priekšgalā ar festivāla organizatoriem, Kārsavas
novada pašvaldības, Kultūras ministrijas, Kultūras vēstnieku pārstāvjiem, dižkoncerta dalībnieku gājiens aizvijās no Kārsavas kultūras nama uz
"Krosta" estrādi.
Ar tematisku latviešu deju "Skaista mana Tēva
sēta" dižkoncertu uzsāka deju kolektīvi
"Spryguļs" un "Spryksti". Turpinājumā "See
you" (tulkojumā – “Uz redzēšanos”) jeb
"Vēdekļu deja" - Kārsavas KN eksotisko deju
grupas "Samia" izpildījumā.
Ukraiņu tautas dziesma “Rospregaite hlopci,
konei" un gruzīņu tautas dziesma "Alilo" izskanēja vīru vokālā ansambļa "Akkords" izpildījumā.
Savu tautu tradīcijas, prieku, sāpes, mīlestību,
izdziedāja Līvānu novada kultūras centra slāvu
tradīciju ansamblis "Uzori", Jelgavas novada
Glūdas
pagasta
Slāvu
folkloras
kopa
"Slavjanočki", Riebiņu novada Stabulnieku KN
vokālais ansamblis "Zapevočki"; Daugavpils ebLATVIJAS KULTŪRU FESTIVĀLA "PYNU, PYNU SĪTU"
reju kopienas vokālais ansamblis "Mazel tov",
Daugavpils krievu kultūras centra folkloras anNOSLĒGUMS KĀRSAVĀ
samblis "Rusiči", Daugavpils krievu kultūras
centra folkloras ansamblis "Slavjanka", DaugavFestivālā trešās dienas pusdienlaikā Kārsa- mā, pavēstīja, ka tikai vienoti, savā mīlestībā uz
pils ukraiņu kultūrizglītības biedrības kolektīvs
vā, ar katoļu un pareizticīgo dievnamu zvanu Latvijas valsti, mēs esam stipri un vareni.
"Mrija", Dobeles vācu biedrības vokālais ansamskaņām, tika iezvanīts Latgales festivāla
blis "Die lustigen" unVitebskas apgabala balt“Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu, sietu) noslēkrievu kolektīvs "Suņički".
gums.
Dižkoncerta izskaņā, "Spārnu jeb Saules deja"
“lidoja” pāri “Krosta” estrādei, eksotisko deju
grupas "Samia" meiteņu izpildījumā, ar saules
staru siltuma un gaismas vēstījumu pāri Latgalei
un Latvijai.

Kārsavas KN apvienotie vokālie ansambļi
"Sendienas" un "Skerco" ar dziesmu "Dzimtās
mājas" ieskandināja atklāšanas pasākumu.
Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja
Ināra Silicka savā uzrunā, pasludinot festivāla
noslēguma sākumu, klātesošajiem vēstīja, ka tieši mūsu novadā visdraudzīgāk sadzīvo daudzas
tautības un kultūras. Tematiski un himniski izskanēja dziesma "Latgola svātuo".

Sirsnīgu, cerīgu - kopējai daudzkultūru sadraudzībai, veltītu uzrunu, noslēgumā teica Kārsavas
novada pašvaldības priekšsēdētāja Ināra Silicka.
Attēlā: Jelgavas novada Glūdu pagasta slāvu
folkloras kopa " Slavjanočki"

Dižkoncertu aizrautīgi un atraktīvi vadīja, daudzu tautu iemīļots mūziķis, Roberto Meloni.

