
Biedrība „Kūzuls” maijā turpinās Eiropas Soci-

ālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-

nas samazināšanai” atklāta konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” projek-

ta “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” realizāciju.  

3.maijā notiks aktivitātes „ Zaļā aptieciņa” 

2.nodarbība “Ārstniecības augu žāvēšanas 

veidi, uzglabāšana, termiņi” 

12.maijā notiks aktivitātes “Latgales virtuves 

noslēpumu meklējumos” 2.nodarbība. 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības 

iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 

to profesionālās izglītības iestāžu un vispārē-

jās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionā-

lās izglītības programmas, izglītojamie no 1. 

līdz 4. kursam.  
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JAUNĀKIE KĀRSAVAS 
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Kristaps, Dāvids, Junona  

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

 vecākus un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā  

mēnesī noslēgtas  

2 laulības 
 

APSVEICAM! 

MALNAVAS KOLEDŽA SIMTGADES GAIDĀS… 

…saņēma pirmo dāvanu- Valentīnas Pavlov-
skas grāmatu “Tēva meita” no autores rokām. 

  

 V. Pavlovska strādāja mūsu izglītības 
iestādē no 1978. līdz 2002.gadam. Au-
dzēkņiem viņa mācīja lauksaimniecības eko-
nomiku un organizācijas plānošanu, mašīnrak-
stīšanu, dabas aizsardzību. Ilgus gadus viņa 
bija grāmatvedības nodaļas vadītāja, pēc tam 
struktūrvienības vadītāja izglītības sfērā. Va-
lentīna aktīvi piedalījās Malnavas sabiedriska-
jā dzīvē un pašdarbībā. Atmiņā palikušas kopī-
gās ekskursijas, jauktā kora mēģinājumi un 
uzstāšanās, atraktīva darbošanās sieviešu vo-
kālajā ansamblī “Bļaukas”. 

“Kāpēc es rakstu šo grāmatu? Tāpēc, 
ka nevaru nerakstīt. Lai ko es darītu, lai kur 

ietu, nepārtraukti domāju par lietām, kas man 
būtu jāuzraksta,” tā savā atmiņu stāstā “Tēva 
meita” raksta autore. Grāmata mūs aizved 
20.gadsimta 60. un 70.gados uz Latvijas aus-
trumu pierobežu Ludzas rajonā. Kolhozs, bie-
šu ravēšanas normas, iedzīvotāju masveida 
pārcelšanās uz ciematiem, tintes pildspalvas, 
komunistiskā un ateistiskā audzināšana skolās, 
pionieri un komjaunieši… Autores vienau-
džiem šie jēdzieni nav sveši. Iespējams, ka 
daudzi vēl kavējas nostaļģiskās jaunības dienu 
atmiņās, kad “zāle bija zaļāka”, bet citi sarauc 
pieri grumbās, atceroties totalitārā režīma ne-
jēdzības laukos.  

21.gadsimta jauniešiem, tajā skaitā 
Malnavas koledžas audzēkņiem, padomju peri-

ods ir nezināmā teritorija, jēdzieni ir samēra 
sveši, labākajā gadījumā mācīti skolā vai dzir-

dēti atmiņu stāstos savās ģimenēs. Valentīnas 
grāmata labi iekļaujas Latvijas vēstures izprat-

nē caur cilvēkstāstiem, konkrēto notikumu da-
lībniekiem un aculieciniekiem, nekautrējoties 
atklāt savas sajūtas un pieredzēto. Mums vēl jo 
vērtīgāk ir tas, ka Valentīna ir uzbūrusi ikdie-
nu padomju realitātes laikā mūsu dzimtajā Lat-
galē. 

Vēlēsim Valentīnai darbīgu laiku un 
gaidīsim atmiņu grāmatu par Malnavā pavadī-
tajiem gadiem! 

 

Inta Miņina   
Bibliotēkas vadītāja  

Pirmo dāvanu jubilejā saņem bibliotēkās 

vadītāja Inta Miņina 

V.Pavlovska 

Autore kopā ar skolas un studiju draudzeni Liliju Nagli (no kreisās), 
kura ar saviem atmiņu stāstiem palīdzēja gramātas tapšanā. Un ilgga-

dējā kolēģe Rita Žuka ( no labās) 

Foto: Projekta  dalībnieces  2020.gada aktivitātēs 

Saskaņā ar Grozījumiem MK 2020. gada 

9. jūnija noteikumos Nr. 360 “32.7 10. profesio-

nālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un 

māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot 

klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām 

grupā)”, lūgums interesentus pieteikties un sī-

kāku informāciju iegūt  pie projekta vadītājas 

Valentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai rak-

stot epastu valentina.kirsanova@karsava.lv   

Valentīna Kirsanova  

Projekta vadītāja 

AICINA PIETEIKTIES UZ AKTIVITĀTĒM PROJEKTA IETVAROS 

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
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PIEMINOT LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PIRMĀS MASU DEPORTĀCIJAS 80. GADADIENU, VIENLAIKUS VISĀ  
VALSTĪ NOTIKS 1941. GADĀ IZSŪTĪTO IEDZĪVOTĀJU VĀRDU LASĪJUMI 

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padom-
ju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja 
pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsū-
tīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pie-
minot deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā 
lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vār-
dus. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu 
zemēs ārpus Latvijas. 

