
Jau otro gadu, sadarbojoties biedrībai 1836, Stirnubuks.lv un garo 

distanču skrējējam Dinam Vecānam, sākot ar 16. jūniju norisinājās četru 

dienu garš lāpu skrējiens – Gaismas ceļš 2021. Skrējiena dalībnieki veica 

distanci, nesot lāpas, izgaismojot Latvijas pierobežu, radot Gaismas un 

Mīlestības ceļu, kas “apņem” mūsu valsti. 

Šogad “Gaismas ceļa” skrējiens, 16. jūnijā uzsākās Kolkā, kur pērn 

noslēdzās. Kolkā tika iedegtas divas gaismas lāpas, kuras uzsāka ceļu pretī 

viena otrai. Tās nesa divas skrējēju komandas –

 Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis. Katra devās savā virzienā, lai, 

noslēdzot skrējienu, 20.jūnijā satiktos Krāslavā. Pa ziemeļu pusi devās 46 

komandas, savukārt, pa Dienvidu – 41 komanda. Skrējiena mērķis bija 

izveidot nepārtrauktu “Gaismas ceļa” ritējumu, kuru nodrošināja skrējēju 

komandas, nododot gaismas stafeti ik pēc ~12-20 km, radot nepārtrauktu 

gaismas ritējumu, izgaismojot Latvijas robežu. 

“Gaismas ceļš” ir aicinājums dalīties priekā, pateikties mūsu tautai un 

Latvijai, vairojot Gaismu sevī.”Četras dienas ļavām sev piedzīvot 

mīlestību, labestību un kopību, kas radās vienotā mērķī. Skrējēji, nesot 

lāpas, ne tikai veidoja nepārtrauktu gaismas plūdumu, bet simboliski 

savienoja novadus, pilsētas, ciemus un ļaudis, apliecinot, ka katrs no 

mums ir svarīgs vienotā Latvijā.  

Katra pierobežas pašvaldība tika aicināta uzņemt “Gaismas ceļa” lāpas 

nesējus, proti, sagaidīt un pavadīt skrējiena dalībniekus, stafetes maiņas 

punktos un visiem kopīgi iedegt “Gaismas ceļa” ugunskurus. 

Skrējēji no Baltinavas puses ieradās Kārsavā, lai plkst.22:13 dotos uz 

Mērdzeni, kur tālāk plkst. 23:52 skrēja uz Ciblu. 

Vairāk foto spskatāmi karsava.lv 
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JAUNĀKIE  KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJS 

 

Emīls, Eleonora, Alens  

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušā 

 vecākus un vecvecākus!  

SKRĒJISKRĒJIENS APKĀRT LATVIJAI “GAISMAS CEĻŠ” 

„Gaismas ceļa” dalībnieki iededz Kārsavas ugunskuru 

Foto: Ralfs Punans 

„Gaismas ceļa” dalībnieki un Salnavas muzxikanti 

Foto: Ralfs Punans 

„Gaismas ceļa” dalībnieki un sagaidītāji Mērdzenē  

GAISMA VIRMOS MALNAVĀ 

Gaisma virmos Malnavā, 

Tumsu šķirs un atmiņas burs… 

Šoreiz svinēsim svētkus citādi… 2. un 3.jūlijā izstai-

gāsim Atmiņu takas! 

2.jūlijā 

No plkst.22.00 līdz plkst.01.00 gaisma un mūzika vir-

mos Malnavas koledžas parkā. 

3.jūlijā 

Visas dienas garumā svētku noskaņas piepildīs Mal-

navas sirmās liepas un ozolus, ceļus un taciņas. No 

plkst.22.00 līdz plkst. 01.00 gaisma un mūzika vir-

mos ne tikai muižas parkā, bet arī atmiņām apvītajā 

“Zīdūņī”. 

Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošī-

bas noteikumus, Atmiņu pastaigu sāksim no Malna-

vas muižas Baltajiem vārtiem. 

Pasākuma apmeklētājiem jāievēro distancēšanās un 

sejas aizsargmasku lietošanas noteikumi. 

Tālrunis informācijai: 65733100 

http://www.1836.lv/
http://www.stirnubuks.lv/
https://www.facebook.com/runAroundLatvia/
https://www.facebook.com/events/255648918823635/
http://https/www.facebook.com/events/255648918823635/
https://www.facebook.com/events/255648918823635/
http://https/www.facebook.com/events/255648918823635/


Pašvaldība 
 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokliem un nodevam” 25.panta 

4.dala nosaka, ka attieciga pašvaldiba reizi ceturksni publice sava majas-

lapa interneta informaciju par nodoklu paradu dzešanu.      

Karsavas novada pašvaldiba, saskana ar likuma „Par nodokliem un no-

devam” 25.pantu, ar Karsavas novada  22.04.2021. domes sedes lemumu 

Nr.6 &8 ,,Par nekustama ipašuma nodokla parada un nokavejuma nau-

das dzešanu”, 2021.gada 2.ceturksni ir veikusi pašvaldibas budžeta ies-

kaitama nekustama ipašuma nodokla parada un nokavejuma naudas dze-

šanu, kopsumma EUR 1676.85 – pamatparads EUR 1052.93, nokaveju-

ma nauda EUR 623.92. 

