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Par godu Salnavas tautas nama piecdesmitajai gada dienai Salnavas estrādes teritorijā brīvā atmo-

sfērā norisinājās Salnavas TN 50 gadu jubileja . Vakara gaitā varēja iepazīties ar Salnavas TN vēs-

turi un amatierkolektīviem, bija iespēja našķoties ar garšīgiem ēdieniem mūzikas un gaismu spēles 

pavadībā. 

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis šogad svin 65! Tas ir Salnavas vecākais amatierkolektīvs- dibi-

nāts tālajā 1956.gadā. Tas bija Salnavas pamatskolas ilggadējās direktores Marijas Kokinas lolo-

jums, tālāk vadību pārņēma ciema padomes priekšsēdētāja Zinaīda Kromāne . 

No 1999.gada ansamblis muzicē Elvīras Bleives vadībā. 

Salnavas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki ir nākuši no dziesmotām un muzikālām ģimenēm. Ciema sievu un vīru mīlestība pret dziesmu ļāva izvei-

dot un saliedēt etnogrāfisko ansambli, kurš pastāv un darbojas līdz šim laikam. 

Katrs ansambļa dalībnieks ir arī dziesmu vācējs. Pa šiem gadiem it kā jau apzinātas daudzas ciema dziesmu melodijas un teksti , bet vēl un vēl atklā-

jas vēl nedzirdētas. Ikviena dziedātāja biogrāfija ir sākusies ar šūpuļa dziesmu. Tālāk dziesmas pavadīja gan priekos, gan bēdās, gan visos ikdienas 

dzīves mirkļos. 

Jau septiņdesmitajos gados Salnavas etnogrāfiskais sāka sevi pieteikt Latvijas republikas pasākumos Rīgā un citos novados. Ansamblis ir aktīvi pie-

dalījies visos Baltikas starptautiskajos pasākumos Rīgā, dziesmu un deju svētkos un  arī republikas organizētajos novadu svētkos kā arī Ludzas rajo-

na "Gorūza" festivālos.  
Nu jau trešā paaudze skandina vecmāmuļu dziedātās 

dziesmas tā nododot nākamajām paaudzēm šo cauri 

gadsimtiem kopto tradīciju. Pēdējos gados dziesmas 

pavada dažādu tautas instrumentu spēlēti pavadījumi, 

kas kuplina un atdzīvina senās melodijas. Mums patiess 

prieks par vecāko dziedātāju Zoju Dauksti!  

Salnava ir populāra ar večerinkām un tautas muzikan-

tiem. Visiem večerinku faniem spēlēs tautas muzikantu 

vecmeistars Dainis Ločmelis . 

 

 

 

 

 

 

 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kus Covid-19 pandēmijas dēļ no 2020. gada vasaras 

pārcēla uz 2021. gadu, taču pandēmija ieviesa ko-

rekcijas, kurām nācās pielāgoties, tādējādi klātienē  
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 VAKARU PAVADĪJĀM, SVINOT SALNAVAS TAUTAS NAMAM 50! 

 

 

 

 

JAUNĀKIE  IEDZĪVOTĀJI 

 

Kristiāns, Aleksandra, Haralds,  

Daniels, Justs  

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

 vecākus un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā  

mēnesī noslēgtas 
3 laulības 

APSVEICAM! 



(turpinājums no 1.lpp) 

Sabiedrība/Kultūra 2  KĀRSAVAS  VĒSTIS              JŪLIJS 2021 

svētki nevarēja norisināties arī 2021. gada vasarā, bet „Svētki ir  tur, 

kur esam mēs!” Salnavas tautas nama jubilejas reizē visus amatierko-

lektīvus un ciemiņus sveica jaunākā dejotāju paaudze- Salnavas pa-

matskolas un Kārsavas vidusskolas dejotāji.  

„Es izjāju Prūšu zemi” Jāņa Ērgļa horeogrāfija, šī deja kļuvusi par 

virtuālu tendenci - tīmeklī publicēti jau vairāki video, kurā latvieši 

dažādos pasaules nostūros dejo šo tradicionālo deju. Salnavas dejotāji 

nav izņēmums.  

“Āboli  krīt”  Rasmas Kulamovas 

dziesmu ar O. Vācieša vārdiem kon-

certā tika veltīta iepriekšējām Salna-

vas TN vadītājām- Artai Ermīnei 

Galvanovskai, Elvīrai Bleivei, Vero-

nikai Zelčai un aizsūtīt arī sveicienu 

Valentīnai Grīnbergai uz Ogri! 

Salnavā sapulcējas daudz radošu cil-

vēku: lugu autori, kultūras darbinieki, 

muzikanti.. Salnavas amatierteātra 

dalībniece Ligita Valijeva  visiem 

sūtīja sveicienu dzejas formā.  

Salnavas TN iedibinājis daudzas pasākumu tradīcijas- jau pieminētās 

večerinkas, Karnevāli, Valentīdienas utt. Viena no senām un stabilām 

tradīcijām ir Jaunības svētki, kurus parasti svinam jūlija izskaņā. Šo-

dien nav izņēmums. Salnavas 

TN 50 gadu jubilejas svinību 

norisē iekļauta arī pilngad-

nieku apsveikšana. Arī 

Salnavas  pagasta  pārval-

des vadītāja Anna Gabrāne 

sveica pilngadniekus un 

Salnavas KN jubilejas svi-

nību apmeklētājus, un 

svētku dalībniekus. 

