aprī-

kotās telpas radīs vēl lielāku radošumu, prie-

ku satikt esošos un iepazīt jaunus draugus ar 

kuriem varēs pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Savukārt, specializētās darbnīcas nodrošinās iespēju 

Lolitai apgūt jaunas prasmes rokdarbos un profesionā-

ļa pavadībā iemācīties aust uz jaunām aušanas stellēm, 

Lolita ir gatava piedalīties arī sveču liešanas meistar-

klasē.+ 

DAUDZFUNKCIONĀLĀ CENTRA ATVĒRŠANU GAIDA PROJEKTA DALĪBNIECE LOLITA 

NO 7.APRĪĻA VARĒS PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMIEM. DIENESTS KLIENTIEM NODROŠINĀS NEPIECIE-

ŠAMO ATBALSTU 

LIELĀ TALKA UN VARAM AICINA KOPĪGI SAKOPT LATVIJU 24. APRĪLĪ 

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs 

pieteikties platību maksājumiem, Elektro-

niskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpil-

dot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā Covid-19 izplatību un notiek-

tos ierobežojumus darbam klātienē, visu 

nepieciešamo atbalstu dienests klientiem, 

kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, 

sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki 

tālruņa sarunas laikā klienta vietā varēs aiz-

pildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Lī-

dzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, 

kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 

klientiem. 

Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS 

aizpildīt Provizoriskos platību maksājumu 

iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt 

nepieciešamo informāciju iesniegumā un 

aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un 

citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda 

informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad 

šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāie-

sniedz EPS. 

Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno orga-

nizēt vebināru par pieteikšanos platību 

maksājumiem, izmaņām šajā sezonā un ci-

tiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka infor-

mācija par pieteikšanos vebināram būs pie-

ejama marta beigās. 

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā: 

1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēša-

nas pieteikumu iesniegšana; 

7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību mak-

sājumiem; 

22.maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās 

platību maksājumiem; 

15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās 

platību maksājumiem ar atbalsta apjoma 

samazinājumu 1% apmērā par katru noka-

vēto darba dienu. 

Atgādinām! Līdz šā gada 1.aprīlim EPS 

jāiesniedz lauku bloku precizēšanas piepra-

sījumi. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku 

bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegša-

nas. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz 

tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blo-

kā jau sakoptu platību, no lauku bloka iz-

ņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot 

jaunus ainavas elementus. 

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka in-

formācija par dienesta darbu un pieejamo 

atbalstu, aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta 

dienesta klientu apkalpošanas tālruni 

67095000. 

Lielās Talka un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina talciniekus ņemt aktīvu dalību jau tradicionālajā pavasara tal-

kā un Vislatvijas vides sakopšanā, kas norisināsies šā gada 24. aprīlī. Ministrija arī atgādina par nepieciešamību ievērot valstī noteiktus epidemiolo-

ģiskās drošības noteikumus un aicina doties talkot atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem. Lai parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, organi-

zatori aicina  talkot individuāli – “solo” talkas, divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – “ģimenes talkas”.  

Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un iespējām iesaistīties atrodama Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.  

http://www.talkas.lv/
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VALDĪBA APSTIPRINA DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID-19 IZPLATĪBAS KRITUMAM LĪDZ LIELDIENĀM 

PAMATPRINCIPI: 

Nepulcēties un distancēties 

Sargāt sevi un līdzcilvēkus 

Stingri izvērtēt riskus  

 

AKTUĀLIE DROŠĪBAS PASĀKUMI  

Darbs  

• No 16. marta visiem, kam darba specifika ļauj, 

darbs attālināti 

• Darbavietā maskas un citi individuālie aizsar-

dzības līdzekļi 

 