Karsavas novada pašvaldibas 

NIN administratore 

Marite Poikane 

T: 20221777 

KĀRSAVAS NOVADĀ DURVIS VER VAĻĀ DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS PERSO-
NĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM UN BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

Kārsavas novada pašvaldība veiksmīgi ir realizē-

jusi vēl vienu iedzīvotājiem nozīmīgu  Eiropas 

Savienības fonda projektu Nr. 9.3.1.1/18/I/019 

„Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide 

Kārsavas novadā” darbības program-

mas „Izaugsme un nodarbinātība” 

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un per-

sonu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 

un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 

pasākuma „Pakalpojumu infrastruk-

tūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai” ietvaros. Ir izvei-

dots Daudzfunkcionālais sociālo pa-

kalpojumu centrs personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem”. 

Esam sagaidījuši to brīdi, kad būve ir 

pieņemta ekspluatācijā un jaunais centrs var uz-

sākt savu darbību, lai nodrošinātu sabiedrībā bal-

stītus sociālos pakalpojumus personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionā-

liem traucējumiem. Jaunizveidotajā daudzfunk-

cionālajā sociālo pakalpojumu centrā 

bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

varēs saņemt sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu un Dienas aprūpes cen-

tra pakalpojumu, kuru ietvaros tiks 

nodrošināta bērnu uzraudzība, at-

balsts pašaprūpē, sociālā darba speciālista un 

citu profesionālu speciālistu konsultācijas, 

izglītojošie pasākumi bērniem un viņu vecā-

kiem, fiziskās aktivitātes, radošās, interešu, 

mākslas, smilšu terapijas un daudzas citas 

aktivitātes,  kuru mērķis ir attīstīt bērniem sociā-

lās prasmes, pašapziņu un patstāvīgas funkcionē-

šanas spējas, lai bērni veiksmīgi varētu iekļauties 

mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sabiedrībā. 

Savukārt personas ar garīga rakstura traucēju-

miem moderni aprīkotajās specializētajās darbnī-

cās varēs  attīstīt un apgūt jaunas prasmes, iegūs-

tot ticību sev, darbojoties    aušanas un 

rokdarbu darbnīcā,  kā arī sveču, ziepju 

liešanas un keramikas darbnīcā. Dienas 

aprūpes centrā būs iespēja saturīgi pa-

vadīt brīvo laiku, iegūt jaunus draugus, 

piedalīties dažādās fiziskajās un rado-

šajās aktivitātēs, kā arī informatīvi iz-

glītojošajos pasākumos.  

 Projekta ietvaros ir saglabāta un atjau-

nota vēl viena Kārsavas pilsētas vēstu-

riski sena  „Kārsavas slimnīcas” ēka, 

kas turpinās savu sākotnējo darbības 

misiju, kas saistās ar palīdzības un at-

balsta sniegšanu cilvēkiem, taču vislie-

lākais un nozīmīgākais projekta piene-

sums ir mūsu iedzīvotājiem, mūsu līdzcilvēkiem, 

kuri ikdienas sabiedrības dzīvē ir mums līdzās 

un savās vajadzībās ir īpašāki par pārējiem.  Sa-

biedrības ieinteresēta, draudzīga attieksme un 

nodrošinātie sociālie pakalpojumi palīdzēs cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām 

atgūt ticību sev, pašcieņu, 

pašapziņu un vēlmi dzīvot 

piepildītu dzīvi. 

Ar pašvaldības domes at-

balstu un darbinieku iegul-

dīto darbu ir sasniegts nozī-

mīgs un skaists mērķis. 

Liels paldies projekta vadī-

tājai Ritai Jonikānei un dar-

biniekiem, kuri sniedza sa-

vu atbalstu projekta realizā-

cijas procesā. 

Andželika Malakāne 

Kārsavas novada pašvaldības sociālā 

dienesta vadītāja         

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2021.GADA 2. CETURKSNĪ 
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LABIEKĀRTOŠANAS DARBI MALNAVĀ 

Lielformāta foto rāmis tapis, aicinot interesentus pamanīt un 
„ierāmēt” sevi uz Ziedoņa parka fona, tādējādi atmiņā saglabājot 
jaukus brīžus Malnavā 

Gar gājēju celiņu Kārsava – Malnava uzstādīti četri soliņi. 
Vienlaicīgi tie ir gan vides objekti, gan atpūtas vieta aktīvajiem 
gājēju celiņa izmantotājiem un kājāmgājējiem. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju aktīvu atpūtu svaigā gaisā, uzstādītas 
šupoles. 

Šūpoties gribētēji ir atbildīgi par savu drošību! 

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Irēna Kaupže 

Bāriņtiesa informē, ka konsultācijas nodrošina tikai attālināti.  

Apliecinājumu izdarīšana (pilnvaru, līgumu, nostiprinājuma lūgumu 

u.c.  dokumentu sastādīšana un apliecināšana) notiek tikai pēc iepriekšē-

jas telefoniskas pieteikšanās. 

 

Tālruņi iepriekšējam pierakstam un konsultācijām: 

Kārsavā pa tālr. 28686398 vai  28686146 

Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357 

Goliševas pagastā pa tālr. 29463290 

Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762 

 

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar bāriņtiesu arī elektroniski, 

e-pasts barintiesa@karsava.lv. 