Šodien tiešsaistē uzrunājot 119 pašvaldību pār-
stāvjus, kuri nodrošinās piemiņas pasākuma 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” norisi Latvijas pašvaldībās, Valsts 
prezidents Egils Levits uzsvēra: “Pasākumam ir 
dots zīmīgs nosaukums. Jēdziens ‘neaizmirstie’ 
apliecina, ka mēs atceramies to, kas notika pirms 
80 gadiem, un mēs atceramies katru atsevišķo 
cilvēku, kuru okupanti izsūtīja no Latvijas. Cil-
vēka vārdam un uzvārdam ir unikāla nozīme. Tā 
ir daļa no personības. Ja mēs pieminēsim šos vi-
sus vārdus, mēs atcerēsimies arī konkrētos cilvē-
kus, no kuriem liela daļa izsūtījumā gāja bojā. 
Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienākums šos 
cilvēkus neaizmirst.” Valsts prezidents arī norā-
dīja, ka tā bija padomju okupācijas režīma apzi-
nāta politika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko lat-
viešu nācijas sastāvdaļu, uz kuriem balstījās Lat-
vijas valsts. “Deportācijas atstāja milzīgu tukšu-
mu mūsu nācijas dzīvē. Laikā, kad Latvijas 
valsts bija okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt 

savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 50 gadus, kad 
valsts juridiski eksistēja, taču nebija spējīga dar-
boties. Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoja šo laiku un 
atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs dzīvotu ne-
atkarīgā Latvijā. Tādēļ gaidāmais pasākums ir 
ārkārtīgi svarīgs mūsu nācijas vēsturiskās atmi-
ņas stiprināšanai. Paldies, ka esat iesaistījušies 
pasākuma norisē!” 

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām” notiks vienlaikus visā 
Latvijā – katrā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 
1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, 
tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas valsts-
piederīgā piemiņu. Pasākuma idejas autore San-
dra Kalniete norāda: “Nav nekā personīgāka un 
individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo 
tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brī-
dim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai 
viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apko-
pojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vien-
laikus notiekot visos Latvijas novados un pagas-
tos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas 
tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā 
piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.” 

Lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts 
reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs 

pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izstrā-
dāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm 
uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā 
kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu 
videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai 
veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes 
platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, 
palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statis-
tiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem 
izvesto cilvēku stāstiem. 

Pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi 
kopš 14. jūnija deportācijām” atspoguļos Latvi-
jas sabiedriskie mediji. 

Piemiņas pasākumu rīko Valsts prezidenta kan-
celeja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotē-
ku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriska-
jiem medijiem. 

Papildu informācija: Augusts Zilberts 
Sabiedrisko attiecību vadītājs 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

E-pasts: augusts@lnb.lv 
Mob. tālr. 2 6472501 

Justīne Deičmane 
Mediju centra vadītāja 

Valsts prezidenta kanceleja 
E-pasts: justine.deicmane@president.lv 

Mob. tālr. 2 6186068 

IZSTĀDE “LATVIJAS DIPLOMĀTIJAI UN ĀRLIETU DIENESTAM 100” UZ LAIKU APSKATĀMA ARĪ KĀRSAVĀ 

Kārsavas kultūras namā līdz 21.maijam, darba-
dienās no 9:00 – 17:00 visi tiek aicināti apskatīt 
ceļojošo izstādi “Latvijas diplomātijai un ārlietu 
dienestam 100”. 

Vizuāli izstādes saturs tiks izvietots trīs medijos 
– uz elipses veida instalācijas, multimediju pro-
grammā un vitrīnās. Centrālais izstādes elements 
ir elipses veida instalācija Latvijas karoga krā-
sās, kas simboliski pasvītro notikumu nozīmību. 
Instalācijas sienas vizuāli informatīvo tēlu veido 
pieci saturiskie bloki par katru no Latvijas diplo-
mātijas periodiem un iedvesmojošas fotogrāfijas 

vai dokumentu kopijas, un tie ir izkārtoti uz in-
stalācijas plaknēm. 

Elipses veida instalācija ir parocīga apskatei un 
ērti izvietojama un piemērojama dažādās izstāžu 
telpās. Multimediju programmā izstādes apmek-
lētājam ir pieejams izvērts stāsts par Latvijas 
diplomātijas vēsturi. Izstādes informatīvo an-
sambli papildina vitrīnas ar tajās izvietotiem eks-
ponātiem, ārlietu dienesta darbinieku piederu-
miem. Izstādes centrālais objekts ir veidots kā 
simbolisks Latvijas valsts karogs. Saturs ir izkār-
tots uz karoga baltās joslas, savukārt sarkanās 

joslas nolasās stilizētās horizontālās līnijās. 

Vairāk informāciju par izstādi un tās apmeklēša-
nu var iegūt zvanot pa tālruni 29330637 ( Ināra 
Rasima). 

Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot valstī 
noteiktos ierobežojumus COVID-19 ierobežoša-
nai. 

ATKLĀTĀ JAUNĀ KATLU MĀJA 

Šī gada 26. februārī objekts “Jaunas katlu mājas 

būvniecība Kārsavas pilsētā” tika nodots eksplu-

atācijā, taču objekta atklāšana notika 12. martā, 

klātesot pārstāvjiem no visām iesaistītajām pu-

sēm – būvnieks SIA “AGB SERVISS”, būvuz-

raugs SIA “CC3”, autoruzraugs SIA “Arhiteh”, 

kā arī pasūtītājs SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

un tā kapitāla daļu turētāja Kārsavas novada 

pašvaldība. 

Projekta rezultātā tika uzbūvēta jauna, efektīva, 

moderna katlu māja, kas tika pieslēgta 2019. 

gadā uzbūvētajai siltumtrasei, kas apvieno veco 

Skolas un Kļavu ielas katlu māju apkures lokus. 

