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KĀRSAVAS VĒSTIS 

21.augusta novakarē Mērdzenē virmoja dziesmota noskaņa, jo DO RE MI 

Pastaigā devās vietējais, novadā vienīgais sieviešu koris “ AUSTRA”, 

diriģente Ināra Dovgiallo, viņu atbalstītāji, bijušās kora dziedātājas un šī 

pasākuma interesenti. 

Pastaigas Pirmajā pieturā  pie Mērdzenes KN visus pulcēja koris 

“Austra”ar skanīgo “Do re mi valsi”, tikpat saviļņojoši izskanēja veltījums 

Mērdzenei (Emilejas Kalvānes vārdi un Ināras Dovgiallo mūzika). Kā ai-

cinājums doties atmiņu takās skanēja dziesma “Austra veda savas meitas”. 

Mērdzenes KN telpās tika atklāta izstāde “Kora dziedāšanas tradīcijas 

Mērdzenē”, kuras vēsturisko materiālu veidoja Roberta Dovgiallo zināt-

niski pētnieciskais darbs, mācoties Kārsavas vidusskolā. Šī darba vadītāja 

skolotāja Anita Lele. Savu artavu šim pētījumam sniegusi kora diriģente 

Ināra Dovgiallo, kas visus kora vadīšanas gadus krājusi un apkopojusi 

kolektīva vēsturi. Apkopotā materiāla datorsalikumu veidoja mūsu no-

vadnieks mākslinieks Andris Misāns Sirsnīgs paldies visiem par ieguldīto 

darbu . 

Pastaigas Otrā pietura pie gleznas “Mērdzenes jauktais koris”, kas tapusi  

Valsts Kultūrkapitāla atbalstītajā projektā Latvijas simtgadē .Dziedātāju  

foto pie šīs gleznas ir apliecinājums tam, ka kora dziedāšanas tradīcijas 

Mērdzenes pusē ir tuvu simtgadei un un no tiem 50 gadi ir sieviešu  kora 

“Austra” pastāvēšanas laiks. 

Nākamā pietura -  izveidotā  karte ”KORA “AUSTRA” DZIESMOTIE 

CEĻI”, kas atklāj  cik daudzās Latvijas vietās koris ir bijis koncertu dalīb-

nieks. 12 reizes tas kopā ar visiem Latvijas koriem gavilējis Lielajos 

Dziesmu svētkos Rīgā Mežaparka estrādē. 

Tā kā  koris ilgus gadus dzied dievkalpojumos Stiglavas draudzes baznīcā, 

ir gaidīts gan tuvējās, gan tālākās kaimiņu novadu baznīcās, tad visi devās 

uz svētvietu Mērdzenes centrā. 

Pie krucifiksa kora dziedātājas sagaidīja priesteris Jonāns un deva svētību 

turpmākajiem pastāvēšanas gadiem. Te  dziļi izjusti izskanēja  dziesma 

“Krysta gaismā” Dieva godam. 

Pastaigas turpinājumā koris devās uz Mērdzenes estrādi, lai šeit īpaši skai-

sti izskanētu Lielo Dziesmu svētku repertuāra dziesmas un tās, kas iemīļo-

tas klausītājiem un pašām dziedātājām. Te uzvirmoja bagāts atmiņu klāsts 

no mēģinājumiem, koncertiem un braucieniem.  

Kori sveikt bija ieradusies Ludzas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja pirmā vietniece Ināra Silicka  ar dāvanām un vēlējumiem 

turpmākai darbībai. Paldies visiem , kas bija ieradušies sveikt kori, paldies 

par dāvanām un laba vēlējumiem. Īpašs pārsteigums bija muzikālais svei-

ciens no Sarkaņu draudzes. Paldies par brīnumaino dziesmu un virtuozo 

akardeona spēli! 

Šajā vakarā “Austras”dziedātājas un kora diriģente saņēma daudz atzinīgu 

vārdu un vēlējumu. Lai piepildās! Lai šī vakara gaisotne ir spēka un ra-

došuma dzirksts diriģentei Inārai un kora dziedātājām ! 

Sirsnīgs paldies bijušajai Kārsavas novada pašvaldības domei un tās va-

dītājai Inārai Silickai,  sirsnīgs paldies Ludzas novada pašvaldības domei, 

SIA CPA, kuri finansiāli atbalstīja šo pasākumu. 

Paldies visiem, kuri ar savu darbu, atbildības sajūtu veidoja šo pasākumu. 

                                                                   Mērdzenes KN vadītāja AnitaŠarkovska 

 

 

 

 

JAUNĀKIE  IEDZĪVOTĀJI 

Edvards, Andis 

Enija, Rebeka 

 

Sirsnīgi sveicam jaundzimušo 

 vecākus un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā  

periodā noslēgtas 
4 laulības 

APSVEICAM! 

DO RE MI PASTAIGA  MĒRDZENĒ 
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LATGALĒ UZSĀKTA “EZERTAKAS” MARĶĒŠANA 

Garo pārgājienu maršruts “Ezertaka” ir viens no trim šāda veida maršrutiem Latvijā, līdz šim citos novados ir tapuši maršruti “Jūrtaka” un “Mežtaka”. 

Latgales reģionā izteikti pietrūkst pastaigu taku, kas būtu garākas par pieciem kilometriem, tā kā 

pēdējo gadu tūrisma tendences norāda uz dabas tūrisma pieaugošo popularitāti pasaulē un arī Latvijā, 

Latgales Tūrisma asociācija šovasar uzsākusi sen lolota projekta – garo pārgājienu maršruta 

“Ezertaka” īstenošanu. 