Izglītība 

• Klātienē bērnudārzi, ja vecāki nevar pilnvērtīgi 

strādāt attālināti, un speciālās izglītības iestādes 

• Klātienē individuālas konsultācijas 12. klasēm, 

profesionālās izglītības valsts pārbaudes darbu 

kārtotājiem un skolēniem, kas pakļauti priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas riskam 

• Klātienē maska, vēdinātas telpas, virsmu un 

roku dezinfekcija, plūsmas nepārklājas 

• 1.-12. klase mācās attālināti 

• 1. - 4. klase klātienē var mācīties drošajās paš-

valdībās 

• Attālināti profesionālās skolas, studējošie un 

pieaugušie, izņemot atsevišķas augstākās izglītī-

bas studiju programmas medicīnas nozarē 

• Klātienē konsultācijas studējošajiem atsevišķās 

augstākās izglītības studiju programmās un tiem, 

kam studiju pēdējais gads 

• Klātienē nodarbības ārā pašvaldībās, kur kumu-

latīvais rādītājs nav lielāks par 250 

 

Veselība 

Ārkārtas situācija veselības aprūpes jomā 

• Ierobežoti plānveida pakalpojumi slimnīcās 

• Ambulatoro speciālistu konsultācijas iespēju 

robežās notiek attālināti 

Sabiedriskais transports 

• Maskas gan pasažieriem no 7 gadu vecuma, 

gan vadītājam 

• Pasažieru skaits nepārsniedz 50% transportlī-

dzekļa ietilpības 

• Pasažieri ievēro visas pārvadātāja norādes, ne-

aizņem atzīmētās sēdvietas 

• Transportlīdzekļa vēdināšana reisa laikā 

• Pastiprināta policijas kontrole 

Valsts un pašvaldību pakalpojumi 

• Attālināti vai individuāli pēc pieraksta 

Sociālā aprūpe 

• Ievēro epidemioloģiskās drošības un piesardzī-

bas pasākumus 

• Jaunus klientus uzņem, izvērtējot individuāli 

 

Tiesvedība, bāriņtiesas 

• Maksimāli rakstveidā vai attālināti 

 

AKTUĀLIE DROŠĪBAS PASĀKUMI  

 IEPIRKŠANĀS UN SKAISTUMKOPŠANA  

Tirdzniecība 

•Maskas, distance 

• 25m2 cilvēkam 

•Tirdzniecības vietu apmeklē pa vienam, izņe-

mot ar bērnu līdz 12 g.v. vai ar asistentu 

•Ieeja ar iepirkšanās grozu, ratiem vai somu 

•Apmeklētāju uzskaites sistēma 

•Pie ieejas informācija par maksimālo apmeklē-

tāju skaitu 

•Apmeklētāju plūsmas kontrole 

•Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošību 

•Iekšējā kontroles sistēma 

•Reklāmas ierobežojumi 

•Aicinājums lietot lietotni "Apturi Covid" 

 

Veikali, tirdzniecības centri, tirgus 

• Netiek ierobežota distances tirdzniecība, e-

komercija 

• Pieejami pirmās nepieciešamības pakalpojumi, 

ievērojot drošības noteikumus 

• Klātienē strādā: 

- aptiekas (arī veterinārās) 

- optikas veikali 

- DUS 

- grāmatnīcas 

- veikali, kuros tirgo pārtiku 

(vismaz 70% no preču klāsta) 

- veikali, kuros tirgo higiēnas preces 

(vismaz 70% no preču klāsta) 

- tirdzniecības vietas, kurās tirgo: 

- pārtikas preces 

- higiēnas preces 

- pirmās nepieciešamības 

saimniecības preces 

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes 

- tabaku, piederumus smēķēšanai 

- dzīvnieku barību un preces 

- preses izdevumus 

- sabiedriskā transporta biļetes 

- mutes un deguna aizsegus un 

individuālos aizsardzības līdzekļus 

- pašu ražoto lauksaimniecības produkciju 

- sēklas, stādus, dēstus, sīpolus un 

dārzniecības preces 

- vadus, pagarinātājus, lādētājus 

elektroprecēm 

• līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai 

 