Savu svētību un veiksmes vēlējumus, festivāla
noslēguma dienai izteica mūsu novada, katoļu Turpinājumā, aiz Kārsavas KN, uz seno Baltu Ieplānoto festivāla noslēguma danču vakaru
draudžu prāvests Jāzeps Aglonietis un pareizticī- Sētu, ar teatralizētu priekšnesumu, aicināja Kro- “izdejoja” negantais negaisa Mākonis un straujā
go draudžu mācītājs, tēvs Aleksejs.
Lietusgāze.
ma kolna bruoliste.
Dabas visvarenais spēks visos laikos licis izturēt pārbaudījumus. Šoreiz negaisa mākoņi visus
saaicināja kultūras nama zālē, kur ar muzikāliem
priekšnesumiem, turpinājās baltu un slāvu tautu
dzīvesziņas, parašu, ēdienu tradīciju izziņa, kopā
ar Kārsavas kultūras nama vokālo ansambli
“Akkords” un deju kolektīvu “Spryksti”, Goliševas vokālo ansambli “Straujupīte”, Jelgavas novada folkloras kopu “Slavjanočki” un Daugavpils ukraiņu kolektīvu “Mrija” (Sapnis).
Pasākuma dalībniekiem un skatītājiem tika saPasākuma moto – “Daudzkultūru vēstījums rūpēta daudznacionāla “Putra no cirvja kāta”.
Saules ceļā uz Latvijas simtgadi”, tāpēc ukraiņu Plkst. 17.00, pa Vienības ielu, plīvojot Latvijas
tautas dziesma "Misjac na nebi", apvienoto Kār- un Latgales karogiem, skanot dziesmām latgaļu,
savas kultūras nama vokālo ansambļu izpildīju- latviešu, krievu, ukraiņu, vācu un ebreju valodās,
Attēlā: Kroma kolna buoliste

Par Latvijas Kultūru festivāla trešo dienu Kārsavā, rūpējās Kārsavas KN, Kārsavas novada
krievu kultūras biedrība “Utroja”. Atbalstīja: LR
Kultūras ministrija, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija, Daugavpils pilsētas dome un Kārsavas
novada pašvaldība.
Ināra Rasima
Kārsavas kultūras nama vadītāja
Foto: Nikolajs Mortukāns

Kultūra
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KĀRSAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ SKATĀMA
SENIORU RADOŠO DARBU IZSTĀDE

KOPĀ NODEJOTI VAIRĀKI GADU DESMITI JUBILEJAS KONCERTS “SVĒTKI DEJAI”!

No 20. jūnija līdz augusta vidum Kārsavas pilsētas bibliotēkā izstādīta Kārsavas pensionāru apvienības radošajās darbnīcās tapušo
darbu izstāde.

Pašā vasaras plaukumā, 16. jūlijā plkst. 18.00 Mērdzenes estrādē
notiks jubilejas koncerts “Svētki Dejai”, kurā tiks svinēta Jauniešu
deju kolektīva "Dancari" 45. un vidējās paaudzes kolektīva “Luste”
20. pastāvēšanas gadskārta.

Darbu autores ir Domicele Tarasova, Beatrise Daniloviča, Zofija Ritiņa, Vilhelmīne Kārkliņa, Vilhelmīne Korziņina. Izstādē redzamas dažādās tehnikās darinātas krāšņas piespraudes, krelles, adījumi un tamborējumi, apsveikumu kartiņas un vēl daudzi citi prasmīgu roku darinājumi.
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja

IEPAZĪSTI DABAS VĒRTĪBAS UN GUDRI VEIDO
SAVU ZAĻO APTIECIŅU.
“Annasmuižas” saimniece Anna Danča 5. jūlija pusdienlaikā aicināja uz gudro sievu meistardarbnīcu “Zaļā aptieciņa”, kura norisinājās Kārsavas pilsētas bibliotēkā.