Vokālā ansambļa 

“Kamenes” sveicienu sa-

ņem visi Salnavas TN 

amatierkolektīvu vadītāji 

un darbinieki. Sveikt visus 

ieradās ar Ludzas novada 

vadības pārstāvji.  

Salnavas TN logos tika 

apskatāma foto izstāde 

"Salnaviešu mantojums" 

un pēc plkst. 21.00 iegrimām atmiņās par notikumiem, ko esam pie-

dzīvojuši mēs un TN sienas - videoprojekcijā "..no pasākumu videolā-

des". Tautas nams tika ietērpts gaismu spēles mētelī un priecājās līdzi 

ar mums! Tāpat bija pieejams arī fotostūris vēsturiskā mirkļa iemūži-

nāšanai. 

Par vakara muzikālo pavadījumu rūpējās grupas VIA p.s . “SALA”, 

kapela “Sveicinojam, vielejam”, “Staiguļi”, “FaknTurīs”. 

Par sevi grupas stāsta: “Salnava ir rakstureiga ai dzeivuos muzykys 

tradicejom. Jau nu kluba pyrmsuokumim ballēs spielieja vītejuo paš-

darbeibys grupa,kuru pasuocīnūs i tarifikacejuos stuodieja prīškā kai 

"Padomju saimniecības ,,SALA" vokāli instrumentālais ansamblis. 

Juosoka,ka tymūs laikūs kotrā daudzmoz pīkluojeigā  klubā beja sova 

grupa. Tys beja pašdarbeibys kolektivs,deļ tam  ansambļī pamotā 

spielieja vītejī jaunīši,kurim bīži viņ nabeja muzykaluos izglei-

teibys,bet beja talants i gryba muziceit.  Iz ituo kluba skatuvis irvspie-

liejuši gon škoļnīki,gon šoferi,gon virpuotuoji,gon matynôtuoji,gom 

školoituoji,gon traktoristi. 

Šudiņ stuodu jiusim prīkšā kolektivu ai nūsaukumu :vokali instru-

mentalais ansamblis  P.S."Sala" Sovejī saprass,a puorejīm lai tys byu-

tu POST SCRIPTUM SALA. Puse grupys sastuova ir izturiejusi leidz 

šam laikam nu tuolajīm 80-tīm.” 
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Kapela “Sveicinojam , vielejam”, Salnavas “muzikantu ciema” dalībniece 

par kolektīvu stāsta šādi: „Esam muzikanti ar diezgan lielu muzicēšanas stā-

žu. Iepriekš visi esam spēlējuši vairākus gadus citās grupās. Šādā sastāvā 

spēlējam 2,5 gadus.  Kapelā ermoņikas, bajānu spēlē un dzied Aivars. Bun-

dziniece - Zinaida. Spēlē basu un dzied Kaspars. Visus kopā satur, spēlē cī-

taru un dzied Aija. Mūsu repertuārā pārsvarā ir lustīgas tautasdziesmas un 

šlāģeri. Spēlējam muzikantu saietos un jubilejās.” 

 

Grupa “ Staiguļi”- Vuordam "Stauguļs" ir dažaidi skaidruojumi. Pīmā-

ram, tys ir cylvāks, kam nav nūteiktys nūdarbis i jis kleist nu vīnys vītys 

iz cytu. Iz skatuvis ir sorkonuo laterna, kas varātu kaidam asocieitīs ar 

vīnu cytu skaidruojumim. Vēļ uz skatuvis radzot kusteibu paleigaparatu, 

kas ari saucās staiguļs - bārni ar leidzeigim muocās staiguot, bet pošim 

pīredzejušīm tys ir sabils atbolsts vacumdīnuos. Mes asom nu kotra pa 

drusceņai, tūmār cyti Staiguļi - muzykalī Staiguļi, kas kleist pa žanrim i 

gaumem, mes pastuoveisim komer maineisimīs i nikod napaliksim taidi 

poši, kaidi asom šudiņ!.  

 

„FaknTurīs” -iepriekš pazīstami kā “Kapļi”’, Rogovkā uzstājās kā 

“Puskapļi”… No puskapļiem par faknturīs. „Puskapļi” , jo uzsākām ar gru-

pas „Kapļi” repertuāru. Bet sapratām, ka darba ieroči- kapļi cirvji un zāģi 

nav tik aktuāli, jaunākais grupas dalībnieks Mareks ierosināja nosaukumu 

faknturīs. Lai cik ir fakiski - biedeigi, syudeigi,  bet turīs. Tai mes tān i tu-

romjās. Sazalasām kūpā naseņ. Beja 2 uzastuošanuos. Repertuārā dzīžom 

latgaļiski ar nalelu humoru par dzeivis eistiņeibu, bez rozā briļļam.” 

 

Uz tikšanos nākamajā jubilejā!   

Valentīn Kirsanova 

Salnavas KN  vadītāja 

Foto: Ralfs Punans 

Uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību, no 2021. gada 1. augusta maršruta Nr.7611 Rīga–Ludza–Kārsava autobuss, kas no Kārsavas autoostas 

katru dienu izbrauc plkst.2.50 un no Rīgas starptautiskās autoostas plkst.14.40, apstāsies pieturā _Seļekova_. 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku 

par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontro-

lieriem jebkurā diennakts laikā,  sūtot īsziņu vai zvanot  pa tālruni 27776621. 