BĀREŅTIESA INFORMĒ ZZS LUDZAS NOVADA VĒLĒŠANĀS IEGŪST BAL-
SU VAIRĀKUMU 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanās, kas noslēdzās 5. jūnija vakarā, 

piedalījās 37,68% no balsstiesīgajiem pilsoņiem. No pieciem deputā-

tu kandidātu sarakstiem tikai trīs ieguva pietiekami daudz balsu, lai 

iekļūtu domē. 

Vislielāko vēlētāju atbalstu guvis Zaļo un Zemnieku savienības 

(ZZS) saraksts – 8 vietas, „LATGALES PARTIJA” saraksts ieguva 5 

vietas, „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 2 vietas. 

Par ZZS nobalsoja 3321 pilsonis jeb 48,36% no visiem balsotājiem; 

Par „LATGALES PARTIJU” – 2222 pilsoņi jeb 32,36% no visiem 

balsotājiem; 

Par „Saskaņu” – 797 pilsoņi jeb 11,61% no visiem balsotājiem. 

Īsumā par domē neiekļuvušajām partijām: par Sociālistisko partiju 

balsoja 304 (4,43%), par Latvijas Krievu savienība sarakstu – 153 

(2,23%) pilsoņi. 

Deputāti 

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija vēlēšanās ieguva 2 vietas, 

domē ievēlēti: 

Jevgenija Kušča (Ludza)– 943 balsis (219 plusi, 73 svītrojumi); 

Modris Karpovs (Kārsava) – 921 balss (176 plui, 52 svītrojumi). 

„LATGALES PARTIJA” saraksts ieguva 5 vietas, domē ievēlēti: 

Alīna Gendele (Ludza) – 3523 balsis (1373 plusi, 72 svītrojumi); 

Viesturs Rancāns (Ludza) – 2735 balsis (635 plusi, 122 svītrojumi); 

Toms Vorkalis (Kārsava) – 2602 balsis (525 plusi, 145 svītrojumi); 

Aivars Meikšāns (Ludza) – 2539 balsis (461 pluss, 144 svītrojumi); 

Lolita Greitāne (Ludza) – 2520 balsis (446 plusi, 148 svītrojumi). 

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) saraksts ieguva 8 vietas, do-

mē ievēlēti: 

Edgars Mekšs (Ludza) – 4629 balsis (1550 plusi, 242 svītroju-

mi);Oļegs Agafonovs (Zilupe) – 3811 balsis (962 plusi, 472 svītroju-

mi); 

Ināra Silicka (Kārsava) – 3672 balsis (726 plusi, 375 svītrojumi); 

Juris Atstupens (Ludza) – 3454 balsis (514 plusi, 381 svītrojumi); 

Valdis Maslovskis (Ludza) – 3444 balsis (571 plusi, 448 svītrojumi); 

Renāte Mikaskina (Cibla) – 3370 balsis (427 plusi, 378 svītrojumi); 

Inta Rancāne (Kārsava) – 3336 balsis (347 plusi, 332 svītrojumi); 

Andris Ļubka (Kārsava) – 3316 balsis (342 plusi, 347 svītrojumi). 

 

Ērika Bondarenko 

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

26164247 
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Noslēdzoties  2020./2021. mācību gadam, nova-

da pašvaldības izglītības iestādēs noslēdzas  pro-

jekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-

tenču attīstībai” 2.posms – projekta starpposms. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz indi-

viduālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu 

vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegu-

mus. 

Projekta dalībskolas: Kārsavas vidusskola, Mež-

vidu pamatskola un Mērdzenes pamatskola. 

Plānotie rezultāti: 

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta 

plāns paredz izglītības iestādēs  īstenot vairākus 

pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un 

vides un multidisciplināro jomu.   Pasākumos 

tiks iesaistīti 1.-9.klašu izglītojamie. 

Projekta 2.posms tika īstenots divu mācību gadu 

periodā: no 2019.gada 1.septembra  līdz 

2021.gada 31.maijam. 

 

Izglītības iestādēs šajā laika posmā tika īstenoti 

sekojoši pasākumi: 

Kārsavas vidusskolā  

STEM un vides joma:  

Papildu nodarbības matemātikā (2.-8.kl.);  

Praktiskās nodarbības „Es un mēs un viss ap 

mums”. Integrētas nodarbības dabaszinī-

bās un matemātikā ( 3.-4.kl.);  

Robotikas pulciņš (4.-5.kl.);  

Multidisciplinārā joma:  

Individuālās konsultācijas latviešu valodā

( 1.-2.kl.). 

Mežvidu pamatskolā : 

STEM un vides joma:  

Konsultācijas STEM un vides priekšmetos 

(1.-9.kl.); 

 Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.).  

Multidisciplinārā joma:  

Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” (1.-4.kl.);  

Mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu (VUGD) (1.-4.kl.). 

Mērdzenes pamatskolā: 

STEM un vides joma:  

Pedagoga palīgs matemātikas stundās (1.-

5.kl.);  

Radošās darbnīcas „Uzzini, izpēti, eksperi-

mentē” (4.-5.kl.).  

Multidisciplinārā joma:  

Papildu nodarbības latviešu valodā (1.-5.kl.). 

Pedagoga palīgs latviešu valodā (2.-5.kl.) 