“Ezertaka” astotnieka formā pārklāj gandrīz 

visu Latgales reģionu un kopumā veido ap 

1070 km garu maršrutu. Kad marķēšana tiks 

pabeigta, šo maršrutu varēs izstaigāt ikviens 

interesents, sekojot krāsas marķējumiem (balts

-zaļš-balts), uzlīmēm vai izmantojot tiešsaistes 

karti un personīgās navigācijas ierīces. 

Lai arī šobrīd ir marķēta tikai apmēram puse 

“Ezertakas” maršrutu, Latgales Tūrisma asoci-

ācija jau ir saskārusies ar gadījumiem, kad 

krāsas marķējumi tiek noņemti un uzlīmes no-

plēstas. Lūdzam saprotoši izturēties pret citu 

ieguldīto darbu un nebojāt esošos marķēju-

mus. Savukārt, ja savā pusē esat sastapušies ar 

marķējuma bojājumiem, aicinām sazināties ar 

sava reģiona Tūrisma informācijas centru vai 

rakstīt uz e-pastu –

 ezerzeme.lagale@gmail.com 

Latgales Tūrisma asociācija  

MALNAVAS IELA GATAVA EKSPLUATĀCIJAI  

2021. gada 24.septembrī tika nodota eksplu-

atācijai Malnavas iela posmā no Skolas ielas 

līdz autoceļam A-13. Kopējais pārbūvētais šī 

posma garums ir 873, 64 m. 

Darbus veica SIA “Ceļi un tilti”, būvuz-

raudzības pakalpojumus sniedza SIA “Semita”, 

autoruzraudzību veica SIA “Projekts EAE”. 

Būvprojektu izstrādāja SIA “Myzone”. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 271 531, 31 

euro, t. sk. būvdarbu izmaksas-250 221, 67 eu-

ro, būvuzraudzība-8731,35 euro, autoruz-

raudzība-6050, 00 euro, projektēšana-5687,00 

euro. 

Plānots, ka no Eiropas Reģionālā attīstības fon-

da   tiks saņemts finansējums 85% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām, no valsts 

budžeta - 4, 5%  ,  bet pašvaldības 

līdzfinansējuma daļa- 10, 5% no at-

tiecināmajām izmaksām. 

Projekta ietvaros tika veikta grāvju rakšana un 

tīrīšana, 2 kārtu asfalta seguma izbūve 10 cm 

biezumā, caurteku un nobrauktuvju izbūve, ap-

gaismojuma izbūve, kā arī veikti la-

biekārtošanas darbi un uzstādītas nepieciešamās 

ceļa zīmes. Ārpus projekta šajā ielas posmā 

vienlaicīgi tika izbūvētas arī Lattelecom 

inženierkomunikācijas. 

    Projekta mērķis ir nodrošināt vides 

ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu 

darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem 

Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot 

degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdar-

bības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru no-

vados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas no-

vada pašvaldību attīstības programmām. 

Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uz-

ņēmumi, kas nodrošinās projekta mērķu sas-

niegšanu- darba vietu radīšanu, investīciju ie-

guldīšanu savos uzņēmumos un degradēto teri-

toriju sakārtošanu.   

Projekts tika īstenots Darbības program-

mas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  speci-

fiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības pro-

grammām”3. kārtas ietvaros. 

KĀRSAVAS KATOĻU BAZNĪCA AICINA PALĪDZĒT 

Jau daudzus gadus Malnavas Rožukroņa Diev-

mātes Romas katoļu baznīcai, kas  atrodas Baz-

nīcas ielā 1, Kārsavā, Ludzas novadā nav  drau-

dzes mājas, kur varētu organizēt  draudzes garī-

go dzīvi ārpus baznīcas – ticības patiesību dziļā-

kai izzināšanai, bērnu sagatavošanai pirmajai 

Svētajai Komūnijai, jaunlaulāto sagatavošanai 

laulības sakramenta saņemšanai, svētdienas sko-

las nodarbībām  vai vienkāršai kopā pabūšanai. 

Ar Dieva svētību prāvesta Ringolda Klimona 

vadībā 2020. gadā tika ielikti un iesvētīti Malna-

vas draudzes mājas pamati, pašlaik notiek drau-

dzes mājas sienu būvniecības darbi, bet darbu 

turpināšanai trūkst līdzekļu. Tuvojas ziema, un 

iesāktie  būvdarbi jāpabeidz tādā stadijā, lai zie-

mas apstākļos netiktu neatgriezeniski bojātas jau 

uzbūvētās ēkas sienas, un iesāktos būvdarbus 

varētu iekonservēt. 

Lūdzam visus draudzes locekļus, viņu radinie-

kus, draugus, paziņas,  mūsu novadniekus  un 

visus labas gribas cilvēkus palīdzēt mums savu 

iespēju robežās  šajā svētīgajā un  Kārsavas  no-

vada ļaudīm tik nepieciešamajā darbā. 

Liels Paldies visiem,  kas jau ziedojuši. 

Lūdzam atbalstīt arī šobrīd, jo katrs ziedojums 

(arī nepieciešamo būvniecības materiālu veidā, 

sazinoties  ar prāvestu Ringoldu t. 29243655) 

palīdzēs turpināt iesāktos celtniecības darbus. 

Ziedojumus var nodot personīgi prāvestam, at-

stāt baznīcā ziedojumu kastītēs vai ieskaitīt 

draudzes kontā: 

 „Citadeles banka A/S”,  Konta Nr. 

LV16PARX0013825510003, 

Malnavas katoļu draudze, Reģ. Nr. 

90000466787. Ar norādi: Ziedojums baznīcai 

Jau iepriekš pateicamies visiem labdariem! 

Paļāvībā uz Dievu, kopā mēs spēsim! 