Lilita Pelčere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Valsts SIA Autotransporta direkcija 

Tālr. +371 67280485 

NO 1. AUGUSTA DIVOS MARŠRUTA RĪGA–LUDZA–KĀRSAVA REISOS IEKĻAUTA PIETURA SEĻEKOVA 

Studijas ir valsts apmaksātas ikvienam, kuram ir interese par jaunas valo-

das apguvi, vēlme veicināt klienta ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos 

sabiedrībā un ir iegūta vismaz vidējā (vispārējā vai profesionālā) izglītība. 

Studiju laikā tiks iegūtas zināšanas un praktiskā pieredze: 

• latviešu zīmju valodas lietošanā; 

• komunikācijā; 

• sevis prezentēšanas prasmē;  

• sinhronajā tulkošanā; 

• surdopsiholoģijā; 

• metodoloģijā- konsekutīvajā tulkošanā. 

Pilna laika klātiene (2 gadi) – nodarbības katru otro nedēļu. 

Pietikšanās līdz š.g. 16.augustam.  

Lai pieteiktos uz programmu “SURDOTULKS”,  jāiesūta eseja “Kāpēc es 

gribu mācīties par surdotulku?” (apjoms 700-800 vārdi) uz e-

pastu: ieva.berzina@siva.gov.lv. 

Š.g. 20.augustā aicināsim uz individuālām pārrunām. Papildus informācija 

pretendentiem pēc š.g. 16.augusta. 

Tālr. informācijai 29506071. 

Studiju uzsākšana: 2021.gada 1. septembrī. 

Katrīna Sevruka 

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas 

vecākā eksperte 
Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015 

Tālr. +371 26888458 

e-pasts: katrina.sevruka@siva.gov.lv 
www.siva.gov.lv 

AICINĀJUMS APGŪT PROFESIJU SURDOTULKS 

mailto:ieva.berzina@siva.gov.lv
mailto:katrina.sevruka@siva.gov.lv
https://u454234.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=8MuJYLqZqIF6wFpYpYHdOhmJwqpz-2Fx54fVoRUZYr-2F2M-3DeUfV_nBufNk2ty7aRZL95WrcgDVg1z0IF-2FKwoJFdiHhjFpVJB1-2FA5ImBcxu2uuWrPZL00jd4kZjdVYxPE69QK8FUIcr-2FGCvNjlciyRbrAFCk8RlbT-2F82FFAnkE-2FkYDVDqeo4mEb9mXkp4dB6-2B7jN7lh5


IZMAIŅAS PIEAUGUŠO COVID-19 LABORATORISKAJĀ TESTĒŠANĀ 
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PILSĒTĀ IR NOSLĒGUŠIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU IZBŪVES DARBI 

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaim-

niekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” 

un SIA “ALAAS”, kā arī “Maxima Latvija” 

elektrotehnikas šķirošanas kampaņā “Viegla šķi-

rošanās” aicina Kārsavas pilsētas, kā arī Goliše-

vas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu un Salnavas 

pagastu iedzīvotājus līdz 7.septembrim pieteikt 

nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu 

bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām 

vai uzņēmumiem. 

Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas 

balvas – veikalu “Maxima” dāvanu kartes 30 

eiro vērtībā. 

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adre-

sēm notiks no 15. līdz 17.septembrim, papildu 

var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas 

un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, 

minimālajam kopējam nodoto lietu svaram jābūt 

vismaz 50 kg.    

Vairāk par šķirošanas kampaņu “Viegla šķiroša-

nās” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā 

www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu ga-

dījumā par akcijas norisi aicinām sazināties, zva-

not pa tālr. 26626165 vai rakstot uz e-pastu elek-

tronika@ecobaltiavide.lv  

BEZMAKSAS ELEKTRONIKAS UTILIZĀCIJAS IESPĒJA 

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Die-

nests) informē, ka no 2021. gada 1. augusta stā-

jas spēkā izmaiņas pieaugušo Covid-19 labora-

toriskajā testēšanā, paredzot, ka turpmāk testēša-

nu pasākumu apmeklēšanai, pakalpojumu sa-

ņemšanai un ceļošanai ārpus Latvijas Republi-

kas varēs veikt tikai par maksu.  

Savukārt Covid-19 simptomu gadījumā, epide-

mioloģiskajai izmeklēšanai laboratorisko testē-

šanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts bu-

džeta līdzekļiem. Ārpus ģimenes ārsta darba lai-

ka pacienti ar Covid-19 infekcijai raksturīgiem 

simptomiem to varēs veikt bez ārsta nosūtīju-

ma. Dienests vērš uzmanību, ka turpmāk šā-

dos gadījumos pēc testēšanas nevarēs izveidot 

digitālo Covid-19 sertifikātu un iedzīvotājs sa-

ņems tikai laboratorijas izrakstu par rezultātu, lai 

nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta ģi-

menes ārsta uzraudzība vai ārstēšana.  

Digitālā Covid-19 sertifikāta izveide un izman-

tošana būs iespējama, ja iedzīvotājs ir:  

• vakcinējies pret Covid-19;   

• pārslimojis Covid-19;  

• veicis maksas laboratorisko testēšanu.   

Savukārt bērniem līdz 18 gadiem laboratoriskais 

tests digitālā Covid-19 sertifikāta saņemšanai no 

valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksāts līdz 

2021. gada 1. septembrim.  