Jo vairāk dejotāju, jo lielākas emocijas, krāšņākas atmiņas un spēcīgāks dejotprieks. Tāpēc uz jubilejas koncertu tiek aicināti bijušie dalībnieki, lai atmiņās izdejotu jau sen zināmas, iemīļotas dejas un pavisam
jaunas horeogrāfijas.
Svētkos aicināti piedalīties Kārsavas novada deju kolektīvi un mūsu
ilggadējie draugi – jauniešu deju kolektīvs “Spiets” un vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Lustīgais” no Lauberes.
Vakara gaitā ar līdzi paņemto labo omu, groziņu un atmiņas stāstu, būs
iespēja izklaidēties kopā ar Juri no grupas “OTTO”.
Antra Lipska

IEPAZĪSTI KUKAIŅU PASAULI DABAS PARKĀ
„NUMERNES VALNIS”
Kārsavas novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina apmeklēt pasākumu “Kukaiņu nakts dabas parkā “Numernes
valnis””, kas norisināsies 2. augustā no plkst. 22.00 teritorijā blakus
skatu tornim.
„Kukaiņu nakts” mērķis ir ieineteresēt un informēt dabas parka viesus par dabā notiekošo laikā, kad cilvēki visbiežāk jau guļ. Pasākuma
gaitā tiks izgaismoti meža nakts iemītnieki- kukaiņi, norisināsies izzinošas, izglītojošas un radošas aktivitātes, kas spēs aizraut visu vecumu apmeklētājus. Galvenie pasākuma varoņi būs kukaiņi, jo īpaši naktstauriņi,
galvenie stāstnieki- Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, savukārt
klausītāju un dalībnieku lomā var iejusties ikviens „Kukaiņu nakts” apmeklētājs.
Tauriņu pievilināšanai tiks izmantotas gaismas lampas un par katru
pievilināto naktstauriņu sugu stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks, entomologs un tauriņu pētnieks Guntis Akmentiņš. Uz gaismas
apspīdētā ekrāna vairāku stundu garumā varēs apskatīt un iepazīt naktī
aktīvās sugas, uzzināt svarīgāko par tauriņu sugām, viņu dzīvesveidu un
aizsardzību.

Latvija ir bagāta ar spēkpilniem mežiem un leknām pļavām, kur varam ievākt savu zaļo aptieciņu. Lai mācētu izmantot šo dabas dāvanu ir
jāzina kad, kur un kā ievākt labās zālītes. Pieredzējusī “Annasmuižas”
saimniece Anna dalījās ar savām zināšanām, lai katrs mājās var veidot
savu zaļo aptieciņu.

Apmeklētāji tiek aicināti līdzi ņemt arī fotoaparātus, lai veidotu
skaisti naksnīgas fotosesijas, kā arī saģērbties atbilstoši laikapstākļiem
un paņemt līdzi pledu un siltu tēju. Aptuvenais pasākuma ilgums ir paredzēts līdz plkst. 2.00 naktī, bet interesenti var pievienoties jeb kurā laika
posmā.

Anna pastāstīja par vērtīgo drogu vākšanas un sagatavošanas pieredzi
visa gada ritumā. Anna atzīst, ka galvenais ir iemācīties ieraudzīt un novērtēt visu to, kas ir mums apkārt, jo daba jau ir parūpējusies par to lai
katrai kaitei būtu sava zālīte. Galvenais ir nebūt slinkam un mācīties ar
mīlestību izmantot šīs Dieva dārza veltes.

Vairāk informācijas par papildus vietām, ko apmeklēt Kārsavas novadā, meklējiet visit.karsava.lv.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore

Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja

TUVĀKIE PASĀKUMI KĀRSAVAS NOVADĀ
12. jūlijā plkst. 12.00 Pudinavā pie baznīcas (bijušās skolas ter itor ijā)
Plkst. 20.00 Annas dienas koncerts brīvdabas atpūtas laukumā, piedalās
Pētera un Pāvila svētku dienas amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Dekteru un Krišjānu amatierteātri, deju kopa "Senleja", Rudzātu deju ko14. jūlijā no plkst. 9.00 - 12.00 pie Kārsavas KN Asins donor u diena. pa "Avene".
Plkst. 22.00 Zaļumballe kopā ar GUNU.
16. jūlijā plkst. 18.00 Mērdzenes estrādē Svētki Dejai, svinot J auniešu
deju kolektīva "Dancari" 45. un "Lustes" 20. pastāvēšanas gadskārtu. Šai 24. jūlijā plkst. 13.00 Mežvidu KN Bēr nības svētki Mežvidu pagasta
vakarā būsim kopā visi, kam tuva un mīļa tautas deja. Īpaši gaidām biju- gaviļniekiem.
šos dejotājus!
30. jūlijā plkst. 19.00 Salnavas KN Bēr nības un J aunības svētki. Ballē
16. un 17. jūlijā Salnavā Latgales novadu audžuģimeņu nometne. Ai- spēlē "Unknown Artist"
cinām piedalīties Kārsavas audžuģimenes!
6. augustā plkst. 19.00 “Krosta” estrādē Bēr nības un J aunības svētki
23. jūlijā Salnavā ANNAS dienas svinības.
Programmā: plkst. 15.00 piemājas saimniecībā "Annas" meistardarbnīcas.
Vēlās pusdienas, jestras melodijas tautas muzikantu izpildījumā.
Plkst. 19.00 ekskursija gida pavadībā pa Salnavu.

Malnavas pagasta gaviļniekiem.
Līdz 12. augustam katr u tr ešdienu un piektdienu no plkst.17.00 Kār savā volejbola laukumā Raiņa ielā 7 notiek spēles “Kuorsovys Bīča līga”.
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ATSKATS UZ MĒRDZENES BĒRNUDĀRZA MĀCĪBU GADU
Ir pienākusi siltā un saulainā
vasara, kad gribas atskatīties uz
paveiktajiem darbiem Mērdzenes
pirmsskolas izglītības iestādē.

Piem. pēc lietus no zemes spraucas Visi bērni tevi gaida, Visi bērni tevi
ārā zaļa zālīte un pirmās pavasara gaida, Aiz vārtiem sasēduši”.
puķītes. Bērni palīdzēja puķītēm
Bērni atnāca uz grupiņu, atnesot
uzaugt stafetē “ Vizbulīte”. Iesilstot krāsainas Lieldienu olas. Kopīgi
klausījāmies Lieldienu dziesmas,
skandējām tautasdziesmas, gājām
rotaļās un paši jautrākie bija konkursi - “krāšņākā ola”, “stiprākā
ola” un olu ripināšanas sacensības.

Pavasara atnākšanu bērni sagaidīja ar sporta svētkiem. Idejas sporta svētku rīkošanai pirmsskolas skolotājas guva no Rudītes Lapšānes
mācību līdzekļa “Sporta svētki
pirmsskolā ”, kā arī liekot lietā savu
darba pieredzi. Sporta spēles bija
improvizācija par pavasara tēmu.

gaisam, no siltajām zemēm atgriežas gājputni rotaļā “Gājputni”. Tās
ir tikai dažas no stafetēm un rotaļām, kurās bērni piedalījās. Pasākuma beigās bērni saņēma balvā medaļas un šokolādes.
Pavasara tēmu turpināja pasākums ”Nāc nākdama, Liela diena,