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze 

mailto:ezerzeme.lagale@gmail.com
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BIZNESA ATBALSTA INSTITŪCIJU PĀRSTĀVJI TIEKAS AR UZŅĒMĒJIEM LUDZAS NOVADĀ 

2021. gada 21. septembrī notika Ludzas novada domes un Latgales plā-

nošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), organizētā 

tikšanās ar novada uzņēmējiem, sadarbībā ar finanšu institūciju AL-

TUM un Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK). 

Vizītes sākumā tika apmeklēts kokapstrādes uzņēmums Ludzā – SIA 

“Domeco”, kura īpašnieks Sandris Mortuzāns pastāstīja par aktualitā-

tēm un problēmām konkrētajā darbības jomā. Atzīmējot to, ka šis laiks 

saistībā ar pandēmiju ir izaicinājumu pilns, bet uzņēmums pauda gata-

vību turpināt iesākto un meklēt jaunas attīstības iespējas. Diskusijas 

laikā, uzklausot uzņēmēja vajadzības attīstības veicināšanai, tika snieg-

ta detāla informācija par iespējamiem atbalstiem eksporta tirgu apgūša-

nai, finansējuma un darbaspēka piesaistes jautājumiem. 

Savukārt, ciemojoties pie Autoservisa IK “Nikomis 2” Ludzā, saimnie-

ka Nikolaja Siziha, viņš atzina, ka lai gan uzņēmums ir mazs un pilsēta 

ir maza, tomēr strādājot ar ģimenes atbalstu var pārvarēt visas grūtības. 

Un pat vēl nodrošināt kādu darba vietu savā reģionā.   

Mēbeļu ražotnes IK “Vizite S” pārstāvis Ludzā, Igors Paņkovs, vizītes 

laikā pastāstīja, ka galvenais pašreizējais uzņēmuma darbības virziens 

ir mēbeļu individuālie pasūtījumi un nenoliedza, ka nākotnes perspektī-

vā varētu arī apsvērt sērijveida mēbeļu ražošanu. 

Patīkamu atmosfēru brauciena laikā delegācija piedzīvoja pie koka 

būvju uzņēmuma SIA “Kokbūve”, Kārsavā, kur tā sirsnīgais un čaklais 

īpašnieks Reinholds Jacenko dalījās ar savu pieredzi par ģimenes kopā 

darbošanās spēku, radot un attīstot jaunas idejas. Šobrīd SIA 

“Kokbūve” ir realizējusi tūrisma projektu, kurā ietilpst trīs koka māji-

ņas ar īpašu dizainu un koka skaidu jumtiem, kuru noskatījusi uzņēmēja 

meita. Mājiņas ir pavisam mazas un tajās ietilpst tikai viena divvietīgā 

gulta. Teritorijā ir pieejama arī ļoti glīta pirts, kuru paši savām rokām 

saimnieki uzcēluši un piedāvā tūristiem un ikvienam interesentam kopš 

šīs vasaras. Kā arī dīķītis. Ir jau jauni un grandiozi plāni, kam vajadzīgs 

tikai īstais brīdis un iespējas, lai ieguldītu resursus. 

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece Ināra Si-

licka norādīja, ka viņai ir prieks par uzņēmīgiem cilvēkiem Latgalē un 

iepazīstināja klātesošos ar Māri Kulešu, kurš pirms dažiem gadiem at-

griezies no ārzemēm, lai aktīvi darbotos Kārsavā. Māris realizēja arī 

savu  biznesa ideju par foto pakalpojumu sniegšanu sabiedrisko pasāku-

mu laikā. Pandēmijas laiks ir ietekmējis iespēju turpināt uzsākto, bet 

jaunais uzņēmējs ir apņēmības un ieceru pilns  realizēt vēl kādu sirdij 

tuvu ideju. Lai izdodas! 

Kā pēdējais brauciena mērķis bija bērnu apģērbu ražošana Otrajos 

Mežvidos, SIA “Bencha Muude”, kura īpašniece radošā personība Gu-

nita Mūrniece-Krišāne dalījās ar savu pieredzi šī zīmola izveidē. Orga-

nizāciju pārstāvji atzina, ka produkcija ir gan tīkama acij, gan ļoti kvali-

tatīva. Un patiess prieks par Gunitas neizsmeļamo entuziasmu reklamē 

Latgales vārdu 

ar sava darba 

augļiem visur, 

kurp vien vi-

ņas dizainētie 

un šūtie pro-

dukti nonāk. 

Ludzas nova-

da pašvaldības 

priekšsēdētājs 

Edgars Mekšs 

pauda gatavī-

bu dažādos veidos sadarboties ar katru konkrēto uzņēmumu un atzīmē-

ja, ka ir ļoti būtiski zināt sava novada aktīvākos cilvēkus, kas ne tikai 

sekmē nodarbinātību novadā, bet ir arī labs piemērs tam, ka Ludzas no-

vadā var attīstīt savas idejas un būt veiksmīgs uzņēmējs. 

Ludzas novada uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns atzina, 

ka patiešām ir prieks satikties dzīvē, nevis ar ekrānu starpniecību un 

piedāvāja uzņēmējiem dažādas atbalsta un konsultācijas iespējas gan 

jau tikšanās reizē, gan vēlāk. Uzdodot jautājumus, mudināja izmantot 

iespējas, par kurām citreiz čaklie uzņēmēji neaizdomājas, jo strādā 

“galvu nepacēluši”. 

Visiem uzņēmumu pārstāvjiem LDDK pārstāve Līga Šmate pastāstīja 

par iespējām ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” 

Nr.8.5.1.0/16/I/001 ietvaros nodarbināt praktikantus un tādējādi saņe-

mot finansiālu kompensāciju. ALTUM pārstāve, Latgales reģiona 

klientu darījumu vadītāja, Inga Taukule pastāstīja par iespējām ņemt 

aizdevumu gan jauniem, gan uzņēmumiem jau ar pieredzi. Un arī ie-

spējām kombinēt finansējumu uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Latgales 

plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un 

komercdarbības speciālists Elīna Ģipsle uzņēmējus konsultēja par piee-

jamiem ES līdzfinansējuma avotiem, programmām, par iespēju paplaši-

nāt klientu loku, iespēju ieviest jaunus pakalpojumus, produktus. 