Atbilstoši Noteikumos[1] atrunātajiem termi-

ņiem ir veikti grozījumi Slimību profilakses un 

kontroles centra (turpmāk – SPKC) tīmekļvietnē 

publicētajā testēšanas algoritmā 

(tiešsaistē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-

apmaksatas-covid-19-analizes#_ftn2), kas pa-

redz, ka sākot ar 1. augustu, pieaugušo testēšanu 

sertifikātu saņemšanai, lai varētu apmeklēt pasā-

kumus, saņemt dažādus pakalpojumus vai doties 

ceļojumā ārpus Latvijas Republikas, varēs veikt 

tikai par maksu. Visos minētajos gadījumos sa-

maksa par laboratoriskā testa veikšanu būs jā-

veic atbilstoši laboratorijas maksas pakalpojumu 

cenrādim.   

Laboratorisko testēšanu sākot ar šī gada 

1.augustu, tāpat kā līdz šim, no valsts budžeta 

līdzekļiem apmaksās atbilstoši testēšanas algorit-

mā noteiktajam (detalizētākai informācijai skatīt 

SPKC tīmekļvietnē publicētajā testēšanas algo-

ritmā): SARS-CoV-2 vīrusa klātbūtnes noteik-

šana[2] 

• ar ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības 

iestādes nosūtījumu, atbilstoši klīniskajām 

indikācijām (laboratoriskajai pārbaudei pie-

sakoties telefoniski pa tālruņa numuru 8303); 

epidemioloģisku indikāciju gadījumos[3]; 

bez ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestā-

des nosūtījuma klīnisku indikāciju gadīju-

mā[4]; 

• rutīnas skrīninga nolūkā. 

• Anti-SARS-CoV-2 antivielu noteikšana. 

• SARS-CoV-2 vīrusa sekvencēšana. 

• SARS-CoV-2 vīrusa variantu skrīnings ar 

RT-PĶR. 

Dienests vērš uzmanību, ka iepriekš minēta-

jos gadījumos iedzīvotājam izsniedzams iz-

raksts par laboratorijas testa rezultātu, bet 

digitālais Covid-19 testēšanas sertifikāts izvei-

dots netiks. 

Lai izpildītos algoritmā noteiktās prasības par 

digitālā Covid-19 sertifikāta izveidi, papildus 

Dienests vērš uzmanību, ka Laboratorijām iesū-

tot datus par veiktajiem testiem ir jānorāda, kas 

apmaksā veikto Covid-19 testu! 

Iespējamās vērtības ir šādas: 

•           Concept code = 0 Maksātājs: Valsts; 

•           Concept code = 1 Maksātājs: Pacients; 

•           Concept code = 2 Maksātājs: Apdrošinā-

tājs; 

•           Concept code = 3 Maksātājs: Darba de-

vējs; 

•           Concept code = 4 Maksātājs: cits; 

•           Concept code = 5 Maksātājs: EU kvota 

Ja tiks norādīts kods “0” (Maksātājs: Valsts), 

digitālais Covid-19 sertifikāts netiks ģenerēts 

(izņēmums ir bērni vecumā līdz 18 gadiem). 

[1] 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta notei-

kumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasā-

kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežoša-

nai 

2 SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) 

un SARS-CoV-2 vīrusa antigēna (Ag) noteikša-

na, pielietojums atbilstoši 4. pielikumam 
3Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma 

epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesio-

nāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas 

izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņē-

mumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontakt-

personu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestā-

des vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības 

gadījumā pašvaldību organizē personu laborato-

risko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos 

ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes no-

sūtījums nav nepieciešams. 

4 Ārpus ģimenes ārsta darba laika, ja pacientam 

ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai 

citas pazīmes, kas ir raksturīgas Covid-19 infek-

cijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), 

ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai 

traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogu-

rums bez zināma iemesla) 

Ūdenssaimniecības tīklu izbūves 1. un 2. kār-

tas būvdarbi Kārsavas pilsētā ir pabeigti  Iz-

mantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda 

līdzfinansējumu, Sabiedrība ar ierobežotu atbil-

dību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizē-

ja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Kārsavā, 2. kārta” Nr.5.3.1.0/17/I/022. 

Projekta īstenošanas rezultātā tika uzbūvēta ka-

nalizācija Lauku ielā, Malnavas ielā, Sporta ielā 

no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai, Avotu ielā 

no Stacijas līdz Sporta ielai. Kopējs inženier-

būves garums ir 1797 metri. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 252 799,15 euro bez PVN, 

no kuriem 51,54 % ir Kohēzijas fonda finan-

sējums. 

Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, SIA 

“Kārsavas namsaimnieks” nepieciešamajam 

līdzfinansējumam 103 272 Eur apmērā, Kārsa-

vas novada pašvaldība ir sniegusi galvojumu 

Kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. 

Lauku ielā, Sporta ielā no Smilšu ielas līdz Tele-

grāfa ielai un Avotu ielāv no Stacijas līdz Sporta 

ielai ir uzbūvēts ūdensvads 1222,44 metru garu-

mā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 147 

408,87 euro bez PVN. Lai projektu varētu reali-

zēt veiksmīgi, Kārsavas novada pašvaldība pa-

lielināja SIA “Kārsavas namsaimnieks” pamat-

kapitālu, izdarot ieguldījumu sabiedrības pamat-

kapitālā 132 606,00 euro apmērā. 

Jūnijā objekti tika pieņemti ekspluatācijā. 