Ēdināšana 

• Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai 

• Bērnudārzos, drošo pašvaldību skolās un darba 

vietās klātienē, ievērojot 

drošības noteikumus 

 

Skaistumkopšana 

No 1. 03. var sniegt tikai friziera, manikīra, 

pedikīra un podologa pakalpojumus, 

ievērojot drošības principus: 

- pakalpojuma sniedzējs par savu darbību 

ziņo Veselības inspekcijai 

- klientam 25 m2 

- klientam pareizi uzvilkta maska, 

nosedzot degunu un muti 

- aizpildīta paškontroles lapa 

- vienam klientam dienā viens pakalpojums 

- pakalpojuma sniedzējs valkā 

vienreizlietojamos cimdus un FFP-2 

vai FFP-3 respiratoru bez vārsta 

starp klientiem vismaz 20 min. pauze, 

15 min. vēdināšana, klientu plūsmas 

nepārklājas 

- pieejama informācija par drošības 

noteikumiem 

- pieejami dezinfekcijas līdzekļi 

- aizliegta pakalpojumu sniegšana 

pie klienta mājās 

- noteikta atbildīgā persona par 

drošības noteikumu ievērošanu 

• Aicinājums lietot lietotni "Apturi Covid" 

 

AKTUĀLIE DROŠĪBAS PASĀKUMI 

 SOCIALIZĒŠANĀS UN ATPŪTA 

 

 Publiski pasākumi • Nenotiek 

 

Pulcēšanās • Nepieciešamības gadījumā viens 

mājsaimniecības pārstāvis var tikties ar vienu 

citas mājsaimniecības pārstāvi 

• Sapulces, gājieni un piketi nenotiek 

 

Privāti pasākumi Nenotiek, izņemot vienas 

mājsaimniecības lokā 

 

Atpūtas, izklaides vietas • Nedarbojas, izņemot 

brīvdabas teritorijas 

 

Kultūrvietas 

 Nedarbojas, izņemot muzeju āra teritorijas 

• Darba laiks no 6.00 līdz 20.00 

• Bibliotēkas izsniedz grāmatas 

• Vienvirziena apmeklētāju plūsma 

 

Sports 

 • Treniņi ārā individuāli vai grupā līdz 10 dalīb-

niekiem + treneris 

• Sporta inventāra noma tikai ārā 

• Treniņi iekšā tikai profesionāļiem 

• Nenotiek pasākumi, izņemot profesionāļu ko-

mandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko 

līgu sporta sacensības un starptautisko olimpisko 

sporta federāciju sporta sacensību kalendārā ie-

kļautās sacensības bez skatītājiem 

 

Reliģiskā darbība 

• Maskas 

• 10 m2 cilvēkam 

• Nepārsniedz 20 % telpas ietilpības 

• Darba laiks no 6.00 līdz 20.00 

• Svētdienas skola attālināti 

• Laulības dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, pie-

daloties personām, kas noslēdz laulību, un 

diviem pilngadīgiem lieciniekiem 

Ministru kabinets piektdien, 12. martā, apstiprināja vairākus uzlabojumus epidemioloģiskās drošības pasākumos, lai līdz Lieldienām mērķtiecīgi no-

stiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstības krituma tendenci. Valdības apstiprinātais scenārijs primāri balstās attālinātā darba principos. No nākamās 

nedēļas epidemioloģiski drošākās pašvaldībās varēs nelielu daļu izglītības nodarbību īstenot ārpus telpām klātienē. Savukārt cilvēkiem, kuri par spīti 

aicinājumam neceļot, ierodas Latvijā no trešajām valstīm, būs par saviem līdzekļiem jātestējas un pozitīva testa gadījumā jāapmaksā pašizolācija 

viesnīcā  
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PAR KANDIDĀTU SARAKSTU IESNIEGŠANU PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM 

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 
2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām no-
tiks no 2021.gada 17.marta līdz 6.aprīlim 

Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsē-
tas vai novada vēlēšanu komisijai. 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 
adrese: Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldība, 
2.stāva konferenču zāle. 