Paldies ikvienam, kas veltīja savu laiku kopīgā mērķa labad – lai veici-

nātu uzņēmējdarbību Latgalē! 

Latgales uzņēmējdarbības centrs 

Veicinot nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, 

Latvijas Zaļais punkts kopā ar SIA “Eco Baltia vide”, SIA “ALAAS” un 

“Maxima Latvija” īstenoja kampaņu “Viegla šķirošanās”. Tās trešajā 

posmā, kura laikā elektrotehnikas savākšana bez maksas tika nodrošināta 

no mājsaimniecībām un uzņēmumiem. 

Kārsavas pilsētas un tuvējo pagastu dalībai pieteicās 33 iedzīvotāji, pār-

strādei kopā nododot gandrīz 7 tonnas iekārtu. 

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts 

izlozei par veikalu tīkla “Maxima” dāvanu karti 30 eiro vērtībā, ko ieguva 

Lilija. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~430kg) Kārsavas reģionā sašķi-

roja Sarmīte, kura arī saņems “Maxima” dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar 

uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli tuvākajā laikā. 

Kampaņas organizētāji pateicas Kārsavas pilsētas un tuvējo pagastu iedzī-

votājiem par atsaucību un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaim-

niecībā uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un 

zaļu Latviju kopumā. 

Tāpat SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts atgādina, ka veca 

elektrotehnika ir bīstamie atkritumi un no tās jāatbrīvojas ar īpašu atbildī-

bu. Ikdienā to var nodot vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos 

visā Latvijā, kur tā tiek pieņemta bez maksas. Savukārt mazo tehniku un 

izlietotās baterijas var nogādāt uz tirdzniecības vietām, kur novietotas 

speciālās šķirošanas kastes. Tādas atrodas arī veikalos “Maxima”. Sev 

tuvāko vietu, kur nodot nevajadzīgo tehniku, var atrast arī Latvijas Zaļā 

punkta interaktīvajā kartē. 

Kampaņas “Viegla šķirošanās” trešais posms vairāk nekā 300 Latvijas 

pilsētās un pagastos notiek no šā gada jūnija līdz novembrim, kad nolieto-

tās elektroiekārtas bezkontakta veidā bez maksas var nodot mājsaimniecī-

bu un uzņēmumu adresēs. Plašāka informācija par kampaņu, novadiem, 

kuros notiek reģistrēšanās, un balvu fondu pieejama zalais.lv 

KĀRSAVAS UN TUVĒJO PAGASTU IEDZĪVOTĀJI PĀRSTRĀDEI NODEVUŠI 7 TONNAS ELEKTROTEHNIKAS 



AKTUĀLI PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS DARBU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) ārkārtējās situācijas laikā pie-

ņemtajiem noteikumumiem un, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 iz-

platību un rūpētos par iedzīvotāju veselību, no 13. oktobra Ludzas novada 

pašvaldības administrācijā pakalpojumus varēs saņemt tikai epidemiolo-

ģiski drošā vidē jeb “zaļajā režīmā”. 

Klātienē pakalpojumus varēs saņemt tikai apmeklētāji ar vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, un apmeklētāji, kuriem nepieciešams saņemt 

izdrukātu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Ierodoties Ludzas novada pašvaldības administrācijā, līdzi jābūt personu 

apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam vakcinācijas 

sertifikātam. Sertifikāta derīgums pie ieejas tiks pārbaudīts. 

Iedzīvotāji aicināti pašvaldības sniegtos pakalpojumus izmantot attālināti: 

Ar pašvaldības vadību, speciālistiem aicinām sazināties izmantojot e-

pastus vai tālruņus. Kontaktpersonu saraksts pieejams pašvaldības tīmekļa 

vietnē ludzasnovads.lv. Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas pieeja-

ma pašvaldības tīmekļa vietnē ludzasnovads.lv;   

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-

pastu: pasts@ludzasnovads.lv vai pa pastu: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas 

novads, LV-5701, vai atstājot tos *Klientu apkalpošanas centrā.  

*Ludzas novada Ludzas pilsētas Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs apmeklētājiem ir pieejams katru darba dienu, no 

pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 8:00 līdz 17:00. Atgādinām, ka 

ienākot Ludzas novada pašvaldības ēkā, apmeklētājiem obligāti jālieto 

sejas maska! 

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attie-

cas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izzi-

ņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt ie-

sniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c. 

Informējam, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumus aicinām 

izmantot attālināti: 

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot tos uz e-pastiem, pa 

pastu vai atstājot tos kādā no Klientu apkalpošanas centriem, vai attiecīga-

jā pagasta pārvaldē.  

Klientu apkalpošanas centrs | Kārsavas pilsēta 

Pirmdien 9.00-12.00 un 12.30-17.30 

Otrdien 8.00-12.00 un 12.30-16.30 

Trešdien 8.00-12.00 un 12.30-16.30 

Ceturtdien 8.00-12.00 un 12.30-16.30 

Piektdien 8.00-12.00 un 12.30-16.30 

Adrese: Kārsavas novada pašvaldība; Kārsavas novads, Kārsava, Vienības 

iela 53, LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā) 

Tālrunis: +37166954905; +37128080810 

E-pasts: karsava@pakalpojumucentri.lv (par valsts iestāžu pakalpoju-

miem) 

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi klātienē ārkārtas epidemioloģiskās 

situācijas laikā tiks sniegti tikai pēc iepriekšējā pieraksta 

(tālrunis  65707418). Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atradīsies tikai 

tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas li-

kums. 