Būvdarbus objektā veica SIA “Rubate”, būvuz-

raudzību veica Imants Akmentiņš un autoruzrau-

dzību – SIA “INŽENIERPROJEKTI VIDEI” 

Aicinām iedzīvotājus imantot iespēju pieslēgtie 

pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīk-

liem un vērsties SIA “Kārsavas namsaimnieks”, 

lai saņemtu nepieciešamo informāciju par pie-

slēgšanās un līdzfinansējuma saņemsānas kārtī-

bu. 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis 

http://www.zalais.lv/
mailto:elektronika@ecobaltiavide.lv
mailto:elektronika@ecobaltiavide.lv
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6755890197097057089_m_-4722081972876706131__ftn1
https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes#_ftn2
https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes#_ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6755890197097057089_m_-4722081972876706131__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6755890197097057089_m_-4722081972876706131__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6755890197097057089_m_-4722081972876706131__ftn4
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KUR MEKLĒT LICENCĒTU VETERINĀRĀRSTU? 

Pagastu iedzīvotāji jautā  par  praktizējošu, sertificētu veterinārārstu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējies kā veterinārmedicīnis-

kā pakalpojuma sniedzēji un nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi. 

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša atzīst, ka sen  beidzies laiks, kad veterinārārsts  ir piesaistīts un darbojas tikai kādā noteiktā  lau-

ku teritorijā. Laukos iedzīvotāji var sadarboties ar jebkuru sev tīkamu speciālistu un, ja ir vēlēšanās, veterinārārstu var arī mainīt.  

M.Ņukša ganāmpulku īpašniekiem iesaka noskaidrot, vai dakterim ir  atļauja darboties - oficiāla licence šim darbam. To var noskaidrot Pārtikas un 

veterinārajā dienestā. Nav izslēgts, ka laukos strādā un šos pakalpojumus sniedz arī speciālisti bez oficiālas licences. 

Kā vienu no pilnvarotiem veterinārārstiem M.Ņukša iesaka Āriju Freimani mob  26441302 no Rugāju pagasta, Baltinavas pagastā -  Emerita Grau-

duamniece -29121506 

 

Anna Gabrāne, Salnavas pagasta pārvalders vadītāja 

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI, ATTĪSTOT MAZĀS LAUKU SAIMNIECĪBAS 

TURPMĀK LĒMUMUS PAR ZEMES ĪPAŠUMTIESĪBU ATJAUNOŠANU LAUKU APVIDOS PIEŅEMS VALSTS ZE-
MES DIENESTS 

No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī ir piektā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro. 

Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums. 

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, otrais 

maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas īstenoša-

nas. 

Projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts piee-

jams dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas. 

Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz trīs kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību 

grupā (līdz 50 ha) 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000. 

Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

Lauku attīstības programmas ietvaros. 

Turpmāk lēmumus par zemes īpašumtiesību atjaunošanu lauku apvidos 

pieņems Valsts zemes dienests 

Atbilstoši likumam “Par zemes komisijām” 2021. gada 30. jūnijā savu 

darbību beidza Centrālā zemes komisija, un tā nodeva visu ar zemes refor-

mu saistīto arhīva dokumentāciju Valsts zemes dienestam (turpmāk – 

VZD). Savukārt VZD, saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos”, pārņēma Centrālās zemes komisijas funkciju – atjaunot 

zemes īpašuma tiesības uz zemi lauku apvidos, ja sākotnējo atzinumu 

(lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu attiecīgajai personai ir pieņē-

musi Centrālā zemes komisija. 

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja esat bijušais zemes īpašnieks vai to manti-

nieks, kurš ir saņēmis Centrālās zemes komisijas atzinumu (lēmumu) par 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanu lauku apvidus teritorijās un mērniecībā 

sertificēta persona ir pabeigusi īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītās 

zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, sākot ar 2021. gada 1. jūliju jāvēr-

šas VZD. 

Lai saņemtu Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, VZD jāiesniedz 

brīvas formas  iesniegums. To var izdarīt: 

portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (šajā 

gadījumā iesniegums būs derīgs bez droša elektroniskā paraksta); 

sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VZD oficiā-

lo e-adresi vai jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pas-

ta adresi; 

valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā – pa pastu uz jebku-

ru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, nosūtot pašrocīgi parakstītu 

iesniegumu; 

• klātienē Valmieras, Jelgavas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Jēkab-

pils, Rēzeknes, Rīgas, Ogres un Jūrmalas klientu apkalpošanas centros 

(sākot ar 2021. gada 19. jūliju). 

VZD izvērtēs bijušā zemes īpašnieka vai to mantinieka iesniegtos doku-

mentus un atkarībā no mērniecības darbu rezultātā konstatētās zemes vie-

nības platības sagatavos Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunoša-

nu vai Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķirša-

nu īpašumā par samaksu. 

Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu VZD sagatavos, ja mērniecības 

darbu rezultātā zemes platība nepārsniedz mantojamās zemes platību vai 

pārsniedz to, iekļaujoties zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējoša-

jos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās zemes platības atšķirības ro-

bežās. Šādā gadījumā lēmuma sagatavošana būs bez maksas. 