Pedagoģiskā personāla atbalstam Projekta ietva-

ros tika piedāvātas dažādas profesionālās kom-

petences pilnveides mācības. Projekta ietvaros 

2.posma laikā izglītības iestāžu pedagogi pieda-

lījās sekojošās apmācībās: 

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma 

„DIBELS Next” no sagatavošanas līdz 

3.klasei. No projekta dalībskolām apmācībās 

piedalījās četri pedagogi: Kārsavas vidusskolā-2, 

Mežvidu pamatskolā-1, Mērdzenes pamatskolā-

1. Iegūtā pieredze un zināšanas ļauj pedagogiem 

izvērtēt un laicīgāk atpazīt lasītprasmes grūtības 

izglītojamajiem, sekot lasītprasmes attīstības di-

namikai un savlaicīgi sniegt nepieciešamo atbal-

stu mācību procesā. 

Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā 

(ASUMP). Apmācībās piedalījās 28 Kārsavas 

vidusskolas pedagogi. Šo kursu programmas ie-

tvaros pedagogiem bija iespēja iepazīties ar teo-

rijām un modeļiem, kas atbalsta un māca skolē-

niem pozitīvu uzvedību, un deva iespēju pielāgot 

šīs pieejas savā izglītības iestādē. 

Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu 

tests LMST-II (6-12gadi). Apmācībās piedalī-

jās 1 Kārsavas vidusskolas pedagogs. Sasniegu-

mu testi palīdz skolotājiem un vecākiem saprast 

skolēnu akadēmisko sasniegumu stiprās un vājās 

puses, identificē tos bērnus, kuru zināšanas un 

prasmes noteiktās jomās ir nepietiekamas, nosa-

ka talantīgus bērnus, kas demonstrē visaugstākos 

akadēmiskos sasniegumus vienaudžu vidū un 

ļauj pieņemt lēmumu par turpmāko attīstības 

veicināšanu, īpaši, ja skolēnam ir mācību grūtī-

bas. 

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju un noteiktajiem 

ierobežojumiem netika īstenoti sekojoši plānotie 

pasākumi. 

Kārsavas vidusskolā:  

Latvijas Dabas muzeja izbraukuma pedago-

ģiskā nodarbība "Muzejs mūsu bagāžā" 1.-

4.klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām, vispā-

rējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un 

vides joma).  

Mācību vizīte uz Zinātkāres centru ZINOO 

Cēsīs 6.-9.klašu ar vispārējiem un augstiem sa-

sniegumiem (STEM un vides joma).  

Mērdzenes pamatskolā: 

Mācību vizīte uz Zinātkāres centru ZINOO 

Cēsīs 6.-9.klašu ar vispārējiem un augstiem sa-

sniegumiem (STEM un vides joma).  

Mežvidu pamatskolā: 

Mācību vizīte uz Zinātnes Zona Laboratori-

um un Salaspils Nacionālais Botāniskais dārzs 7.

-9.klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām, vis-

pārējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un 

vides joma).  

Izglītojamiem tās būtu praktiski izzinošas 

nodarbības, nodrošinot interesantu, daudzveidī-

gu, uz kompetencēm fokusētu izziņas procesu,tā 

būtu iespēja praktiskās zināšanas pielietot atrak-

tīvā mācību vidē, kas paaugstinātu mācību priek-

šmeta kompetences augstākā līmenī. 

Inta Laganovska-Vesere 

izglītības metodiķe, 

projekta koordinatore 

2021.gada jūnijā 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS NOSLĒDZAS PROJEKTA „ATBALSTS IZGLĪTOJA-

MO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 2.POSMS NR. 8.3.2.2/16/I/001 

Kārsavas pilsētas teritorijā nereti tiek novērti klaiņojoši suņi, kuri iespē-

jams ir palaisti brīvībā, jo ir atstāti bez pieskatīšanas. Šie suņi var uzbrukt 

cilvēkiem, radot miesas bojājumus, jo tie nereti ir agresīvi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktam 

pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var at-

rasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, 

kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aiz-

liegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā 

attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.  

Klaiņojošei suņi nav savu saimnieku redzeslokā, līdz ar to suņu saimnieki 

nevar kontrolēt šo dzīvnieku rīcību. 

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka par dzīvnieka labturības notei-

kumu pārkāpšanu, tai skaitā par dzīvnieka palaišanu brīvībā bez pieskatī-

šanas, dzīvnieka saimnieks tiks saukts pie administratīvās atbildības pēc 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta – administratīvais sods fiziskai 

personai līdz 350 naudas soda vienībām, kas atbilst 1750 EUR, bet juri-

diskai personai no 22 līdz 500 naudas soda vienībām (110 – 2500 EUR).  

Ņemot vērā iepriekš minēto Kārsavas novada pašvaldība aicina Kārsavas 

novada iedzīvotājus cienīt likumā noteikto kārtību un nepalaist savus su-

ņus brīvībā bez pavadas vai pieskatīšanas, rūpējoties par apkārtējo drošī-

bu un labklājību. 