Pieprasīt un saņemt pakalpojumu iespējams arī attālināti – elektroniski 

(www.latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai 

pa pastu. 

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni  -65707418. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. oktobra rīkojumu 

Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  attiecībā uz laulības re-

ģistrāciju ārkārtas situācijas laikā  ievērojami šādi nosacījumi: 

•ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19 infekciju 

(epidemioloģiski droša vide), iekštelpās un ārtelpās var reģistrēt laulī-

bu, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pie-

ļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi

[1]; 

•ja kāda no personām nav vakcinēta, nav pārslimojusi Covid-19 infekciju 

(epidemioloģiski nedroša vide), iekštelpās var reģistrēt laulību, klātesot 

tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatper-

sonai, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci[2]. 

Ārtelpās var reģistrēt laulību bez ierobežota cilvēku skaita, lietojot sejas 

maskas un ievērojot 2 metru distanci. 

[1] Rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  Nr. 720 5.10. apakšpunkts 

[2] Rīkojuma Nr. 720 5.13.3 apakšpunkts 

Ludzas novada Bāriņtiesa turpinās pieņemt klientus klātie-

nē TIKAI neatliekamos gadījumos! Pirms došanās uz bāriņtiesu, aicinām 

izvērtēt iespēju iesniegt savu pieteikumu attālināti: 

parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – 

pastu: btiesa@ludzasnovads.lv 

izmantojot portāla Latvija.lv e – pakalpojumu “Iesniegums iestādei” 

nogādājot bāriņtiesā, kur ir izvietota speciāli paredzēta kaste dokumen-

tiem un iesniegumiem ēkas (Raiņa ielā 16A) pirmajā stāvā.  

Līdz ārkārtējās situācijas beigām, Ludzas novada Bāriņtiesa: turpinās pie-

ņemt klientus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta! lūgums zvanīt uz 

tel. nr. 65707076 bāriņtiesas klientu pieņemšanas laikā: pirmdienās no 

plkst. 14. 00 līdz plkst. 18.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00, 

lai norunātu tikšanās laiku; 

apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana netiks veikta; 

iesniegumi par pirkumu uz nepilngadīgā vārda, dāvinājuma un mantojuma 

pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, pamatojoties uz „Administratīvā procesa 

likuma” 64. panta pirmo un otro daļām tiks izskatīti 4 mēnešu laikā; 

pirms došanās uz bāriņtiesu, aicinām izvērtēt iesniegt savu pieteikumu 

attālināti: parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – 

pastu: btiesa@ludzasnovads.lv, izmantojot portāla Latvija.lv e – pakalpo-

jumu “Iesniegums iestādei”,  vai nogādājot bāriņtiesā, kur ir izvietota at-

seviška kaste dokumentiem un iesniegumiem ēkas (Raiņa ielā 16A) 

pirmajā stāvā. 

Ludzas novada bāriņtiesa lūdz ziņot bāriņtiesai (tel 65707076; 29285407), 

ja iestādes vai privātpersonas rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis 

bez likumiskajiem pārstāvjiem Latvijā, vai aizgādnībā esošu personu, ku-

ras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas. 

Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodroši-

nās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpoju-

mu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu 

pa tālruni 65707126 vai e-pastu: buvvalde@ludzasnovads.lv 

Ludzas novada Sociālais dienests turpinās pieņemt klientus klātienē TI-

KAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, pieņemot iesniegumus 

pamatvajadzību nodrošināšanai. Pirms došanās uz sociālo dienestu, aici-

nām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu 

elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu socdienests@ludzasnovads.lv, 

izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, sūtot 

pa pastu vai nogādājot sociālajā dienestā, kur ir izvietota atsevišķa kaste 

iesniedzamajiem dokumentiem. 

Sociālo pabalstu iesniegumu veidlapas atrodas pašvaldības tīmekļa viet-

nē ludzasnovads.lv 

Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā  

Nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai atras-

tu vislabāko risinājumu, kā sniegt atbalstu, aicinām rakstīt uz e-

pastu: socdienests@ludzasnovads.lv.  

Covid-19 radītās krīzes situācijā nonākušie Ludzas novada iedzīvotāji var 

pieteikties pabalstam 

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska,  

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
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  Sports/Izglītība 

17. septembrī Lietuvā, Birštonā notika Baltijas ko-

mandu čempionāts sporta soļošanā U-16, U-18, U-20 

vecuma grupās. Latvijas izlases sastāvā piedalījās arī 

mūsu atlētes: Brigita Mūrniece – Krišāne, Kristīne 

Polukejeva, Viktorija Krišāne  

U-16 Latvijas izlases sastāvā, 3000m distancē, sporta 

soļošanā Brigita Mūrniece – Krišāne, ar rezultātu 

16:30,50 ierindojās augstajā 2. vietā. Kristīne Polu-

kejeva šadā pašā disciplīnā ierindojas 8. vietā starp 

labākajām Baltijas dalībniecēm. Viktorija Krišāne 

U- 18 Latvijas izlases sastāvā, 10 000m distancē 

sporta soļošanā ierindojas 5. vietā. Treneris Viktorijs 

Krišāns.  

Apsveicam jaunietes un treneri! Veiksmi turpmāk!  
Anita Puncule 

Ludzas NSS izglītības metodiķe  

LUDZAS NOVADA VIEGLATLĒTĒM SASNIEGUMI SPORTA SOĻOŠANĀ 

Biedrība „Kūzuls”  laika posmā no 01.07.2020 līdz 30.09.2021., realizējot 
projektu “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” un sadarbojoties ar 
vietējiem uzņēmējiem, iesaistot 5 pieredzējušus amatu meistarus, or-
ganizēja 6 vērienīgas aktivitātes 25  projekta dalībniekiem, no kuriem 10 
ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu grupā.  Projekta  
mērķis- rosināt jauniešu aktivitāti, novēršot informācijas trūkumu, ceļot 
pašapziņu un mazinot depresīvo noskaņojumu, veicināt zināšanu un 
prasmju pilnveidošanu caur neformālās izglītības prizmu.  