Katlu mājā uzstādīti divi AGB šķeldas apkures 

katli ar jaudu 1 MW un 1,5 MW ar pilnībā auto-

matizētu vadības sistēmu, kura ir vadāma attāli-

nāti. Šķeldas padeve no kurināmā noliktavas ar 

kustīgo grīdu palīdzību nonāk uz transportie-

riem, kuri to nogādā biomasas bunkurā pirms 

kurtuves, tālāk hidrauliskais virzulis to nogādā 

kurtuvē, kur dažādu tehnoloģisko procesu ie-

tekmē notiek efektīva šķeldas sadedzināšana, 

iegūstot maksimāli iespējamo enerģiju un at-

mosfērā izlaižot krietni ekoloģiskākas dūmgā-

zes, salīdzinot ar iepriekšējo katlu māju radīto 

gaisa piesārņojumu. Pelnu izlādes un siltumne-

sēja sistēmu papildināšanas procesi tāpat ir pil-

nīgi automatizēti. 

Šobrīd katlu māja patstāvīgi darbojas nepilnu 

mēnesi, kas ļāvis izdarīt pirmos secinājumus – 

pateicoties aukstajai ziemai spējām pārliecinā-

ties, ka katlu mājas jauda ir pilnīgi pietiekoša, 

lai apkurinātu visu pilsētu pat visaukstākajās 

ziemās. Jaunā katlu māja daudz efektīvāk iz-

manto šķeldas sadegšanas enerģiju, samazinot 

tās patēriņu, taču elektroenerģijas patēriņš ir pie-

audzis, salīdzinot ar iepriekšējām katlu mājām. 

Jaunajā katlumājā ir viens atbildīgais speciālists, 

kurš veic plānotās apkopes un reaģē uz gadīju-

miem, ja sistēmā rodas novirzes no uzstādīta-

jiem parametriem. Iepriekšējās katlu mājās tika 

nodarbināti 8 līdz 12 kurinātāji. 

Projekts “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsa-

vā” Nr.4.3.1.0/17/A/065, tika realizēts izmanto-

jot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdz-

finansējumu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 

1 561 020 euro bez PVN, no kuriem 419 000 

Eur ir Kohēzijas fonda finansējums. Lai projek-

tu varētu realizēt veiksmīgi, Kārsavas novada 

pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam 

ir sniegusi galvojumu Kapiltālsabiedrībai aizņē-

muma saņemšanai. SIA “Kārsavas namsaim-

nieks” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts 

kasi uz 20 gadiem. 

SIA "Kārsavas namsaimnieks" 

valdes loceklis Juris Vorkalis  

mailto:augusts@lnb.lv
mailto:justine.deicmane@president.lv
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LIELĀ TALKA UN VARAM AICINA KOPĪGI SAKOPT LATVIJU 24. APRĪLĪ 

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

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

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

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.  

KAD UN CIKOS? 

Lielā Talka norisināsies sestdien, 24. aprīlī, no 

plkst. 9:00 – 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā! 

KUR TALKOT? 

Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā pašvaldībā 

Lielās Talkas Koordinatoram vai noskaidro mā-

jas lapā www.talkas.lv! Tur Tu vari ērti apskatīt 

visas oficiāli reģistrētās talku vietas, ko organizē 

aktīvākās pašvaldības, izglītības iestādes, organi-

zācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti. 

Izvēlies tuvāko vai interesantāko talku un 24. 

aprīlī pievienojies tai! Katrā reģistrētajā talkas 

vietā ir sava Atbildīgā persona. Piefiksē viņa tāl-

ruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari 

sazināties! 

KĀ TALKOT COVID-19 LAIKĀ? 

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties 

pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas ap-

kārti; 

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas māj-

saimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, 

ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 

metru distanci; 

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, 

bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimnie-

cības pārstāvjiem. 

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS? 

Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki varēs 

saņemt bez maksas. Talkas laikā atkritumu vāk-

šana notiek tikai izsniegtajos maisos! Papildus 

informācija par maisiem pieejama pie konkrētā 

novada koordinatora! 

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS? 

Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un 

izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus 

piepildītos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā tal-

kas vietā un par to atrašanās vietu informē talkas 

Atbildīgo. Neskaidrību gadījumā zvani savas 

pašvaldības talkas koordinatoram. 

KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITU-

MIEM UN MIRUŠIEM DZĪVNIEKIEM? 

Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, 

pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdu-

miem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkri-

tumus – neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atra-

šanās vietu informē Talkas Atbildīgo! Bet, ja 

talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu 

dzīvnieku – neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai 

pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā di-

vus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo 

operatīvajam dienestam pa tālruni 112. 

KĀ APĢĒRBTIES? 

Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām 

vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām 

piedurknēm. Kājās velc slēgtus apavus ar pietie-

kami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds 

nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā liec 

cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī 

no ērču kodieniem! 

KO ŅEMT LĪDZI? 

Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, 

savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba 

kolēģus, kaimiņus un pats svarīgākais – darba 

prieku! 

UZ TIKŠANOS 24. APRĪLĪ! 

  

Ņem vērā, ka Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt 

atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stā-

dīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekār-

tot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, at-

jaunot žogus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim skais-

ti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai 

BŪT zaļai! 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ ATSĀKUŠĀS KLĀTIENES MĀCĪBAS. 

Ar šī gada 19.aprīli Kārsavas vidusskolā ir at-

sākušās mācības klātienē 1.-6., 12.klasēm un 

rotācijas kārtībā 2 dienas nedēļā 7.- 9. un 10.- 

11.klasēm. Skolas gaiteņos atkal skan bērnu 

čalas. 