Edgars Skruļs 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs  

AICINĀJUMS SUŅU ĪPAŠNIEKIEM 
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PĒC ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS IZMAIŅAS LATVIJAS PASTA DARBĪBĀ NAV GAIDĀMAS, 

LŪDZ KLIENTUS NOVADOS PRECIZĒT ADRESES 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijas Pasta darbībā izmaiņas nav paredzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši 

patlaban spēkā esošajām adrešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas. Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs no-

vadu nosaukumos vietās, kur notiks to apvienošana. Latvijas Pasts aicina klientus veikt attiecīgas izmaiņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko 

ietekmēs reforma, tajā skaitā interneta veikalu profilos, lai Latvijas Pasts sūtījumus varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas adrešu pie-

rakstā nemainīsies. 

Latvijas Pasta darbībā pēc administratīvi teritoriālās reformas un 2021.gada pašvaldību vēlēšanām izmaiņas nav paredzamas – tāpat kā līdz šim, uz-

ņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām pasta indeksu teritorijām, kurās nav plānotas izmaiņas. Savukārt pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir piesaistīts mazākajai administratīvajai vienībai – pilsētai vai 

pagastam, nevis novadam. 

Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs precīza novada nosaukuma norādīšanas nepieciešamība tajās adresēs, kuras skars novadu apvienošanas 

procesi. Citas adreses sastāvdaļas – pilsētu un pagastu nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos pēc reformas nemainīsies. 

Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijas Pasts aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan juridiskās personas – 

parūpēties kā par savas, tā arī par savu klientu adrešu korektu pierakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies attiecīgais novads. Maksimāli precīzs 

adreses pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus. 

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi, norādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos izveidotajos klienta profilos, un 

atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot preses izdevumus. 

Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk saviem klientiem, nepieciešams jau laikus sakārtot klientu adrešu datubāzi, atjau-

nojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, iela, 

mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss. 

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo šādā gadījumā tiks 

pārbaudīta saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

Plānots, ka Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. 

Par VAS Latvijas Pasts Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakal-

pojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eks-

prespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 

3200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētīju-

mu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas 

(International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību. 

  
Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja 

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729 

E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv 

twitter.com/latvijas_pasts| facebook.com/latvijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts 

No 2021. gada 1. jūlija visiem komerciālo sūtījumu saņēmējiem būs 

elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā pievienotās 

vērtības nodoklis (PVN) par precēm. Šāda kārtība noteikta, lai aizsar-

gātu Eiropas Savienības (ES) valstu tirgu no negodīgas konkurences, jo 

pašlaik zemas vērtības sūtījumi tiek ievesti milzīgos apjomos, nemak-

sājot PVN. 

Patlaban par sūtījumiem no trešajām valstīm PVN jāmaksā, ja preces 

vērtība pārsniedz 22 eiro. Taču no 1. jūlija visā ES par precēm, kas ie-

gādātas ārpus bloka, PVN būs jāmaksā, sākot no pirmā centa. 

Ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā ti-

kai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā 

PVN un ievedmuitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli aplie-

kamā prece, papildus abūs jāmaksā akcīzes nodoklis. 

Piemēram, sūtījuma dokumentos preces vērtība būs norādīta 10 eiro un 

piegādes izmaksas 2 eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN 

standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces 

vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmē-

jam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 eiro (10+2) = 2,52 eiro. 

Atmuitošana un PVN apmaksa būs jāveic arī par tām precēm, kas pasū-

tītas pirms 1. jūlija, bet piegādātas pēc. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, 

no kurienes faktiski tiks nosūtītas preces, arī pasūtot tās no Eiropas, jo 

mēdz būt gadījumi, kad sūtītāja centrālā noliktava atrodas kādā trešajā 

valstī. 

Ja trešās valsts komersants, reģistrējoties noteiktā kārtībā, izmantos ie-

spēju ES darboties speciālajā tālpārdošanas režīmā – IOSS (Import One

-Stop-Shop), tam būs tiesības iekļaut PVN preces cenā. Tādā gadījumā 

pircējs PVN samaksās preces iegādes brīdī, un vēlāk šis PVN nonāks 

sūtījuma saņēmēja dalībvalsts budžetā. Ja komersants izmantos IOSS 

režīmu, preces atmuitos Latvijas Pasts vai eksprespasta pārvadātājs, bet 

sūtījuma saņēmējam nekādas muitas formalitātes nebūs jākārto. 

PAR VISIEM KOMERCIĀLAJIEM SŪTĪJUMIEM NO TREŠAJĀM VALSTĪM BŪS JĀMAKSĀ PVN 



LUDZAS, KĀRSAVAS, CIBLAS, ZILUPES SOCIĀLO DIENESTU KLIENTU IEVĒRĪBAI 
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UZ REĢIONĀLĀ AUTOCEĻA KĀRSAVA–KRIEVIJAS ROBEŽA VISĀ TĀ GARUMĀ ATJAUNOS SEGUMU 

Kārsavas novada  pašvaldība, vasaras sezonai sākoties, ir uzsākusi sekojo-

šus ceļu remontdarbus. 