 Projekta aktivitātēs  tika izmantotas daudzveidīgas metodes, ne tikai 

tādas, kādas jaunietis pieradis redzēt skolas darbā un ikdienā ,bet tādas,  

kuras rosinās videi draudzīgas attieksmes veidošanu tiešā saskarsmē ar 

dabu un cilvēkiem, akcentējot prasmju un attieksmju izkopšanu, kas ir 

īpaši svarīgi neformālās izglītības gadījumā, kad runa ir  vērtību sistēmas 

un rīcības veidošanu. 

Projekta ietvaros realizētas sekojošas aktivitātes:  

”Pusaudžu ādas kopšana un stila veidošana” 2 nodarbības; 

“Latgales virtuves noslēpumu meklējumos” 4 nodarbības; 

“Zaļā aptieciņa” 4 nodarbības; 

“Radošā muzicēšana” 1 nodarbība; 

”Dejas uz ielas” 4 nodarbības; 

Divas izzinošās ekskursijas- “Uz Vidzemi!” un  “Kas notiek Daugavpilī?” 

Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši kopīgi apgūva dažādas iemaņas, ku-

ras noderēs viņu turpmākajā dzīvē, iegūva gan individuālo pieredzi , gan 

kopdarbošanās prasmes. Jaunieši  iegūtās prasmes un zināšanas varēs pre-

zentēt citiem, veidot iniciatīvu idejas un savstarpējo sadarbību.  

NOSLĒGUMA PRESES RELĪZE PUMPURS 
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NOSLĒDZIES IZGLĪTOJOŠS PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PUMPURS” 

Kārsavas vidusskolas 2021. gada jūlijā un au-

gustā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” orga-

nizētais piecu aktivitāšu projekts “I.am.I”. 

Projekta mērķis – veicināt jauniešu personības 

izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veik-

smīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu 

kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu 

apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzde-

vums bija palielināt jauniešu motivāciju turpi-

nāt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu 

līdzdalību sabiedrības procesos. 

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apgu-

va socializācijas prasmes darbā komandā, vei-

doja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, 

nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un 

mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palī-

dzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, 

izprast savas reakcijas uz notikumiem un situ-

ācijām, mācījās – kā veikt negatīvo emociju 

izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Ak-

tivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekš-

tatu par finanšu kompetenci un izpratni kā 

pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši 

uzzināja kas ir žurkas skrējiens, būvēja kāpnes 

uz savu finansiālo brīvību. 

Projekta ietvaros jaunieši apgu-

va pamatzināšanas par mūsdie-

nīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres vei-

do indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairā-

ku veidu galda klājumus, locīja salvetes un 

sēja kaklasaites. 

Aktivitātes “ES un mans ķermenis” nodarbībā 

jaunieši apguva veselīga dzīvesveida pamat-

principus – veidoja sabalansētu ēdienkarti un 

sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu. 

Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena, 

dienas režīma un savas fiziskās formas 

savstarpēju saikni. 

Noslēguma nodarbībā projekta dalībnieki devās 

ciemos uz maiznīcu “Dzīles” pie lauku uzņē-

mējiem, kuri cep rudzu maizi pēc tradicionālām 

vai pašu ģimenes paaudzēs izkoptām recep-

tēm.  Jaunieši uzzināja, kā top maize un  kādas 

ir tradicionālās un senās receptes. 

Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera 

baudīšanu un piemiņas dāvanu pasniegšanu vis-

iem dalībniekiem. 

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas 

gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā “IAMI pro-

jekts” un Instagram lapā “IAMI_projekts”. 

Izsakām pateicību Kārsavas vidusskolai par 

veiksmīgu sadarbību, īpaši skolotājai Anitai 

Lelei, kā arī paldies Pumpurs un Kārsavas no-

vada pašvaldībai! 

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finan-

sēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku sa-

mazināšanai”. 

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”. 



KĀRSAVAS JAUNO VIEGLATLĒTU STARTI VASARAS SEZONĀ 

SABIEDRĪBA 7 KĀRSAVAS VĒSTIS            SEPTEMBRIS  2021 

JAUNI DZEJAS KRĀJUMUMI MŪSU NOVADNIEKIEM 

Lai arī tradicionāli dzejas mēnesis ir septembris, 

mūsu pusē augusta mēnesis šogad iesākās un 

noslēdzās ar dzejas grāmatu atklāšanām. Mēneša 

sākumā “Šņitkas svētku” laikā prezentējām kār-

savieša Aleksandra Dolgallo pirmo dzejas krāju-

mu «Листая старую тетрадь»(Šķirstot veco 

burtnīcu”). Krājumā apkopoti dzejoļi, kuri tapuši 

dažādos dzīves gados – gan agrā jaunībā, kad 

svarīgi izteikt pirmās iemīlēšanās, sapņu un cerī-

bu jūtas, gan brieduma gados, kad skatījums uz 

dzīvi kļūst filozofiskāks. Vairāki dzejoļi veltīti 

dzimtajai pilsētai : 

“Я помню гоpод свой с булыжной мостовою. 

Под тусклым светом редких фонарей… 

Я рос, родная Карсава, с тобою,  

И не было мне города родней…” 

Daudzi dzejoļi ir tapuši kā veltījumi tuviem cil-

vēkiem un personībām, kuru daiļradi autors 

augstu novērtē. Aleksandram tuva ir Vladimira 

Visocka, Viktora Coja daiļrade, jo tā saskan ar 

viņa nesamierniecisko dzīves filozofiju. 