To vai skolēni varēs apmeklēt skolu klātienē 

nosaka Slimību profilakses un kontroles centrs, 

publicējot katru trešdienu savā mājas lapā ad-

ministratīvās teritoriju, kurās epidemioloģiskie 

apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klā-

tienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī 

rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, sarak-

stu. 

Lai sagatavotos klātienes mācībām, visi skolas 

darbinieki un 12.klases izglītojamie veica tes-

tēšanos. Skolas darbinieki testēšanos veic katru 

nedēļu, bet 12.klases izglītojamie 1 reizi divās 

nedēļās. 

Atgriešanās skolā jaunāko klašu izglītojama-

jiem bija prieka pilna - iespēja satikt savus sko-

lotājus, draugus. Klātienē ir iespējams labāk 

apgūt jauno vielu, jo blakus ir skolotājs, kurš 

vienmēr sniegs nepieciešamo atbalstu.  

Bet arī pirms klātienes mācību atsākšanas, iz-

glītojamajiem bija iespējams apmeklēt skolas 

organizētās klātienes nodarbības ārtelpās. Šīs 

nodarbības tad arī daudziem 7.-11.klašu izglī-

tojamajiem  bija pirmā iespēja satikt vienam 

otru pēc piecu mēnešu attālinātās mācīšanās. 

Ķlātienes nodarbības ārtelpās tagad turpina or-

ganizēt interešu izglītības pulciņu skolotāji.  

Skolas piedāvājums izglītojamajiem mācību 

rezultātu uzlabošanai arī ir daudzveidīgs. Ir 

iespējams apmeklēt kārtējās konsultācijas pēc 

esošā grafika. Kā arī izglītojamajiem līdz maija 

beigām ir pieejamas klātienes individuālās 

konsultācijas, kurās skolotājs kopā ar skolēnu 

40 minūtes strādā individuāli. Atliek tikai mā-

cīties! 

Vēlos pateikt lielu paldies gan skolotājiem par 

ieguldīto lielo darbu, gan vecākiem, kuri bija 

un ir saviem bērniem atbalsts, šajā Covid-19 

pandēmijas laikā. 

E.Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors  

http://www.talkas.lv/
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Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 5. jūnija pašvaldību 

vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais 

īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā vēlē-

šanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaid-

rošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēša-

nas iestādē, iesniedzot iesniegumu. 

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jeb-

kurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot 

vai nu pasi vai personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām 

vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi 

vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. 

Informāciju par vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

saņems tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses 

konts. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrā-

lās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. 

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un mi-

grācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidroša-

na” vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido 

atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas 

notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās 

valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurze-

mes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot 

jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. 

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienī-

bas dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīves-

vietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vis-

maz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attie-

cīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.  

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no 

pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot ie-

priekš: 

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00; 

• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00; 

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00. 

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas 

vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.   

Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vēlētāji ārvalstīs var arī izmantot iespēju 

pieteikties balsošanai pa pastu. Vairāk par šo iespēju www.cvk.lv. 

LĪDZ 27. MAIJAM VĒLĒTĀJI VAR MAINĪT VĒLĒŠANU APGABALU UZ PAŠVALDĪBU, KURĀ PIEDER ĪPAŠUMS 

Apstiprināti Ar Kārsavas novada domes 2021.gada .  25. marta sēdes lēmumu Nr.9  , prot.nr.5 

Saistošie noteikumi Nr.  8 Grozījumi  Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un  trešo daļu  Ministru kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprū-

pes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. 

 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas nova-

dā” šādus grozījumus: Svītrot 16.2. apakšpunktu. zteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “17.1. Vienības ielā 52, Kārsavā, Kārsavas novadā – atbildī-

gais sociālais darbinieks un aprūpētāji”. 

Apstiprināts Ar Kārsavas novada domes 2021.gada 25. marta sēdes lēmumu Nr.9 , prot. Nr. 5 

Saistošo noteikumu Nr.  8 Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts 

 
I.Silicka 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  

Paskaidrojuma raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums 
Grozījumi Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par sociāla-

jiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu. 

   2. Īss projekta satura izklāsts 

  

  

  

  

  

  

Ņemot vērā, ka ir veiktas izmaiņas Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais die-

nests) un tā struktūrvienību amatu vienību un slodžu sadalē, tiek reorganizēta Sociālā dienesta struktūrvienī-

ba ‘”Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde (mobilā brigā-

de)” (faktiskā atrašanās vieta Kārsavā, Vienības ielā 52 (jaunā adrese Teātra -10)), paredzot, ka sociālo pa-

kalpojumu – aprūpe mājās, sniedz divas Sociālā dienesta struktūrvienības šādās atrašanās vietu adresēs: 

individuālie aprūpētāji, kuru darbu vada un organizē atbildīgais sociālais darbinieks  (Vienības iela 52, 

Kārsavā, Kārsavas novadā); 

mobilā aprūpes grupa (“Aprūpes centrs”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads) 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumu projekts neietekmē pašvaldības budžeta līdzekļus. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

  

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav 

http://www.cvk.lv/
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
http://www.cvk.lv/
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PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA "KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-

2024.GADAM (AR 2020.GADA GROZĪJUMIEM)" STĀŠANOS SPĒKĀ 

 

Kārsavas novada pašvaldība jau ziņoja, ka dome  17.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19; 7 "Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-

.2024.gadam grozījumu apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16 "Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās da-

ļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu". 12.03.2021. ir saņemta VARAM 11.03.2021. vēstule Nr. 15-2/2502 „Par Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma grozījumiem”, kas apliecina, ka Teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojumi no šīs vēstules saņemšanas dienas.  