Kārsavas pilsētas, Malnavas un Mērdzenes  pagastu  ielu un laukumu se-

guma atjaunošana: 

• Teātra iela (posmā no Telegrāfa līdz Smilšu ielai) Kārsavā 

( Posma garums 210m, platums 4,5 m) 

• Mazā Telegrāfa iela Kārsavā  (Posma garums 110m, platums 5 m) 

• Rītupes ielas Pudinavā, Mērdzenes pagasts,  divkārtu virsmas ap-

strāde( Posma garums 203 m, platums 5 m) 

• Sporta iela Malnavā, Malnavas pagastā ( Posma garums  300m, 

platums 4 m) 

• Gājēju ietve Kārsava-Malnava (Posma garums  910m, platums 1,8 

m) 

Trotuāri un laukumi pie Kārsavas vidusskolas, Kārsavā 

Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto 

izmaksu tāmi ir 84398,44 EUR, līgums noslēgts ar SIA “Valkas ceļi”-

darbi jāpabeidz līdz 15.08.2021. 

Vienības ielas Kārsavā, Salnavas un Malnavas pagastu ielu seguma atjau-

nošana 

Projekta sasniedzamais rezultāts- 5,12 km ielu atjaunošana. 

•           Vienības iela, Kārsavā- 2,47km,  

•           Parka iela, Salnavā- 1,12km, 

•           Kalna iela, Salnavā- 0,68 km, 

•           Saules iela, Malnavā- 0,85 km, 

Kopējās projekta izmaksas veido EUR 167690,91, no tām būvuzraudzības 

izmaksas EUR 7804,50, būvdarbu EUR 159886,41. 

Kārsavas novada pašvaldība ar Piegādātāju apvienība: SIA “VLAKON” 

un SIA “Krustpils”, 21.04.2021.g. noslēdza līgumu ( Nr.1.3.21.3/53) par 

būvdarbu veikšanu summā  EUR  159886,41ar PVN un  28.05.2021. ar 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R4F” noslēdza būvuzraudzības līgu-

mu summā  EUR  7804,5 ar PVN. 

Darbus plānots pabeigt septembrī. 

 

Iepriecina, ka Kārsavas novada teritorijā norisinās arī Latvijas valsts ceļi 

veiktie ceļu remonti sekojošos ceļu posmos: 

• Kārsava – Ludza – Ezernieki  P49, (ceļa posmā Kārsava – Pudinavas 

zīme) 

• Goliševa – Kārsava ceļu posma asfaltēšanas darbi 

• Tilts pāri Rītupei 

A13 (no robežas 2,9 km  – 14,08km) ar apļveida krustojuma izveidi Kār-

savā 

 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IR UZSĀKUSI CEĻU REMONTDARBUS 

Uz valsts reģionālā autoceļa Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša) (P50) 

visā tā garumā, kas sākas netālu no pieslēguma galvenajam autoceļam 

Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža 

(Medumi) (A13) līdz Goliševai (0,00.–15,02. km), sāk atjaunot segumu. 

Posmos ar asfalta segumu paredzēts izbūvēts asfalta izlīdzinošo kārtu, 

virskārtu, kā arī veikt virsmas apstrādi. Savukārt posmā ar grants segu-

mu (10,8.–14,8. km) tiks veikta dubultā virsmas apstrāde.  

Darbus uzsāks 15. jūnijā un tos plānots pabeigt līdz augusta bei-

gām. Būvdarbu laikā satiksmes ātrums tiks ierobežots līdz 50 un 70 km/

h un satiksme tiks organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un konusiem. 

Darbus veic personu apvienība I.V. un to līgumcena ir 2 000 000 eiro (ar 

PVN), kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no 

budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 

Šī autoceļa 6,5. kilometrā tiek atjaunots arī tilts Rītupi. Darbu ietvaros 

tiek pārbūvēta brauktuve, veikts laiduma un balstu konstrukciju re-

monts, uzstādītas jaunas barjeras. Tilta remontdarbi turpināsies līdz ok-

tobra beigām. Satiksme uz tilta tiek organizēta ar luksoforu. Darbus veic 

SIA Rīgas tilti, līgumcena par tiem ir 399 112,45 eiro (ar PVN), finansē-

jums nāk no valsts budžeta. 

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa 

Informējam, ka sakarā ar Administratīvi teritoriālo reformu, laika periodā no 2021.gada 10.jūlija līdz 11.jūlijam tiks veikta Ludzas, Kārsavas, Ciblas 

un Zilupes Sociālo dienestu datu savienošana, kā rezultātā nebūs iespējas darboties ar Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu, veikt datu ievadī-

šanu un pabalstu izmaksu. Lūdzam iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret šo situāciju, jo pabalstu izmaksas jūlija mēnesī var iekavēties un nenotikt 

plānotajos datumos, bet piešķirtie pabalsti tiks izmaksāti līdz mēneša beigām. 

Vēršam arī uzmanību, ka pārejas periodā, līdz vienotas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas izveidei jaunajā novadā, Ludzas, Ciblas, 

Kārsavas, Zilupes sociālā dienesta darbības teritorijā darbosies Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu saistošie noteikumi, kas regulē sociālās palī-

dzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu un nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka pārejas periodā iedzīvotāji saņems sociālos pabalstus, sociālos pakalpo-

jumus un pašvaldības atbalstu atbilstoši teritoriālajai piederībai. 

 Noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” projektu izvērtēšana. 

Atklātajam konkursam tika pieteikti divi projekti, apstiprināts projekts “I.am.I”, projekta iesniedzējs biedrība “IN-LAAT”. 