.)О себе 

Помню детство.Зимний вечер. 

вьюга воет за окном... 

огонёк играет в печке... 

я лежу в постели тёплой 

и мечтаю перед сном. 

Всё тогда казалось просто 

удивительно легко: 

верил сказкам .верил басням. 

верил книжкам и кино... 

Был я счастлив, что на свете 

я живу в стране такой. 

где так вольно человеку 

и не надо мне другой!... 

Время шло. Летели годы. 

Мы взрослели день за днём 

и действительность сжигала 

нас безжалостным огнём. 

Многим опалила крылья... 

И с небесной высоты- 

прямо в грязь летели перья 

невзирая на мольбы! 

Может быть в грядущем веке 

детства сбудутся мечты. 

Дал бы БОГ хоть нашим детям 

Светлой!Радостной судьбы! 

Augusts noslēdzās ar “Rītupes svētkiem” un 

mežvidietes Intas Naglas septītā dzejas grāmatas 

atvēršanu, kurš tika izdots jau gada sākumā,  ta-

ču plašākai publikai prezentēts tikai tagad.  Šo-

reiz dzejas krājums veidots no divām pusēm, kur 

vienā – “Mīlestības vēstules” – dzeja latviešu 

valodā, bet otrajā sadaļā “Kod sauleite atlēks” - 

dzejoļi latgaliski. Autore krājumu veidojusi kā 

varavīksnes krāsu paleti – no sudrabaini baltās 

līdz zeltainajai, katram tonim pieskaņojot dzejas 

vārsmu nokrāsas:  

“Sudrabaini balts rīts: 

Sarmas ziedi egļu zaļajās skuju krokās, 

Sudrabaini balta svētība līst  

No debesu plašajām ārēm 

Cilvēku sirdīs un rokās…” 

Kā Inta Nagla atzīst, dzejoļi latgaliski rodas re-

tāk, bet īpašākos brīžos, atainojot bērnības sajū-

tas un apkārtējās dabas harmoniju.  

“Zīmys vokorūs klusūs, 

Kod vosora 

Kūpā ar syltū sauli 

Casnagu grūzā snauž, 

Atmiņa 

Kei māmuļa sierma 

Kluot pīnuok 

I meily maņ 

Pīsaglauž…” 

Patiess prieks par mūsu novadnieku veikumu. 

Cerams, ka arī turpmāk mūs priecēs  jaunas 

vārsmas, tāpēc novēlam autoriem radošu ie-

dvesmu!  Interesenti  ar grāmatām var iepazī-

ties Kārsavas bibliotēkā vai vērsties pie auto-

riem.  

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča 

Šī gada 2.-3. jūlijā Ogrē notika Latvijas Čempionāts vieglatlē-

tikā U-18 un U-20 grupām. 

U-20 grupā Viktorija Krišāne 5000m sporta soļošanā izcīnīja I 

vietu ar rezultātu 22.74.8, bet Junora Streļča ar rezultātu 

30.35.3 – III vietu (personīgais rekords). 

3000 m skrējienā Ilvija Nagle ar rezultātu 11.2080 izcīnīja III 

vietu, uzrādot personīgo rekordu. 

U-18 grupā Intaram Brencim visi seši lēcieni trīssoļēkšanā 

neveiksmīgi. 

15.-16.jūlijā Ogres stadionā notika Latvijas Čempionāts vieg-

latlētikā U-16 grupā, noskaidrojot labākos individuālajās dis-

ciplīnās un četrās stafetēs karstā svelmē un neciešamos laika apstākļos Brigita Mūrniece – Krišāne 3000m 

sporta soļošanā uzrādīja personīgo rekordu – 16.41.61, iegūta I vieta. 

Kristīne Polukejeva šajā pašā disciplīnā, uzrādot personīgo rekordu – 18.33.32, izcīnīja III vietu, bet Ketrī-

na Kuznecova ar rezultātu 20,46.61 noslēdza Olimpisko sešinieku. 

Marija Bojāre, uzrādot personīgo rekordu augstlēkšanā – 

1,58m izcīnīja III vietu. 

27.jūlijā Marija startēja Latvijas izlasē Baltijas kausa izcīņā ar 

rezultātu 1,55m izcīnīja 5.virtu, jāpiebilst, ka Latvijas izlase 

izcīnīja II vietu aiz Igaunijas. Sacensības notika Viļņā. 

17.septembrī Lietuvā Birštonas pilsētā notika Baltijas valstu 

kausa izcīņa sporta soļošanā, Latvijas izlasi pārstāvēja – Vik-

torija Krišāne, Brigita Mūrniece Krišāne un Kristīne Polu-

kejeva. 

Viktorijs Krišāns Ludzas novada sporta skolas treneris 



SVECĪŠU VAKARU SARAKSTI 

Salnavas pagasta kapsētās 

16. oktobrī (sestdienā): 

Rogu kapos 

Naudaskalna kapos 

Zacešku kapos 

Kalvīnes kapos 

17. oktobrī: (svētdienā): 

Keiseļovas kapos 

Zoblevas kapos 

Silarašu kapos 

Uguļovas kapos 

 

16. oktobrī (sestdienā): 

Kārsavas kapos 

 

Mērdzenes  pagasta kapos 

23.oktobrī (sestdienā): 

Vecpiragovas kapos 

Pudinavas kapos 

Šalaju kapos 

 

Mežvidu pagasta kapos 

23.oktobrī (sestdienā): 

Dzērvju kapos 

Vecinānu kapos 

Pliešu kapos 

30.oktobrī (sestdienā): 

Sila kapos 

Lakšinīku kapos 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

e-pasts: solvita.dzerkale@ludzasnovads.lv Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas mājas lapā: karsava.lv. 