atpūtās mājās, pirmsskolas bērni
apmeklēja bērnudārzu, laiku pavadot rotaļās un veicot pētījumus brīvā
dabā, izzinātu dzīvo un nedzīvo dabu. Tika meklētas atbildes jautājumiem: kāpēc dienas vasarā ir garas,
bet naktis īsas? kas ir zāļu diena?
Kāpēc svin Jāņu dienu? Pastaigu
laikā tika pētīti augi, iepazīti pļavu
ziedi, apskatīti dažādi kukaiņi. Tika
Kā katru gadu pavasara tēma meklētas atbildes daudziem jautājumums noslēdzas ar krāšņākajiem miem, kuri nodarbina mazo kāpēcīpavasara svētkiem, veltītiem Mā- šu prātus.
miņu dienai.
Tagad sācies atpūtas laiks arī
Bērni gatavoja apsveikuma kon- pirmsskolas bērniem, kad vecāki var
certu, kā arī dāvanas māmiņām un pabūt kopā ar savām atvasēm.
vecmāmiņām. Māmiņas iepriecināja
Visiem pirmsskolu kolēģiem gribērnu uzvedums “Kā Margrietiņai
izgāja…”. Māmiņām un vecmā- bas novēlēt jauku patīkamu atpūtu,
miņām ļoti patika “Ziedu horo- izbaudīt vasaru un L.Brīdakas vārskops”, pēc dzimšanas dienas datu- diem sakot: “Nu saņem pilnu ar
prieku, dienu pilnu ar prieku, sev
ma nosakot, kāda puķe tu esi.
pašam un citiem kas dalāms…Sirdi
Skaists akcents vasaras atnākša- sasildīt liesmiņu iekur!...”
nai tradicionāli ir izlaidums. Šogad
Mērdzenes PII pabeidza 6 audzēkņi.
Mārīte Strode
Bērni saņēma apliecības un apsveiMērdzenes
PII skolotāja
kumus
no skolas direktores
I.Avotas, apsveikumus no audzinātājas I.Mežales un vecākiem.
Kad skolas bērni jūnija mēnesi

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM
AUGSTI SASNIEGUMI EKSĀMENOS

SALNAVAS PAMATSKOLAS SKOLĒNI “MĒS PAR TĪRU LATVIJU!”

Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis
2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus. Mēs patiesi lepojamies ar mūsu 12.a klases skolēnu veikumu, kā rezultātā Kārsavas vidusskola ir ierindojusies 9. vietā no 443 mācību iestādēm, kurās
notika centralizēto eksāmenu kārtošana.

Šajā pasākumā piedalījās
arī Salnavas pamatskolas
skolēni, jo gandrīz visu mācību pusgadu tika vāktas
nolietotās
elektropreces.
Skolēni kopā ar vecākiem
savāca 1400 kg elektropreču. Tas bija kā papilddarbs
rudenī iesāktajai atkritumu
šķirošanai.

Mūsu skolēnu vidējais kopprocents centralizētajos eksāmenos ir 69,1%, valstī vidējais kopprocents centralizētajos eksāmenos ir 49,9%. Šis sasniegums kārtējo reizi
apliecina mūsu skolēnu varēšanu un mūsu pedagogu
pedagoģisko meistarību.
Liels paldies par šo veikumu gan mūsu absolventiem,
gan pedagogiem! Lai absolventiem izdodas īstenot savus
nākotnes izglītības plānus!
Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors

27. maijā Rīgā, Lucav- ta vadītāja Rudīte Vesere, nu karti dažādiem pasākusalas atpūtas parkā norisi- kā arī tika nolasīts Valsts miem.
nājās vērienīgs vides un
veselīgas atpūtas pasākums– Zaļās jostas festivāls “Mēs par tīru Latviju!”. Pasākums tika rīkots
Pasaules vides dienas ieskaņās, akcentējot videi
draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, īpašu nozīmi
pievēršot atkritumu šķirošanas un pārstrādes nozīmei.

Mēs saņēmām ielūgumu
uz Zaļās jostas festivālu.
Pateicoties Kārsavas novada
domes atbalstam, mēs aizbraucām uz šo pasākumu.
Klātesošos uzrunāja un
sveica Zaļās jostas valdes
priekšsēdētājs Jānis Lapsa,
VISC pārstāvis Guntars
Catlaks, Vides departamen-

prezidenta R. Vējoņa apsveikums. Galvenā doma
bija, ka vides sakopšana arī
ir izglītība un tā jāpārvērš
par ikdienas darbu.