Darba laiks: 

Trešdien, 17.03. plkst. 12.00 – 16.00, 
Ceturtdien, 18.03. plkst. 9.00 – 13.00, 
Trešdien, 24.03. plkst. 12.00 – 16.00, 
Ceturtdien, 25.03. plkst. 9.00 – 13.00, 
Trešdien, 31.03. plkst. 12.00 – 16.00, 
Otrdien, 06.04. plkst. 9.00 – 18.00. 

LŪGUMS! Kandidātu sarakstu iesniedzējiem 
iepriekš saskaņot kandidātu sarakstu iesnieg-
šanas laiku ar Ludzas novada pašvaldības vē-
lēšanu komisijas priekšsēdētāju Ivetu Gajev-
sku (tālr. 29285407). 

Prasības deputātu kandidātu saraksta ie-
sniegšanai 

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var 
iepazīties Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sa-
rakstu iesniegšana” un CVK 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņem-
šanas instrukcijā.  

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vē-
lēšanām var iesniegt: 

1. reģistrēta politiskā partija, 

2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvie-
nība; 

3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās parti-
jas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politis-
ko partiju apvienībā. 

Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās: 

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, de-
putāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacīju-
miem: 

1. jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības 
(ES) dalībvalsts pilsonim; 

2. jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģis-
trā; 

3. jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā; 

4. vēlēšanu dienā (2021. gada 5. jūnijā) ir jābūt 
sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu. 

Deputāta kandidāts (-e) drīkst kandidēt paš-
valdību vēlēšanās, ja kandidātu saraksta ie-
sniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā: 

1) viņam (-ai) ir bez pārtraukuma reģistrēta dzī-
vesvieta vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija 

vai 

2) viņš (-a) ir nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs 
vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” vismaz kopš 2020. 
gada 26. decembra 

vai 

3) viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā 
pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekus-
tamais īpašums. 

Kandidātu saraksta sagatavošana 

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir 
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, 
pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja 
parakstītu iesniegumu, ko iesniedz Ludzas nova-
da pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
jai klātienē vai elektroniski uz e-
pastu: iveta.gajevska@ludza.lv. Pieteikumā jā-
norāda: 

1)      partijas vai partiju apvienības nosaukums, 

2)     kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uz-
vārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese, 

3)     lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesī-
bas darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas 

lietojumprogrammu 2021. gada 5. jūnija pašval-
dību vēlēšanās, 

4)      pieteikuma sastādīšanas datums un vieta. 

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju 
apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāat-
bilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosau-
kumam. 

Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas 
partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kan-
didātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā 
ietilpstošo partiju nosaukumiem. 

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi doku-
menti: 

1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parak-
stīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt at-
tiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu 
personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā 
ar šā likuma prasībām; 

2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parak-
stīta deklarācija, ka viņš atbilst Pašvaldības 
domes vēlēšanu likuma 8.panta prasībām un 
uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie 
ierobežojumi; 

3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parak-
stītas ziņas: 

• kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī 
tautība, 

• personas kods, 

• ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir, 

• reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (valstspilsētas 
pašvaldība vai novads), 

• darbavietas un ieņemamie amati (arī amati 
politiskajās partijās, reliģiskajās organizāci-
jās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibināju-
mos) vai — ja darbavietas nav — nodarboša-
nās, statuss, 

• kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, 
kādā specialitātē vai programmā), 

• pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi, 

• ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR 
vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūk-
dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā 
šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezi-
dents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs, 

• ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalīb-
valsts pilsonis, — kandidāta apliecinājums, 
ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pil-
sonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu 
liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam; 

4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta 
priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms ne-
drīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes. 