NORIS TERITORIJAS SAKOPŠANAS DARBI MĒRDZENES PAGASTĀ 

Pavasaris katrā pagastā ir teritoriju sakopšanas laiks.Aprīlis ļauj darboties 

visiem pilnā sparā. Pagājušajā nedēļā Mērdzenes pagastā  strādnieki savāca 

atkrtumus pa visu pagastam piederošo un valsts auto  ceļu malām un 

grāvjiem. Savākums bija krietns, kas norāda, cik nevīžīgi ir gājēji un 

braucēji, kas izmet atkritumus. Strādniekiem paldies par paveikto darbu!  

Turpināsim sakopšanas darbus, vairosim skaisto sev apkārt! Stipru veselību, 

darbīgumu visiem! 

                                             Jānis Koļčs 
Mērdzenes pagasta pārvaldnieks  

LĪDZ AR PAVASARI NO ZEMES IZSPRAUKUŠIES ARĪ 
LATVĀŅI 

Sosnovska latvānis, bīstamais invazīvais augs, Kārsavas novadā gadu 

desmitiem traucē lauciniekiem, parādās arī pilsētā. Jau gadiem ar to notiek 

cīņa, bet izskaust Latvijas dabai neiederīgo ienācēju nav izdevies. 

Novada pašvaldība cīņā ar latvāņiem izmanto dažādas metodes – augsnes 

apstrādi, ķīmiskās metodes, bioloģisko metodi, kombinēto latvāņu apka-

rošanas metodi. Cīņa ar šo augu ir smags darbs vairāku gadu garumā. 

Ir saimnieki, kuri gadu no gada cīnās ar latvāņiem, bet netrūkst arī tādu, 

kuri, paņemot nomā pašvaldībai piederošo lauksaimniecības zemi, to 

neapsaimnieko. Līdz ar to veicinot latvāņu izplatību. Ja nomniekam dažādu 

iemeslu dēļ nomātā zeme nav nepieciešama, lūgums to darīt zināmu 

pašvaldībā. 

 Kārsavas novada pašvaldība aicina aktīvi iesaistīties latvāņu apkarošanā. 

Neesiet vienaldzīgi redzot šo bīstamo augu sava īpašuma tuvumā, nepieļau-

jiet, ka tas atrodas jūsu īpašumam piegulošajā ceļmalā – nopļaujiet vai izdu-

riet to!  

Irēna Kaupuže  

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja  

Mērdzenes KN ēkas logus jop-

rojām rotā saulainie lielāko 

pavasara svētku - Lieldienu, 

rotājumi, radot svētku sajūtu 

sev un citiem. 

Par apkārtējās vides sakoptību 

atbildīgi visi, tādēļ rūpēsimies 

par savu apkārtni.  

Jau vairākus mē-

nešus Goliševas 

KN nenotiek 

masu pasākumi, 

sakarā ar situāci-

ju valstī. Tomēr   

neskatoties uz to, 

darbi teritorijā 

turpinās. Šogad 

Goliševas pag. 

algotu sabiedrisko darbinieku un pagasta darbinieku spēkiem ir iz-

remontēta bijusī pasta telpa, kura nākotnē tiks izmantota KN vaja-

dzībām. Iesākti arī citi remontdarbi, tiek atjaunots interjers.  Izre-

montēta arī zaļā estrāde, kur mēs ceram drīz atkal notiks  mūsu tra-

dicionālie un sen gaidītie svētku pasākumi: Meteņi un Serafima 

svētki.  

Larisa Žukova 

Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre   

ATJAUNOTA GOLIŠEVAS ESTRĀDE  

Salnavas  kultūras nams- vieta, kur nu jau 50 gadus kopā sanāk sanāk salnavieši, lai dziedātu, dejotu, spēlētu teātri, uzņemtu ciemiņus, pēdējo reizi 

nopietnāku remontu bij pieredzējis 2010 gadā.  Lai godam sagaidītu un nosvinētu apaļo kultūras nama jubileju, ziemas mēnešos telpās tika uzsākts 

kosmētiskais remonts.  Remontu  ar lielu rūpību un izdomu veica vietējie iedzīvotāji, kas piedalās bezdarbnieku atbalsta programmā. 

Kosmētiskā remonta laikā tika izremontēta kultūras namā mazā zāle, pie svaiga sienu krāsojuma tika arī aktiertelpa, 

lielajā zālē skatuve tagad var lepoties ar jaunām kulisēm, pielabots krāsojums arī citās telpās. Roku un izdomu nācās 

pielikt ne tikai pie krāsošanas darbiem, bet arī pielabojot un savedot kārtībā galdus, krēslus un citu kultūras nama in-

ventāru. Liels paldies visiem , kas palīdzēja sapost telpas, īpašs paldies novada šoferītim Aivaram par pacietību un 

sapratni, piemeklējot tīkamāko krāsu toni sienā, neskaitāmus sīkumus, kuri nepieciešami remonta laikā. Iestājoties 

siltākam un sausākam laikam ir paredzēts uzpost estrādi un lapeni, kas ļoti iecienīta vieta jauniešu atpūtai brīvā dabā. 

Šajā sarežģītajā Covid-19 ierobežojumu laikā, kad kultūras aktivitātes ir “noliktas uz pauzes”, lai radītu svētku sajūtu, 

Salnavas KN rīkoja akcijas sociālajos tīklos. Aicinājām iedzīvotājus dalīties FB ar “smalkā stila” bildēm, aktīvākie 

saņēma arī balvas no sponsoriem- VK skaistumkopšanas privātprakses  un Fiziopro. 

Lieldienās Salnavas estrādē bija izveidots foto stūrītis, kur iedzīvotāji varēja fotografēties ar Lieldienu zaķiem. Pal-

dies par noformējumu Indrai Punanei! 