Ludmila Oļipova 

Kārsavas novada pašvaldības kontaktpersona 

saistībā ar Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem  

Tālrunis: 28624025   

E-pasts:  ludmilaolipova@inbox.lv 

PROJEKTA PUMPURS VĒRTĒŠANAS REZULTĀTI 

mailto:ludmilaolipova@inbox.lv
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MALNAVAS KOLEDŽA, REALIZĒJUSI ERASMUS + PROJEKTU 

Neskatoties uz to, ka lielu daļu Pasaules ir apturējusi Covid-19 pan-

dēmija, un kad liekas, ka Erasmus+ projektu mobilitātes ir iespēja-

mas tikai virtuālā formātā. Malnavas koledža uzdrošinājās realizēt 

projektu “Malnavas koledžas audzēkņu prakse ārzemēs” (Nr. 2020-

1-LV01-KA116-077255) finansējums ES Mūžizglītības program-

mas ietvaros. 

 2021.gada 21. maijā  pēc 2-nedēļu mācību prakses Vitalis GmbH, 

Gut-Wehlitz,  mācību centrā Leipcigā, Vācijā, uz mājām atgriezās 

IP “Autotransports” 4.kursa izglītojamie, Andis Stefanovičs, Dairis 

Gaveika. Un IP “Banku zinības un finanses” 4. kursa studentes Sigi-

ta Bizune, Kitija Ģeidāne, Milana Kuzmina. Jauniešus pavadīja un 

uzraudzīja, viens no Malnavas koledžas skolotājiem Laimonis Nag-

lis. 

Vitalis ir dibināts 1997. gadā, lai uzņemtu Eiropas dalībniekus pro-

fesionālās apmācības un pieredzes apmaiņai Mūžizglītības un Eras-

mus + programmas  ietvaros Leipcigas reģionā. 

Vitalis mērķis ir saskaņot mūsu studentu vajadzības ar to, kas ir va-

jadzīgs reālā darba vietā, nodrošinot viņiem iespēju praktizēt un at-

tīstīt savas profesionālās zināšanas un kompetences, lai viņi varētu 

palielināt savas nodarbinātības iespējas un kļūtu konkurētspējīgāki 

attiecībā uz Eiropas darba tirgu. 

 Jaunieši izpildīja prakses programmu, veicot dažādus praktiskos uzde-

vumus mācību centra  mehāniskajās darbnīcās, un arī mācību centra bi-

rojā 

Jāpiebilst, ka mobilitātes laikā netika pārkāpti nevieni no ierobežojumi 

saistībā ar Covid-19. Pirmajās prakses dienās audzēkņiem nācās pavadīt 

mācību centrā, karantīnā- saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem Vācijā. 

Katru dienu sākotnēji tika veikti Covid testi. Taču, neskatoties uz karan-

tīnu, šinīs dienās jaunieši iepazinās ar jauniešiem no Bulgārijas, Spāni-

jas, Polijas, līdz ar to paplašinot savu zināšanu klāstu par vairāku valstu 

kultūru kopumā. 

Ieguvumi, piedaloties ERASMUS+  audzēkņu mācību mobilitātes pro-

grammā 

•Uzlabotas svešvalodu zināšanas; 

•Iegūti jauni sadarbības partneri; 

•Pilnveidotas profesionālās prasmes; 

•Iegūta jauna pieredze sadarbības, un personīgās attīstības jomā; 

•Paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un 

mācību materiālu izstrādes metodikā; 

•Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas. 

•Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. 

•Dabūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes apliecinājums. 

•Iepazīti jauni draugi. 

Brīvajā laikā jauniešiem bija paredzēta kultūras programma: brauciens 

uz Drēzdeni, kā arī ekskursijas pa Leipcigas pilsētu. 

Projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumen-

tus, kā arī Vitalis GmbH profesionālās izglītības mācību centra prakses 

apliecinošus sertifikātus. 

Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu 

izglītojamie dalīsies ar saviem iespaidiem   sagatavotajā prezentācijā par 

mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem. 

Atgriežoties Latvijā mobilitātes dalībnieki nu jau ir veiksmīgi izturējuši 

10 dienu karantīnu. 

ERASMUS + projektu koordinatore 

Karīna Adamoviča- Krišāne 

Jūnijs ir īpašs vasaras mēnesis. Daba zied un smaržo. Skolu absolventi saņem atestātus par iegūto izglītību un pošas ceļā piepildīt nākotnes sapņus. 

Lai visiem veiksme un ieceru piepildījums! 

Vasaras mēneši ir kapu svētku laiks. Sakopjam un uzturam kārtībā pagasta kapsētas. Ļoti svarīgs ir  pļāvēju darbs, kas prasa  stipru veselību, spēku . 

Sirsnīgs paldies pļāvējiem, kuri katru gadu ir atsaucīgi un atbalsta lūgumu palīdzēt pagaidu sabiedrisko darbu strādniekiem uzkopt Šalaju kapsētu. 

Paldies Jāzepam Zlidnim, Jurim Bondaram, Aivaram Grišulim, Andrejam Stripkānam, Viktoram Sļadzim,  Ivaram Novikam, Jānim Kemzem, Gu-

nāram Pičukānam. 

Paldies par atsaucību  jauniešiem Rinaldam Bulinskim un Aleksandram Stripkānam. Paldies arī visiem pagaidu sabiedrisko darbu strādniekiem, kuri 

pirms pareizticīgo Vasarsvētkiem palīdzēja uzkopt Pudinavas un Mihalovas kapus. 