Par iespēju aizbraukt uz
pasākumu sakām paldies:
Kārsavas novada domei,
Vides
koordinatoram
J.Vorkalim un šoferim
Skolēni visas dienas ga- A.Urtānam.
rumā paralēli pasākuma
centrālajai daļai apmeklēja
Antoņina Golubeva
Salnavas pamatskolas
desmitiem dažādu izziņas
skolotāja
un radošo darbnīcu, paraugdemonstrējumus un sportiskās aktivitātes. Ar muzikālajiem
priekšnesumiem
priecēja Lauris Reiniks un
Samanta Tīna. Tā bija brīnišķīga iespēja pabūt Rīgā,
atpūsties un darboties. No
Zaļās jostas saņēmām dāva-

PAŠVALDĪBA
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KĀRSAVAS IZPILDDIREKTORS UZŅEM KOLĒĢUS NO VISAS LATVIJAS
10. jūnijā Kārsavas mūzikas un mākslas
skolā pulcējās vairāk kā 50 pašvaldību izpilddirektori un pārstāvji, kurus uzņēma mūsu
novada izpilddirektors Toms Vorkalis. Ciemiņi bija ieradušies uz Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas kārtējo sanāksmi,
kuras plānā bija informatīvā dienas daļa un
Kārsavas novada iepazīšana.
Seminārs iesākās ar Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektora Toma Vorkaļa prezentāciju
par novadu. Tās iesākumā klātesošie tika iepazīstināti ar novadu ciparos – platība, iedzīvotāji,
budžets u.c. raksturojoši lielumi. Plašāk tika aplūkotas tādas tēmas kā izglītība, uzņēmējdarbība,
būtiskākie pašvaldības projekti, sabiedrība un
nodarbinātība, sports un kultūra.
Klātesošos ar savu darbu iepazīstināja arī
Valsts Robežsardze, Latvijas Republikas Zemessardzes un jaunsardzes pārstāvji.

Izpilddirektori tika informēti arī par publiskā
iepirkuma likuma grozījumiem, zaļā publiskā
iepirkuma aktualitātēm un tā attīstību Latvijā.
Savu redzējumu par iepirkumu tēmu izklāstīja
arī LOSP (Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome).
Otrajā dienas daļā sanāksmes dalībnieki tika
aicināti iepazīties ar Kārsavas novadu. Par Malnavas muižas vēsturi un „Latgolys šmakovkys”
dedzinātavu sulīgi stāstīja saimnieks Jānis Krivtežs. Uz jautājumiem par praktisko robežsargu
darbu atbildēja Valsts robežsardzes Ludzas pār- Attēlā: Aplūkojot Mežvidos biomasas koģenerācijas
staciju
valdes Aizgāršas robežu pārvaldības nodaļas
priekšnieka vietniece Ināra Poikāne, ļaujot arī Sanāksme prezentācijas un video varat aplūkot
klātienē aplūkot uz Latvijas - Krievijas robežas Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā.
uzstādīto žogu, nelikumīgo robežšķērsotāju aizInese Krivmane
kavēšanai. Mežvidos tika aplūkota biomasas koSabiedrisko attiecību speciāliste
ģenerācijas stacija un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” siltumnīca, kur bija iespējams arī degustēt “Mežvidu tomātu” produkciju.

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM UN
PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

PAŠVALDĪBAS DARBS VASARAS
MĒNEŠOS

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi
humāno palīdzību – ziedojumu, kuru piegādāja Somijas organizācija „Star of Hope”, ar
mērķi – sniegt palīdzību Kārsavas novada
trūcīgām, maznodrošinātām personām un
personām ar īpašām vajadzībām.

No 11. jūlija līdz 22. jūlijam Kārsavas novada pašvaldībā būs pieejami tikai pamatpakalpojumi.

2. Lai saņemtu Ziedojumu Saņēmējam ir jāuzrāda trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusa izziņa un personām ar īpašām
vajadzībām – invaliditāti apliecinošs dokuments.