Ļoti ceram, ka jau drīz varēsim jūs visus satikt pasākumos ! 

Valentīna Kirsanova  
Salnavas KN vadītāja 

SALNAVAS PAGASTĀ PAVEIKTAIS 
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Teritorijas uzturēšana 

Janvāra mēnesī tika veikta  malkas piegāde 

Salnavas TN (200  m 3 ) un Salnavas pamat-

skolas (200  m 3 ) 2021/ 2022 gada  apkures 

sezonas nodrošināšanai. Saņemtā malka ir sa-

griezta un sagatavota apkures vajadzībām.  

Feldšeru – vecmāšu punkts 

Pēc Veselības inspekcijas plānveida kontroles 

pārbaudes Salnavas feldšeru – vecmāšu punk-

tā,  tika konstatētas neatbilstības atsevišķu pra-

sību izpildē. Kontrole tika veikta pamatojoties 

uz Ministru Kabineta 2019. gada 9. Jūlija no-

teikumiem Nr 309 „Veselības inspekcijas noli-

kums”.  

Pēc  Veselības inspekcijas pārbaudes akta pra-

sībām tika novērstas sekojošas nepilnības: 

• Iestādē pieejamā tualetes telpā personām 

ar funkcionāliem traucējumiem tika ierī-

koti roku balsti abās pusēs, kā arī ir uz-

stādīta zvana poga; 

vizuālā informācija ir nodrošināta visās 

nepieciešamajās vietās: ieejas telpas 

aprīkotas ar labi uztveramām kontrastē-

jošām zīmēm, pie ieejas durvīm 

• ierīkota mobilā zvana poga; 

• nodrošināta pārvietošanās iespēja  Iestā-

dē personām ar funkcionāliem traucēju-

miem (atbilstošs piebraukšanas celiņš, 

ieeja ir bez sliekšņiem, starp ēku un ietvi 

nav līmeņu starpības). 

       Teritorijas sakopšanas darbi 

Esam uzsākuši kapu teritoriju sakopšanas darbus. Tika veikta 

pagasta autoceļu malu sakopšana. Vācot atkritumus Salnavas 

pagasta teritorijā, atrodam vietas, kur ceļa malās neapzinīgie 

iedzīvotāji ir izbēruši atkritumus -   nolietotas riepas, būvniecī-

bas gružus  un citas drazas. Ne visi iedzīvotāji ir noslēguši lī-

gumus par atkritumu savākšanu, kā rezultātā atkritumi tiek 

izbērti mežos, ceļmalās, kapu teritorijās un citās neatļautās vie-

tās. Noteikti vainīgās personas atpazīst savus „varoņdarbus”. 

Lūgums būtu  savākt pašiem piecūkotās teritorijas. 

PAVEIKTAIS SALNAVAS PAGASTĀ 

Foto: Bieleņi—Lūbenka 

Foto: a/c    Aizelkšņi – Dzierkaļova  Foto : a/c Aizsili – Lūbenka Foto: a/c Aizsili – Lūbenka 

Aicinājums arī tiem, 

kur izmanto publis-

kās atpūtas vietas, 

savākt atkritumus 

pēc sevis. 

 Salnavas parka lape-

nē 21.aprīļa rītā, pēc atpūtnieku uzturēšanās, tika kon-

statēti nesavākti atkritumi ne tikai saliņas teritorijā, bet 

arī dīķī. Lūgums būt saprātīgākiem un apzinīgākiem! 

Anna Gabrāne 

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja 

Foto : Salnavas dīķis Foto : Ilustratīvs paziņojums pie lapenes 

MALNAVAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 

Laika posmā no 3. līdz 5. maijam Kārsavas novada teritorijā posmā Baltinava- Kārsava- Malnava būs vērojams lielāks velo aktīvistu skaits saistī-

bā ar velosacensībām. ApLV ir velo-piedzīvojuma sacensības, kuru laikā ar velosipēdiem tiek mērots ceļš apkārt Latvijai, tas sadalīts 3 līdzīgās 

daļās. Viens piedzīvojuma posms ir aptuveni 600 kilometru garš. 5 dienas – 120 kilometri dienā. Pirmā posma starts tiks dots 2021. gada 1. maija 

pusdienas laikā Rīgā. Sacensību dalībnieki virzīsies cauri Saulkrastiem, Ainažiem, Valkai, Kornetiem un Žīguriem, līdz sasniegs pirmā posma 

finišu Malnavā.  

Inga Zagorska 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 
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KĀRSAVAS NOVADA MEŽVIDU PAGASTĀ PASTA PAKALPOJUMUS TURPMĀK SNIEGS ATBILSTOŠI REĀLA-

JAM PIEPRASĪJUMAM  

CŪKMENA PROGRAMMAS NOSLĒGUMS MALNAVAS PII ,,SIENĀZĪTIS” 

,,Vai Jūs zināt, kas ir eksāmens?’’- Tāds bija 

pirmais jautājums, kuru uzdeva pats Cūkmens 

Malnavas PII ,,Sienāzītis”. Sešgadnieku atbil-

de bija – ,,Nē, nezinām, jo eksāmenu kārtojam 

pirmo reizi un vēl attālināti -  tiešsaistē! 

 Visu gadu cītīgi apguvuši Cūkmena detektīv-

programmu - gan patstāvīgi, gan ar skolotājas 

palīdzību, nu veiksmīgi tikuši līdz noslēgu-

mam.  

Cik dienas dīgst egles sēkliņa?  

Pēc cik gadiem stādiņš stādāms jaunaudzē?  

Uz šiem un citiem jautājumiem stundu garajā 

eksāmenā atbildēja bērni, ik pēc tēmas maiņas 

uzdejojot Cūkmena deju un dziedot meža 

himnu. 