Savukārt gadījumā, ja mērniecības darbu rezultātā zemes platība pārsniedz 

mantojamās zemes platību, neiekļaujoties zemes kadastrālās uzmērīšanas 

jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās zemes platī-

bas atšķirības robežas, tad VZD sagatavos lēmumu par īpašuma tiesību 

atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Šādā gadījumā 

lēmuma sagatavošana notiek par maksu (37.00 EUR), un pēc minētā lē-

muma saņemšanas īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasītājam vajadzēs 

noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar SIA “Publisko aktīvu pār-

valdītājs Possessor” par zemes izpirkšanu. 

Turpmāk lēmumus par zemes īpašumtiesību atjaunošanu lauku apvidos 

pieņems Valsts zemes dienests 

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
https://www.lad.gov.lv/
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
https://www.vzd.gov.lv/lv/filiales
https://www.vzd.gov.lv/lv/filiales
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PROJEKTA “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” REALIZĀCIJAS GAITA 

Biedrība „Kūzuls” augustā turpinās Eiropas Sociālā fonda pro-

jekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas samazināšanai” atklāta konkursa “Priekšlaicīgas mā-

cību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” 

projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” realizāciju.  

4.augustā notika aktivitātes “Latgales virtuves noslēpumu meklējumos” 

4.nodarbība “Dārza karalis kabacis! ” .  

22.08.2021. un 29.08.plkst.11.00-14.00  paredzētas aktivitātes ”Dejas uz 

ielas” divas nodarbības  Kārsavas mūzikas un mākslas skolā, Vienības iela 99. 

Pirmajā nodarbībā paredzēts ieskats Hip-Hop dejas pamatos, video skatīšanās 

ar dažādiem deju stiliem un šoviem, dalībnieku līmeņa novērtējums, nelielas 

kombinācijas iemācīšanās.  

Otrajā nodarbībā DEJU PRIEKŠNESUMA VEIDOŠANA . Hip-Hop dejas 

horeogrāfijas apgūšana piemērota dalībnieku sagatavotības līmenim . Dejas 

kompozīcijas izveidošana. 

23.08.-“Izzinošā ekskursija uz Daugavpili.” 

Programmā paredzēta : iepazīšanās ar  Daugavpils universitāti un studiju ie-

spējām; Ekskursija vēsturis-

kajā Daugavpils cietok-

snī ;Daugavpils Marka Rot-

ko mākslas centrs – izglīto-

joša programma jaunie-

šiem ; Daugavpils Māla 

mākslas centrs- Centra ap-

skate ar podnieka amata pa-

raugdemonstrējumiem un 

citas aktivitātes. 

27.08. plkst.12.00-16.00 

aktivitāte “Radošā muzi-

cēšana”  ar mūziķi Arni 

Slobožaņinu. 

Diskusija par mūziķa profe-

siju, tās īpatnībām. 

 - Iespējas sevi realizēt Latvijas mūzikas tirgū. Latvijas mūzikas tirgus īpatnības.  

- Mūzikas ierakstu process. Dažādas ierakstu tehnikas 

- Skatuves aparatūras un instrumenti, aprīkojums un tā izmantošana. 

- Latvijas autoru un izpildītāju un producentu apvienības (Laipa) un Autortiesību komunicēša-

nas konsultāciju aģentūras (Akka-laa) darbības principi. Dziesmu komponēšanas un ieraksta 

meistarklase.  

- Dziesmu komponēšanas pamatprincipi. Iespēja kopā izdomāt un veidot aranžējumu dziesmai, 

veidot dziesmas ierakstu. 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītī-

bas iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. kla-

sei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu 

un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno 

profesionālās izglītības programmas, izglī-

tojamie no 1. līdz 4. kursam.  

Lūgums interesentus pieteikties un sīkāku 

informāciju iegūt  pie projekta vadītājas 

Valentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai 

rakstot epastu valenti-

na.kirsanova@karsava.lv  

 

Valentīn Kirsanova  

projekta vadītāja  

Foto: Ralfs Punans  

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
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2021.gada 2.- 3.jūlijā Malnavas koledža svinēja savu simtgadi. 3.jūlijā 

visas dienas garumā svētku noskaņas piepildīja Malnavas sirmās liepas un 

ozolus, ceļas un taciņas un vakarā gaisma un mūzika virmoja ne tikai mui-

žas parka, bet arī atmiņām apvītajā “Zīdūnī”. Izstaigāt atmiņu takas Mal-

navas koledžas teritorijā divās svētku dienās bija ieradušies gandrīz 2000 

dalībnieki no visdažādākajiem Latvijas novadiem. 

Malnavas koledžas izveide uzsākās 1921.gada 10.oktobrī, kad tika atklāta 

Latgales lauksaimniecības vidusskola, uzņemot 15 zēnus un 5 meitenes. 

Tās pastāvēšanas 100 gados vairākkārt ir mainījies skolas nosaukums, to-

mēr neraugoties uz nosaukuma maiņām, visā tās pastāvēšanas laikā ir iz-

devies pārmantot un saglabāt tās vērtības un prasības, kas kopš tās pastā-

vēšanas pirmsākumiem veicināja skolas atpazīstamību gan darba devēju 

vidū, gan tā laika izglītības sistēmā. Koledža vienmēr ir rūpējusies par 

augstiem profesionālās ētikas standartiem un nerimtīgām rūpēm par katru 

izglītojamo. 

Šo 100 gadu laikā koledžu ir absolvējuši vairāk kā 12630 vidējās profesi-

onālās izglītības diplomēti  speciālisti un 956 studenti – agronomi, grā-

matveži, augkopības tehniķi, autoelektriķi, lopkopji, mehāniķi, lauku uz-

ņēmēji, autoatslēdznieki, dārznieki u.c. 

Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale savā uzrunā par godu Malna-

vas koledžas 100 gadu jubilejai uzsvēra: “Domāju, ka nebūs melots, ja 

apgalvošu, ka katrai Latgales ģimenei un lauksaimniecības  uzņēmumam 

ir kāda saistība ar Malnavas koledžu.  Šī izglītības iestāde gadu desmitiem 

ir izglītojusi daudzus apdāvinātus Latvijas cilvēkus un veidojusi spožas 

personības. Koledžas absolventu vidū ir arī labi zināmi zemnieku saimnie-

cību vadītāji, sabiedriskie darbinieki, uzņēmumu vadītāji, valsts pārvaldes 

darbinieki u.c.” 

Pēdējie desmit gadi koledžā ir pagājuši modernizācijas zīmē. Šodien kole-

džas mācību vide ir aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošām tehnolo-

ģiskām iekārtām, laboratorijām un mācību poligoniem. Mācību darbs ir 

organizēts tā, lai atbilstu lauksaimniecības  nozares prasībām pēc augsti 

kvalificētiem speciālistiem. Koledžā ļoti aktīvi darbojas studentu pašpār-

valde, jaunieši un pasniedzēji dodas pieredzes apmaiņā uz dažādām Eiro-

pas valstu izglītības iestādēm Erasmus projektu ietvaros. 

Koledžai ir ilggadēji sadarbības partneri gan kaimiņos Lietuvā un Polijā, 

Vācijā un daudzās citās valstīs, gan arī Latvijā- izglītības iestādes, lauk-

saimniecības un autotransporta nozares uzņēmumi, nozaru asociācijas, 

biedrības, pašvaldības. Liela izglītības procesa daļa tiek organizēta prak-

tiski, un prakšu nodrošināšanā neatsverams atbalsts ir Malnavas koledžas 

sadarbības partneriem. Tās ir izglītības iestādes Latvijā, lauksaimniecības 

un autotransporta nozares uzņēmumi, zemnieku saimniecības, nozaru aso-

ciācijas, biedrības, pašvaldības, Latgales plānošanas reģions un daudzi 

citi. Malnavas koledža pateicas visiem tiem šajos uzņēmumos strādājoša-

jiem kolēģiem, visiem sadarbības partneriem, kas atbalsta un veicina 

jaunietī profesionālās pašvērtības attīstību. 

 (turpinājums  8.lpp) 

x 
Pēdējā augusta sestdiena jau divpadsmit gadus bija Kārsavas novada svētku norises diena. Esam baudījuši gan savu pašdarbnieku sirsnīgos sniegu-
mus, gan interesantos sadraudzības pilsētu mākslas kolektīvu priekšnesumus no Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, gan citu ciemiņu uzstāšanos. Laiks 
ienesa savas korekcijas. Nu jau kopš 1.jūlija dzīvojam jaunajā novadā – Ludzas novadā.  
Vēl grūti spriest, kādus ieguvumus vai zaudējumus nesīs šis jaunais veidojums, bet viens ir droši -  arī šogad mēs būsim kopā augusta nogalē, lai ies-
pēju robežās  izbaudītu svētkus. Šogad mēs tos nosaucām par Rītupes svētkiem, jo šī upe tek pa visu bijušo novada teritoriju. Bet Šņitka un Auženka 
ietek Rītupē. 
Rīkojot svētkus, tiks aptverta auditorija no mazuļiem līdz senioriem. Baudīsim muzikālos priekšnesumus, pastaigājoties pa pilsētu, ievērojot epidemi-
oloģiskos noteikumus. 
Lai svētki izdodas, un rudeni sagaidām ar pozitīvām atmiņām un cerīgu noskaņojumu! 

Ināra Silicka  
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece  

RĪTUPES SVĒTKI—AUGUSTA PĒDĒJĀ NEDĒĻA 

RĪTUPES SVĒTKU PROGRAMMA:  

26.augusts 

Kārsavas vidusskolas stadionā 

plkst. 17.30 

volejbola MIX (2+1) 

Vairāk informācijas – zvanot pa telefonu 
28343926 Jurs 

  

27.augusts 

Kārsavas KN 

Plkst.12.00-16:00 

“Radošā muzicēšana” ar Arni Slobožaņinu 

Vietu skaits ierobežots. 

Pieteikšanās pa tālruni – 29471359 (Valentīna) 

  

“Krosta” estrādes teritorijā 

Plkst.19:00 

pilngadnieku godināšana 

Muzikālā atmosfēra no grupām “Staiguļi”un 
“Faknturīs” 

  

Parkā pie estrādes 

Plkst. 22.00 – 1:00 

“Gaismu spēles” 

  

28.augusts 

“Krosta”estrādē 

plkst. 12:00 

Jauno pilsoņu godināšana 

 

“Krosta”estrādē  

plkst. 13:00 

Bērnības svētki 

 

“Krosta”estrādes teritorijā  

plkst. 14:00 

piepūšamās atrakcijas un ziepju burbuļi 

 

Kārsavas KN 

plkst. 15:00 

radošā darbnīca “Dizainēts latgalietis” 

Vietu skaits ierobežots. 

Pieteikšanās pa tālruni -28741073 (Solvita) 

 

Skvērā pie autoostas  

plkst. 17:00– 18:00 

Intas Naglas grāmatas "Mīlestības 
vēstules"UN "KOD SAUĻEITE ATLĒKS" 

prezentācija 

Skvērā pie autoostas  

plkst. 18:00– 19:00 

Muzikāli dzejiskas noskaņas  

kopā ar dzejnieku un dziesminieku Māri 
Lāpānu un pianistu Ģirtu Ripu 

 

Kārsavas KN teritorijā 

plkst. 19:00 – 21:00 

muzikālais noformējums: "Sveicinojam, 
vielejam"(Salnava) un "Džozefs 

&Co" (Medņeva) 

 

Estrādes teritorijā 

plkst. 21:00 

muzikālais noformējums -P.S. SALA 

 

plkst. 22:00  

muzikālais noformējums -grupa “Galaktika” 

 

Uz dīķa aiz luterāņu baznīcas 

plkst. 22:00 – 1:00 

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

KULTŪRA 

Bernāne Vanda  

1930.- 05.06.2021  

Mežvidu pagasts  

Jurdža Zinaīda  

1935. - 07.06.2021  

 Mežvidu pagasts   

 

Loča Zose  

1929. - 22.06.2021  

Salnavas pagasts  

Ločmelis Aivars  

1956. - 07.06.2021  

Salnavas pagasts  

 

Stefanovičs Jānis  

1940. - 19.06.2021  

Kārsava  

Tulika Biruta  

1952. - 22.06.2021  

Kārsava  

 

Puhovs Sergejs  

1975. - 08.06.2021  

Ludzas novads  

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

sastādīti  7 miršanas reģistri: 

 

Par godu 

Salnavas 

tautas nama 

piecdesmita-

jai gada die-

nai Salnavas 

estrādes teritorijā brīvā atmosfērā norisinājās 

Salnavas TN 50 gadu jubileja . Vakara gaitā 

varēja iepazīties ar Salnavas TN vēsturi un 

amatierkolektīviem, bija iespēja našķoties ar 

garšīgiem ēdieniem mūzikas un gaismu spēles 

pavadībā. 

Salnavas TN logos tika apskatāma foto izstāde 

"Salnaviešu mantojums" un pēc plkst. 21.00 

iegrimām atmiņās par notikumiem, 

ko esam piedzīvojuši mēs un TN 

sienas - videoprojekcijā "..no pasā-

kumu videolādes". Tautas nams 

tika ietērpts gaismu spēles mētelī 

un priecājās līdzi ar mums! Tāpat 

bija pieejams arī fotostūris vēstu-

riskā mirkļa iemūžināšanai. 

Par vakara muzikālo pavadījumu rūpējās gru-

pas VIA p.s . “SALA”, kapela “Sveicinojam, 

vielejam”, “Staiguļi”, “FaknTurīs”. 

Valentīn krisanova 

Salnavas KN  vadītāja 

Foto: Ralfs Punans 

 

PIEKTDIENAS VAKARU PAVADĪJĀM SVINOT SALNAVAS TAUTAS NAMA 50! 

(turpinājums no 1.lpp) 

Nākošā Malnavas koledžas simtgade uzsākas, īstenojot integrāciju Latvi-

jas Lauksaimniecības universitātes sastāvā. Malnavas koledža ir gatava 

jauniem izaicinājumiem- mācību vides modernizācijā, izglītības tālākai 

attīstībai un kvalitātes pilnveidošanai, nepazaudējot savu vēsturisko vērtī-

bu. 

“Vislielākais paldies ir jāsaka koledžas pedagoģiskajam, akadēmiskajam, 

administratīvajam un tehniskajam personālam, kuru darbs ir pašaizlie-

dzīgs, jo savas zināšanas, prasmes, profesionālās kompetences ir nemitīgi 

jāpilnveido, kas nereti prasa lielāko daļu brīvā laika. Vislielākais lepnums 

mums ir koledžas absolventi, kuri turpina kopt tās vērtības un standartus, 

kas ir iedibināti pirms 100 gadiem. Aicinu katram Malnavas koledžas ab-

solventam, katram darbiniekiem lepni nest Malnavas koledžas vārdu un 

popularizēt to gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Malnava ir spāks!”, tā 

pauda Sandra Ežmale. 

 

 

Par Malnavas koledžu: 

Malnavas koledžas izveide uzsākās, kad 1921.gada 10.martā Satversmes sapulces locek-

lis, agronoms Pēteris Sauleskalns saņēma no Zemkopības ministrijas uzdevumu – noor-

ganizēt un vadīt Latgales lauksaimniecības vidusskolu Malnavā pie Kārsavas, Ludzas 

apriņķī. 

Mūsdienās Malnavas koledža ir Latvijas Republikas Ministra kabineta dibināta izglītī-

bas iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju program-

mas, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, tālākizglītības, neformālās izglītības 

programmas, arī kvalifikācijas piešķiršanu ārpusformālās izglītības ietvaros. Malnavas 

koledžā izglītības un studiju programmas apgūst jaunieši un pieaugušie no visas Latvi-

jas. 

Malnavas koledžu laika posmā no 1921.gada līdz 2021.gadam ir absolvējuši vairāk kā 

12630 vidējās profesionālās izglītības diplomēti  speciālisti un 956 studenti. 

Plašāka informācija par Malnavas koledžu ir pieejama interneta vietnē: 

www.malnava.lv 

Marika Barkāne 

Malnavas koledža 

Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5750 

Tālrunis informācijai: +371 65 733 100 

e-pasts: info@malnavaskoledza 