 

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

KULTŪRA 

Velta Kovšova  

1953.- 08.08.2021  

Salnavas  pagasts  

 

Jānis Poikāns  

1962. - 24.08.2021  

Malnavas pagasts  

 

Gabranovs Andrejs  

1959.— 15.09.2021  

Salnavas pagasts  

 

Gleizde Anna  

1932.— 15.09.2021  

Mežvidu pagasts  

 

Streļče Valentīna  

1931.— 24.09.2021  

Malnavas pagasts  

 

Turlajs Voldemārs  

1941.— 07.09.2021  

Rēzekne  

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  6 miršanas reģistri: 

GRĀMATAS “ABRAHAMS EDELMANS. 20. GADSIMTS. VĒSTULE” ATKLĀŠANA KĀRSAVĀ 

SĀKUŠIES BŪVDARBI PIE SILTUMTRASES IZBŪVES MALNAVAS PAGASTĀ 

10. septembrī Kārsavas kultūras namā notika 

grāmatas “Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. 

Vēstule” atklāšana. Turpinot apjomīgos pētīju-

mus “Ebreju Rēzekne” (2017) un “Kārsavas 

stāsti I” (2018/2019.), domnīca “Creative Mu-

seum” izdevusi Kārsavā dzimušā, holokaustu 

pārdzīvojušā un pašlaik Izraēlā dzīvojošā, Abra-

hama Edelmana atmiņas par dzimtas dzīvi Kār-

savā un viņa paša pieredzi 20. gadsimta gaitā 

Kārsavā, Rīgā, Maskavā. 

Kārsaviešiem bija iespēja 

tikties ar gan ar grāmatas 

izdevējiem, gan pašu atmi-

ņu autoru Abrahamu Edel-

manu, kurš  dzimis 1938. 

gadā Rēzeknē un  pirmos 

dzīves gadus dzīvojis Kār-

savā. Viņa dzimta, neska-

toties uz sarežģīto laiku un 

emigrāciju uz Padomju 

Krieviju, spējusi saglabāt dzimtas vēstures pie-

rakstus (ieskaitot dokumentus un fotogrāfijas, 

sākot ar 19. gadsimta beigām). Tas viss Abraha-

ma stāstam piešķir nopietnu pamatu un, pateico-

ties viņa stāstnieka talantam, padara to par inte-

resantu lasāmvielu. 

Tikšanās Abrahama Edelmana dzimtajā pilsētā 

bija īpaša gan pašam atmiņu autoram, gan 

mums, kārsaviešiem, no kuriem daudzi atceras 

pēckara gadu kopīgās bērnības gaitas un tanī lai-

kā dzīvojošos laikabiedrus.  

 Paldies autoriem par iespēju ieskatīties būtiskā, 

taču maz izpētītā  Kārsavas  vēstures daļā, kas 

diemžēl  20.gadsimta sarežģītā laika gaitā ir 

gandrīz zudusi. Grāmata ir pieejama latviešu, 

krievu un angļu valodās. Pateicoties izdevēju 

dāvinājumam, ar to var iepazīties Kārsavas pilsē-

tas bibliotēkā, bet lai iegādātos izdevumu, aici-

nām sazināties ar domnīcas “Creative Museum” 

vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi: ine-

ta.simansone@creativemuseum.lv 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča 

 

 

Lai nodrošinātu labāku siltumenerģijas pārvades 

pakalpojumu kvalitāti, Ludzas novada pašvaldī-

ba turpina vēl Kārsavas novada pašvaldības uz-

sākto ieceri par siltumtrases izbūvi, pārbūves 

darbiem Malnavas pagastā. Būvprojektu izstrā-

dāja un autoruzraudzību veic SIA “AMATI pro-

jekts”. 

Projektā paredzētas trīs neatkarīgas izbūves kār-

tas. Pirmajā un otrajā kārtā tiek paredzēts pārbū-

vēt esošos kanāla siltumtīklus. Trešajā kārtā tiek 

paredzēts izbūvēt jaunu siltumtīklu atzaru ob-

jektam Jaunā iela 1, kur atrodas Malnavas PII “ 

Sienāzītis” un Malnavas pagasta pārvalde. 

Būvdarbu iepirkums bija sludināts divās daļās, 

jo nevarēja paredzēt kādas pēc būs būvdarbu 

izmaksas un vai būs finansējums iepirkuma 

priekšmeta  abām daļām. 

Jūnija pēdējās dienās tika pieņemts Iepirkumu 

komisijas lēmums un jau jūlija otrajā pusē no-

slēgts līgums ar Valsts kasi par aizdevumu šim 

projektam. Nekavējoties tika pieaicināti Būvdar-

bu iepirkuma uzvarētāji slēgt līgumus, bet tā kā 

abas iepirkuma daļas bija vinnējis viens būvdar-

bu veicējs un izpildes termiņi nebij gari, preten-

dents atteicās. 

Saņemot pretendenta atteikuma vēstuli, Iepirku-

ma komisija izvērtēja nākamos pretendentus un, 

ievērojot Iepirkuma likuma noteiktās prasības, 

pieņēma lēmumu. 

Līguma slēgšanas tiesības 1. daļā tika piešķirtas 

SIA “Hektors” par paredzamo līgumsummu 

69788,42 Eur bez PVN un 2. daļā – SIA “ Sil-

tumtehserviss” par paredzamo līgumsummu 

176708,86 Eur bez PVN ( šajā iepirkuma daļā ir 

projekta 2. un 3. kārta). 

Būvuzraudzību objektā veic būvuzraugs no SIA 

„ DROMOS ”.   

Malnavas pagasta pārvalde  aicina iedzīvotājus 

būt saprotošiem un iecietīgiem. 

Projektu vadītāja Inese Lipska 