 Bet eksāmens – tas ir iegūto zināšanu apkopo-

jums, un bērni mazliet apmulsa.  Taču vienmēr 

ir kāds brašulis, kurš neapmulst un droši stājas 

kameras priekšā. Zane Rancāne braši izstāstīja 

pasaku par vāverēnu Lullīti un Cūkmena leģen-

du. Un, protams, visi bērni saņēma Cūkmena 

diplomus. 

Mūsu moto – nemēslo mežā! Par cūku pārvērtī-

sies!  Paldies Cūkmenam sadarbībā ar Latvijas 

Valsts Mežiem par piedāvāto iespēju piedalī-

ties. Programma bērnus ir iedvesmojusi saudzēt 

un rūpēties par vidi, stāstīt citiem par pieredzēto 

mežā. 

Inese Ratniece 

Pirmsskolas skolotāja  

ATSĀKAS BĒRNU UN JAUNIEŠU 
FUTBOLA NODARBĪBAS 

Atmiņā  saglabājusies kādreiz dzirdēta atziņa-

“Ja cilvēks strādā sev tīkamu darbu, viņš neno-

gurst. Tieši otrādi- sajūt prieku, baudu, ganda-

rījumu.”  

Apliecinājums tam- 17. aprīlī vērienīga  talka 

pie Mežvidu baznīcas apkārtnes sakopšanas , 

dievnama iekštelpu un logu spodrināšanas dar-

bi, visbeidzot Lakšinīku kapu sakopšana. Kā 

redzams, darbu apjoms pietiekoši liels, jo pie-

tiekoši liela bija talcinieku saime un atsaucība. 

Jāuzteic Otro Mežvidu cilvēku dalība, jo pēc 

Mežvidu draudzes iekšējās kārtības noteiku-

miem aprīļa mēnesis ir Otro Mežvidu ticīgo 

apkalpošanas ziņā. 

Talkas nobeigumā, atskatoties uz paveikto dar-

bu rezultātiem, gribas citēt dzejnieku Frici 

Bārdu: 

“Kad pirmā zāle dīgst un zeme lūgšanu skaita, 

Tad zvaigznes debesīs apstājas savā gaitā. 

Aiz zemes dūmakām debesis veras vaļā 

Un Dievs pats pa zemi iet ziedu pastalām za-

ļām…” 

Paldies talciniekiem par dalību, atsaucību un 

darbu! 

Veronika Škestere  

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvo-

tājiem” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros atsā-

kas bērnu un jauniešu futbola nodarbības, kas 

notiks Kārsavas vidusskolas stadionā! 

Vienas nodarbības ilgums 90 minūtes. Ņemto 

vērā valstī noteiktos ierobežojumus, maksimā-

lais dalībnieku skaits vienā nodarbībā – 10 da-

lībnieki. 

Futbola nodarbību grafiks aprīlī un maijā: 

• Pirmdienās: plkst.15:00; 

• Pirmdienās: plkst.19:00; 

• Trešdienās: plkst. 19:00; 

• Piektdienās: plkst. 19:00; 

• Sestdienās: plkst. 9:30; 

• Sestdienās: plkst. 17:00; 

• Svētdienās: plkst. 14:00. 

 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa 

telefonu +371 26316115 (treneris Mihails Oļi-

povs). 

 

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! 

Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmak-

sas! 

Mārīte Romanovska 

Projekta vadītāja 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kār-

savas novada Mežvidu pagastā  tiek mainīts 

Mežvidu pasta nodaļas darbības modelis un dar-

balaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vaja-

dzībām. Turpmāk Mežvidos visi pasta pakalpo-

jumi katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 9.30 tiks 

nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pagastmā-

jā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt 

pie pastnieka savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasī-

jumu Mežvidu pasta nodaļā, kas rada Latvijas 

Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5100 

eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības 

modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī 

turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie 

pasta pakalpojumi.   

Tāpat kā līdz šim, Mežvidu pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi 

pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, 

kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un 

ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu kores-

pondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes 

un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīša-

na, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izde-

vumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistē-

mas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, 

komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa 

un komercpreču iegāde. 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir 

plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pa-

kalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīves-

vietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos 

pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakal-

pojumu sniegšanas vietā: vēstuļu koresponden-

ces un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu 

un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, 

preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu 

un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu 

apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču 

iegādi u.c. 

Ar pastnieka starpniecību Mežvidu iedzīvotā-

jiem iespējams saņemt arī skaidras naudas iz-

maksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka 

pakalpojumus savā dzīvesvietā Mežvidu iedzī-

votāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 

vai 27008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma iz-

ņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtīju-

ma bezmaksas saņemšanu Mežvidu pasta pakal-

pojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tāl-

runi 67008001 vai 27008001 un norādot datu-

mu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savu-

kārt, apmeklējot Kārsavas pasta nodaļu Vienības 

ielā 53, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pie-

teikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no 

plkst.9 līdz 18. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un 

izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes lēmums Par uni-

versālā pasta pakalpojuma saistībām, kas pa-

redz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriā-

lajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu 

sniegšanas vieta.  