Par spīti ikdienas pelēcībai mēs taču spējam viens otram uzsmaidīt un sagādāt prieku. Un  jo vairāk citiem dāvāsim prieku, jo paši bagātāki kļūsim. 

Skaistu Līgo vakaru, brīnumainu Jāņu nakti! Jauku un veselīgu  vasaru visiem! 

 Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Koļčs. 
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SABIEDRĪBA 

Jakimovs Aleksandrs  

1945.- 12.05.2021  

Malnavas pagasts  

Kalneja Vera  

1949. - 14.05.2021  

 Kārsava  
 

Pavlovs Nikolajs  

1940. - 23.05.2021  

Kārsava  

Rosļakova Gaļina  

1935. - 13.05.2021  

Kārsava  
 

Vasiļjevs Gunārs  

1951. - 08.05.2021  

Kārsava  

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

sastādīti  5 miršanas reģistri: 

 

14. jūnijā apritēja 80 gadi kopš pirmās 

masu deportācijas, kad 1941. gadā pa-

domju režīms izsūtīja vairāk nekā 15 

tūkstošus Latvijas pilsoņu. Atceroties 

šo noziegumu, vienlaikus visā valstī 

lasīja izsūtīto iedzīvotāju vārdus un 

uzvārdus. 

 Atceres pasākums „Aizvestie. Neaiz-

mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-

portācijām” notika  plkst. 11.00 

tiešraidē visās pašvaldībās. 

Pasākuma idejas autore Sandra Kal-

niete norāda: “Nav nekā personīgāka 

un individuālāka par cilvēka vārdu un 

uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpi-

na pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir 

pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skait-

lī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas nova-

dos un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, 

tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā pa-

saulē mītošajiem tautiešiem.” 

 Kārsavas novada liktenīgo sarakstu Bozovas dzelzceļa stacijā nolasīt 

tika uzticēts Kārsavas KN jauniešu teātra studijai “Aplis”. 

Gerda Vjaznikova, Nikita Jakimovs, Adriana Jankelāne, Unda Streļča, 

Artjoms Pčelovs Roberts Zelčs, Junora Streļča bija tie, kuri visai pasau-

lei pavēstīja par šī vēsturiskā  notikuma nolemto Kārsavas apkaimes 

iedzīvotāju, Kārsavas pilsētas un 

apkārtējo pagastu nevainīgi 

notiesāto ģimeņu vārdus. 

Novada pašvaldība saskaņoja  ar 

robežapsardzi un stacijas vadību 

par atrašanos robežzonā un 

filmēšanu uz dzelzceļa perona. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Solvita Dzērkale noorganizēja 

pasākuma norisi, nokļūšanu uz 

Bozovas staciju un vide-

oierakstu.  

Daniels Rudovičs parūpējās par 

kvalitatīvas skaņas 

nodrošināšanu. 

Emociju pārpilni, gatavojot pasākumu, bijām visi. Pārliecinājāmies, ka 

visas tagdnes problēmas, salīdzinot ar briesmīgajiem pagātnes notiku-

miem, ir mazi, ikdienišķi sīkumi…  

Iepazīstoties ar sarakstu, lasot vārdus, uzvārdus, gadu ciparus, visiem 

radās nesaprotams, neizskaidrojams jautājums – kādu noziegumu bija 

izdarījuši mazie bērni? Kāpēc arī viņi? ... 

Junoras pārdomas:“Esmu pateicīga, ka man bija tas gods un iespēja uz-

zināt to Kārsavas novada iedzīvotāju vārdus un uzvārdus, viņu vecumu, 

kuri tika pakļauti briesmām, nevainīgi būdami …” 

Ināra Rasima 

KKN un APLIS 

AIZVESTIE. NEAIZMIRSTIE. KĀRSAVAS NOVADĀ. 

Biedrība „Kūzuls” jūlijā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta 

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

zināšanai” atklāta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” projekta “INVESTĪCIJAS DZĪ-

VES KONTĀ” realizāciju.  

5.jūnijā notika “Zaļās 

aptieciņas” 3. nodarbība 

par tēmu  “Ārstniecības 

augu drogas, jauktās tējas” Praktiskajās  nodarbībās no iepriekš sagata-

votām ārstniecības augu drogām dalībnieki mācījās patstāvīgi nosvērt, 

sajaukt, iepakot, un atbilstoši noformēt tējas paciņas etiķeti. 

7. jūlijā notiks aktivitātes ” Zaļās aptieciņa” 4.nodarbība “Ārstniecības 

augu pielietojums kulinārijā, skaistumkopšanā” 

Projekta mērķa grupa –

 vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamie no 5. līdz 12. 

klasei, kā arī to profesionālās izglī-

tības iestāžu un vispārējās izglītī-

bas iestāžu, kuras īsteno profesio-

nālās izglītības programmas, izglī-

tojamie no 1. līdz 4. kursam.  

Lūgums interesentus pieteikties un 

sīkāku informāciju iegūt  pie pro-

jekta vadītājas Valentīnas Kirsano-

vas- mob. 29471359 vai rakstot 

epastu valenti-

na.kirsanova@karsava.lv  

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv