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņai 
pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts ne-

kustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpie-
vieno notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta 
noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par 
nekustamā īpašuma piederību. 

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņa ir 
nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodar-
binātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”) vismaz (bez pārtraukuma) 
kopš 2020. gada 26. decembra, kandidātu sa-
rakstam jāpievieno attiecīgi darba devēja vai 
Valsts ieņēmumu dienesta izziņa. 

Kandidātu saraksts jāparaksta attiecīgās partijas 
vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) piln-
varotajai personai. 

Kandidātu sarakstu un pievienojamos dokumen-
tus var parakstīt arī ar drošu e-parakstu un ie-
sniegt vēlēšanu komisijai datu nesējā. 

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kan-
didātiem personas, kuras: 

1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, 

2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu nozie-
gumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai 
kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, 

3) kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir no-
dibinājusi aizgādnību, 

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma 
izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stā-
voklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī 
pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimu-
šas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju 
saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā 
ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu 
līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu 
līdzekļa piemērošanas; 

5) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP 
(LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionāla-
jā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, 
Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas 
sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionāla-
jās komitejās, 

6) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārval-
stu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai 
pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, 

7) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Ei-
ropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot 
personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmī-
ba dzēsta vai noņemta, 

8) citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tie-
sību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības 
valstī. 

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarak-
stā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim 
kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlē-
jamo deputātu skaitu. Ludzas novadā – 18 kandi-
dāti var būt ierakstīti sarakstā (15+3). Minimā-
lais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu 
sarakstā, ir viens.   

Drošības nauda – 225 eiro 
Drošības nauda par kandidātu sarakstu 2021. ga-
da domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru domē 
ievēlējamo deputātu. a domē jāievēlē 15 deputā-
ti, tad drošības nauda, kas jāiemaksā par katru 
kandidātu sarakstu, būs 15×15 eiro jeb 225 eiro. 
Drošības nauda ir jāieskaita “Pašvaldības vēlēša-
nu komisijas depozīta kontā drošības nau-
dai”  LV83TREL980230805900B  Valsts kasē. 

Vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu 
sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu 
speciālā domes vēlēšanu komisijas kontā būs 
iemaksājuši drošības naudu. 
Drošības nauda tiks pilnībā atmaksāta, ja kandi-
dātu saraksts domē iegūs vismaz vienu deputāta 
vietu. Ja dalība vēlēšanās nebūs veiksmīga, dro-
šības nauda pēc vēlēšanām tiks ieskaitīta pašval-
dības budžetā. 

Iesniedzot kandidātu sarakstu, lūgums pievienot 
arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas 
atmaksu. 

Komisijas lēmums par saraksta pieņemšanu 
Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas 
vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandi-
dātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēša-
nām.  
Pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts 
ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt 
atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozīju-
mus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kan-
didātu sarakstā drīkst veikt tikai republikas pilsē-
tas vai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pie-
teiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos 
gadījumos vai izdarot tehniska rakstura laboju-
mus. 

Iesnieguma paraugs un informācijas apkopojums 
kandidātu sarakstu iesniegšanai atrodams karsa-
va.lv 

Agrita Kopeika 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāre 
26141165  

http://www.cvk.lv/pub/public/29434.html
http://www.cvk.lv/pub/public/29434.html
http://www.cvk.lv/pub/public/29434.html
http://www.cvk.lv/pub/public/31345.html
http://www.cvk.lv/pub/public/31345.html
http://www.cvk.lv/pub/public/31345.html
https://www.cvk.lv/uploads/files/Saraksta%20gatavotaja%20iesniegums-1.docx
mailto:iveta.gajevska@ludza.lv.
https://likumi.lv/ta/id/57839#p8
https://likumi.lv/ta/id/57839#p9
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LATGALES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES REZULTĀTI 

MĒRDZENES PAMATSKOLA AKREDITĒTA UZ 6 GADIEM 

5.martā Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) 

konferencē no 34 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm 

tika prezentēti 175 ZPD. Prezentēšana notika attālināti. 

Lepojamies ar mūsu skolas 11.a un 12.a klašu meiteņu sasniegumiem Lat-

gales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. 

11.klases skolniece Zane Orinska ar darbu “Mākslīgais skaistums  - sejas 

injekcijas” Medicīnas un veselības zinātnes sekcijā ieguva III pakāpi. 

Skolotāja – konsultante Vija Zelča. 

11.klases skolniece Laura Kivle ar darbu “Veloceliņu nepieciešamība 

Kārsavas pilsētā” Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā ieguva III 

pakāpi. Skolotāja -konsultante Vija Zelča. 

11.klases skolniece Viktorija Krišāne un 12.klases skolniece Vivita Krišā-

ne ar darbu “Trušu audzēšana piemājas saimniecībā “Drand”” Dabaszināt-

ņu bioloģijas sekcijā ieguva III pakāpi. Skolotāja – konsultante Valentīna 

Tuče. 

Paldies par ieguldīto darbu skolniecēm, skolotājiem konsultantiem! 

Edgars .Puksts   

Kārsavas vidusskolas direktors  

Šī gada janvārī Mērdzenes pamatskolā notika Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta organizētā plānotā akreditācija un direktores profesionālā darba 

izvērtējums. Akreditācijas procesā tika izvērtēts aktualizētais skolas paš-

vērtējuma ziņojums, izglītības dokumentu atbilstība ārējiem normatīva-

jiem aktiem, izskatīti skolēnu mācību sasniegumi, skolas darba sistēma, 

skolas vide. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, intervijas ar skolas perso-

nālu, vecākiem, skolēniem, direktori un skolas dibinātāju notika tiešsais-

tē. Mācīšanas kvalitātes izvērtēšanas procesā skolā tika vērotas pēc ne-

jaušības principa izvēlētas attālinātās mācību stundas, kuras tika rakstu-

rotas kā tradicionāla mācīšana pārejā uz efektīvu, lietpratībā balstīta mā-

cību satura īstenošanas pieeju. 

Ar lielu gandarījumu un prieku varam paziņot, ka skola ir akreditēta uz 

maksimālo termiņu – 6 gadiem ( līdz 2027.gadam) pamatizglītības pro-

grammā. 

Mūsu visu kopīgais darbs ir augsti novērtēts, tāpēc vēlos pateikties par 

atbalstu Kārsavas novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai, novada 

metodiķēm Intai Laganovskai Veserei un Vairai Šicānei. Paldies Kārsa-

vas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam par tehnisko atbalstu. 

Liels paldies mūsu skolas skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolēniem 

un vecākiem par ieguldīto darbu, laiku un atbildību. 

Jaunā 2021.gada pirmais mēnesis mūsu skolai ir nesis ne vien satrauku-

ma pilnus brīžus, bet arī lielus, patīkamus pārsteigumus – brīnišķīgas in-

dividuālas svētku dāvanas skolas darbiniekiem no Kārsavas novada paš-

valdības. Liels paldies par šo pārsteigumu no visa skolas kolektīva! 

Krāsim spēku no asniem un pumpuriem, būsim stipri, veseli, gaidot pa-

vasari! 

LIELĀKĀ DAĻA ĢIMEŅU 500 EIRO ATBALSTU PAR KATRU BĒRNU SAŅEMS JAU DRĪZUMĀ 

Šonedēļ, sākot ar  ceturtdienu, 18. martu, Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūra 

(VSAA)  uzsāks 500 eiro atbalsta  pārskaitīju-

mus ģimenēm ar bērniem. Otrais pārskaitījums 

paredzēts piektdien – 19. martā,  savukārt trešais 

– 22. vai 23. martā. Naudu ģimenes savos kontos 

saņems  ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc 

pārskaitījuma veikšanas. 500 eiro atbalsts tiks 

izmaksāts kopumā par 363 320 bērniem.  

Labklājības ministre Ramona Petraviča atgādina, 

ka VSAA par katru bērnu veiks atsevišķu mak-

sājumu, piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad 

trīs reizes kontā ieskaitīs pa 500 eiro. Pārskaitī-

jumu datumi par katru bērnu var atšķirties, jo 

izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas 

gada, sākot no vecākajiem bērniem: “Bērni ir 

Latvijas nākotne, tāpēc ir svarīgi atbalstīt ģime-

nes, kurām šajā krīzē nākas radikāli mainīt savu 

ikdienu un nereti arī savilkt jostas. Lielākā daļa 

ģimeņu 500 eiro atbalstu par katru bērnu saņems 

jau šonedēļ – piektdien vai sestdien, savukārt 

pārējie – nākamās nedēļas sākumā atkarībā no 

tā, cik ātri maksājumu apstrādās bankas,” uzsver 

ministre. 

Vienreizējais 500 eiro tiek piešķirts vienam no 

bērna vecākiem, kurš saņem kādu no šiem Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pie-

šķirtajiem pabalstiem – bērna kopšanas pabal-

stu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes 

valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts 

pabalsta par bērnu ar invaliditāti. 

Šī atbalsta mērķis ir sniegt atspaidu vecākiem, 

kas ir spiesti ieguldīt ārkārtīgi lielu resursus, lai, 

nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienāku-

mus un bērnu izglītošanu. Nauda domāta arī da-

žādu citu papildu izdevumu segšanai, ko radījusi 

ārkārtējā situācija. Tādējādi valsts īsteno pienā-

kumu savu iespēju robežās nodrošināt atbalstu 

krīzes pārvarēšanai. 

500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automā-

tiski kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas 

kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo 

pabalstu, bet tas var nenotikt ierastajā pabalsta 

izmaksas datumā. Par katru bērnu VSAA veiks 

atsevišķu maksājumu. Piemēram, ja ir trīs bērni, 

tad trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķir-

ties datumi, kad nauda ienāks kontā – var būt tā, 

ka par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vie-

nā dienā, par pārējiem nākamajā. 

Tas tāpēc, lai varētu nebūtu kļūdu atbalsta pie-

šķiršanā. No informācijas sistēmas viedokļa, at-

balsts tiek piešķirts katram bērnam, piemeklējot 

personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo pa-

kalpojumu. Jo var būt situācijas, ka, piemēram, 

par vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet par 

otru – tēvs. Ņemot vērā, ka pabalstu saņēmēji 

var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi 

tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem saņēmē-

jiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts 

par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to tiks veido-

ti individuāli maksājumi par katru bērnu. 

Atbalsts paredzēts par visiem bērniem vecumā 

līdz 15 gadiem un no 15 līdz 20 gadu vecumam 

tiem, kuri mācās, un arī par bērniem, kuri pie-

dzims līdz pašlaik noteiktajām ārkārtējās situāci-

jas beigām – 6. aprīlim. Par bērniem, kas dzimu-

ši tikko vai piedzims līdz ārkārtējās situācijas 

beigām, vecāki atbalstu saņems citos termiņos. 

Ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts 

pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz 

to periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, 

un kāds no bērna vecākiem to pieprasīs vēlāk, 

VSAA piešķirs attiecīgo pabalstu, vienlaikus 

piešķirot 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu 

laikā. 

Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv 

mailto:egils.zarins@lm.gov.lv
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KULTŪRA 

27.MARTS - ZEMES STUNDA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  10  miršanas reģistri: 

Pēc Lieldienām Kārsavas kultūras namā iedzīvotā-

jiem būs apskatāma grandioza izstāde.  

Par tās apmeklēšanas kārtību informācija būs piee-

jama Kārsavas mājas lapā—karsava.lv un pie in-

formācijas stenda KKN.  

 Vizuāli izstādes saturs tiks izvietots trīs medijos – 

uz elipses veida instalācijas, multimediju pro-

grammā un vitrīnās.  

Centrālais izstādes elements ir elipses veida insta-

lācija Latvijas karoga krāsās, kas simboliski pa-

svītro notikumu nozīmību. Instalācijas sienas vi-

zuāli informatīvo tēlu veido pieci saturiskie bloki 

par katru no Latvijas diplomātijas periodiem un 

iedvesmojošas fotogrāfijas vai dokumentu kopijas, un tie ir 

izkārtoti uz instalācijas plaknēm. Elipses veida instalācija ir 

parocīga apskatei un ērti izvietojama un piemērojama dažādās 

izstāžu telpās. Multimediju programmā izstādes apmeklētā-

jam ir pieejams izvērts stāsts par Latvijas diplomātijas vēsturi. 

Izstādes informatīvo ansambli papildina vitrīnas ar tajās izvie-

totiem eksponātiem, ārlietu dienesta darbinieku piederumiem. 

Izstādes centrālais objekts ir veidots kā simbolisks Latvijas 

valsts karogs.  

Saturs ir izkārtots uz karoga baltās joslas, savukārt sarkanās 

joslas nolasās stilizētās horizontālās līnijās.  

Elipses veida objekts veidots no krāsotām metāla kvadrātcau-

rulēm.  

Karogsarkanās plāknses ir no caurspīdīga orgstikla, kas aplī-

mēts ar tonētu un caurredzamu līmplēvi.  
Komunikācijas grupa 

Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395  

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties 
Zemes stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot 
apgaismojumu.  Šogad Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidī-
bas izzušana un aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāša-
nas un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatī-
vas. Dalība akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņē-
mumu un iedzīvotāju rūpes un izpratni par dzīvās dabas stāvokli. 

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organi-
zācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides 
jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko 
klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta 
un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzu-
šana un ar to saistītās sekas.  

Kārsavas novadā akcijas Zemes stunda ietvaros – 27. martā laikā no 20:30
-21:30 apgaismojums tiks izslēgts :  

Salnavā -   Kalna un Parka ielās 
Malnavā  - Malnavas ciemā un gājēju celiņā Malnava – Kārsava 
Mežvidos apgaismojums no nebūs visā ciemā. 
Mērdzenes pagastā – Mērdzenes ciemā -Centra iela ,Skolas iela ,Priežu 
iela , uz autoceļa P49 Ludza - Kārsava ,  
Pudinavas ciemā - Baznīcas iela un ielu apgaismojums uz autoceļa P49 
Ludza - Kārsava   
Goliševā  – Aizgāršas iela, Skolas iela, Alejas iela, Ezera ielas. 
Kārsavā visā pilsētā tiks izslēgts apgaismojums. 

Aicinām būt atsaucīgiem un iesaistīties akcijā! 

Kondratjeva Ļubova  

1934.- 19.02.2021  

Ciblas novads  

 

Bezrodnaja Valentīna  

1946. - 15.02.2021  

 Malnavas pagasts  

Dričs Jānis  

1928. - 23.02.2021  

Malnavas pagasts  
 

Gorkuša Genadijs  

1965. - 08.02.2021  

Mežvidu pagasts  

Lele Antoņina  

1942. -  03.02.2021  

Kārsava 

 

Noviks Edgars  

1946.— 29.01.2021  

Malnavas pagasts  

Smirnovs Oļegs 

 1955 .— 05.02.2021  

Malnavas pagasts  

 

Šubrovska Vincenta  

1943.— 31.01.2021  

Salnavas pagasts  

Tarasova Velta  

1933 .— 08.02.2021  

Mērdzenes pagasts  

 

Uzuļnika Veronika  

1929.—  19.02.2021  

Kārsava 
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