Vineta Danielsone  

Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585 

E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv    

GANDARĪJUMS PAR SAKOPŠANAS TALKU 

mailto:pr@pasts.lv
mailto:vineta.danielsone@pasts.lv
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IZGLĪTĪBA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  6 miršanas reģistri: 

Abdrahmanovs Murats  

1963.- 12.03.2021  

Salnavas pagats  

 

Ancāns Jānis  

1963. - 24.03.2021  

 Malnavas pagasts  

Gribule Jūlija  

1950. - 02.03.2021  

Mežvidu pagasts  

 

Strode Albīna  

1935. - 10.03.2021  

Mežvidu pagasts  

Zdanovskis Jānis  

1952. - 26.03.2021  

Malnavas pagasts  

 

Jānis Pilāns   

1968.– 21.11.2020  

Salnavas pagats  

 

 
Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestā-

des un pirmsskolas grupas pie skolām no 

2020.gada 9. novembra, kad valstī izsludināja 

ārkārtējo stāvokli, turpina darbu klātienē, atšķi-

rībā no citām izglītības iestādēm, kas nodroši-

na mācību procesu attālināti. Strādājot klātie-

nē, izglītības iestāžu darbiniekiem nepārtraukti 

jāpiemērojas darba organizācijas izmaiņām un 

jārod radoši risinājumi, lai bērniem būtu iespē-

ja saņemt kvalitatīvu un pilnvērtīgu izglītību. 

Pašvaldība izprot un apzinās, ka ģimenēm ar 

bērniem šobrīd ir ļoti sarežģīts laiks un bieži 

vien nav iespējas nodrošināt bērnu palikšanu 

mājās, jo vecākiem jāturpina darba gaitas.   

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji 

un skolu direktori atzīst, ka šajā ārkārtējās situ-

ācijas laikā uzdevums ir izaicinošs un prasa 

izturību visām iesaistītajām pusēm, jo jāmaina 

ne tikai ierastā darba gaita, bet arī jāapgūst jau-

nas prasmes un jāpaplašina skata punkts, lai 

droši un radoši panāktu pakalpojumu pilnveidi. 

Daudz atkarīgs no spējas strādāt radoši. Nekas 

nav apstājies, turpinām strādāt, radīt un pielā-

goties, organizējot mācību darbu mazākās gru-

pās. Priecājamies saņemt no vecākiem atgrie-

zenisko saiti, realizējot pedagogu uzdevumus, 

darbojoties ar bērniem mājās. Bērniem, kuri 

pašlaik apmeklē iestādi, ikdienas ritms nav 

mainījies. Stingri ievērojam noteiktos epide-

mioloģiskos pasākumus – telpas regulāri vēdi-

nām un dezinficējam, lai varētu strādāt, neap-

draudot ne bērnus, ne pedagogus. Priecāja-

mies, ka varam turpināt darbu un nodrošināt 

bērnu pieskatīšanu un izglītošanu šajā sarežģī-

tajā laikā. Vecāki paši  izvērtē nepieciešamību 

šajā laikā vest bērnu uz bērnudārzu. Tāpat ve-

cāku pienākums ir stingri ievērot  pirmsskolas 

izglītības iestādēs noteikto kārtību, lai nepa-

kļautu riskam ne sevi, ne apkārtējos. 

      Pirmsskolas izglītības iestādes ir viena no 

galvenajām jomām, kurās pandēmijas laikā jo 

īpaši tiek uzraudzīta situācija un, konstatējot 

Covid-19 saslimšanas gadījumus, operatīvi 

tiek meklēti risinājumi un pieņemti lēmumi par 

iestāžu darba organizācijas izmaiņām, lai varē-

tu turpināt nodrošināt pirmsskolas izglītības 

pakalpojumus. Lai laikus atklātu inficētās per-

sonas un nepieļautu Covid-19 izplatību izglītī-

bas iestādēs un ārpus tām, katru nedēļu izglītī-

bas iestādēs, kas turpina darbu klātienē, regulā-

ri tiek pārbaudīti darbinieki jeb veikts rutīnas 

skrīnings. Testēšana ar siekalu paraugiem reizi 

nedēļā norit novada pirmsskolas izglītības ie-

stādēs un pirmsskolas grupās pie skolām.  Gro-

zījumi Ministra kabineta rīkojumā "Par ārkār-

tējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka ir jā-

veic izglītības iestādēs klātienē nodarbināto 

testēšana jeb rutīnas skrīnings. Regulāra Covid

-19 testēšana attiecas uz visiem pirmsskolas 

izglītības iestāžu darbiniekiem – gan pedago-

giem, gan tehnisko personālu. Rutīnas Covid-

19 skrīningam tiek izmantoti siekalu paraugi, 

kas neprasa ārstniecības personu piesaisti.    

Katram izglītības iestādes vadītājam Veselības 

inspekcijā jāiesniedz testējamo darbinieku sa-

raksts. Saņemot izglītības iestādes pieteikumu, 

inspekcija to nosūta vienai no rutīnas skrīningā 

iesaistītajām laboratorijām, kas sazinās ar katru 

iestādi atsevišķi, nosakot, kad iestādē tiks no-

gādāti siekalu testi un paņemti siekalu paraugi, 

lai tos nogādātu laboratorijā. Šis iknedēļas 

skrīnings ļauj savlaicīgāk atklāt inficētas per-

sonas un izvairīties no Covid-19 izplatības. 

Visās izglītības iestādēs tiek ievēroti stingri 

epidemioloģiskās drošības pasākumi. Jāpiebilst 

gan, ka testēšana neatceļ sejas masku nepiecie-

šamību, dezinfekciju, distancēšanos un citus 

epidemioloģiskās drošības pasākumus izglītī-

bas iestādēs. 

Fotogrāfijās mazs ieskats pirmsskolas izglītī-

bas iestāžu ikdienā. 

Krāsu nedēļas Kārsavas pirmsskolā Malnavas PII „Sienāzītis”aktivitātes 

Janīna Ņukša  
Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sienāzītis'' vadītāja 

KĀRSAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PIRMSSKOLAS GRUPU DARBĪBA  