3. Pilngadīgs Ziedojuma Saņēmējs no katra
Prioritārā ziedojuma saņēmēju mērķgrupa ir Ziedojuma veida (virsdrēbes, apavi, apakšveļa,
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem. gultas veļa u.c.) var saņemt 1. vienību (gab.),
bērniem – apģērba vienību (gab.) daudzums nav
Ziedojums tiks sadalīts starp Kārsavas pilsētu
ierobežots, var saņemt pēc vajadzības.
un Kārsavas novada pagastiem (Salnavas pag.,
Mežvidu pag., Goliševas pag., Mērdzenes pag., 4. Ziedojuma veids – mēbeles (dīvāns, gulta,
Malnavas pag.) proporcionāli iedzīvotāju skaitam. atpūtas krēsls, galds, plaukti un cits inventārs)
paredzēts uz vienu mājsaimniecību 1 vienība
1. Ziedojuma izsniegšanas faktiskās atraša(gab.). Papildus ģimenes ar bērniem var saņemt
nās vietas Kārsavas novadā un darbinieki, kas
skolas solu ar krēslu 1 vienību (gab.)
izsniedz Ziedojumu ir:
5. Lai saņemtu ziedojuma veidu – mēbeles,
1.1. Kārsavas pilsētā - Vienības ielā 52, Kārcitu inventāru, Saņēmējam rakstiski jāapliecina
savā (biedrības „Sapratne” un mobilās brigādes
tā nepieciešamība, iesniedzot iesniegumu Sociādarbinieki), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai:
lajā dienestā. Sociālā darba speciālista pienātrešdienās, ceturtdienās no plkst.: 9:00 līdz
kums ir veikt apsekošanu mājās, lai novērtētu
14:00.
materiālās palīdzības nepieciešamību, pievieno1.2. Mežvidu pagastā – „Aprūpes centrs”, jot pie iesnieguma apsekošanas aktu.
Mežvidi (sociālā darbiniece Dace Rancāne),
6. Darbinieks, izsniedzot Ziedojumu Sociālā
darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās,
dienesta veidlapā veic atzīmi par Ziedojuma
otrdienās no plkst.: 8:00 - 12:00 un 12:30 - 16:30.
izsniegšanu un Saņēmējs ar savu parakstu aplie1.3. Mērdzenes pagastā – Mērdzenes pagasta cina par Ziedojuma saņemšanu.
pārvalde (sociālā darbiniece Ināra Sarkane),
P.S. Ziedojuma veidu - apģērbu – varēs sadarba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās,
ņemt no 11.07.2016.
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.:
8:00 - 14:00.
Ziedojuma veidu - mēbeles varēs saņemt pēc
informācijas - par materiālās palīdzības nepie1.4. Goliševas pagastā – Goliševas pagasta
ciešamību (iesniegumu) - apkopošanas un mēpārvalde (sociālās palīdzības organizatore Tatjabeļu sakomplektēšanas. Iesniedzējiem par inna Golubova), darba laiks Ziedojuma izsniegšaventāra izsniegšanas laiku tiks paziņots.
nai: otrdienās, ceturtdienās, no plkst.: 9:00 - 12:00.
Sociālais dienests pateicas biedrībai „Velku
1.5. Salnavas pagastā – Salnavas pagasta pārbiedrība” un Ziedojuma piegādātājam Somijas
valde (sociālās palīdzības organizatore Veneorganizācijai „Star of Hope” par atsaucību uz
randa Kalve), darba laiks Ziedojuma izsniegšaSociālā dienesta lūgumu, nodrošināt Kārsavas
nai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdietrūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus ar hunās, piektdienās no plkst.: 8:00 - 16:00.
māno palīdzību.
1.6. Ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta Saņēmēji
Andžela Malakāne
Ziedojumu var saņemt Kārsavas pilsētā.
Sociālā dienesta vadītāja

Sākot ar šo gadu, Kārsavas novada pašvaldība ievieš jaunu atvaļinājumu grafiku vasaras
mēnešos. Divas nedēļas (šogad no 11. jūlija līdz
22. jūlijam) pašvaldības speciālisti dosies atvaļinājumā, līdz ar to iedzīvotājiem būs pieejami
tikai
pašvaldības
pamatpakalpojumi
(dzimtsarakstu nodaļas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, kases sniegtie pakalpojumi, iesniegumu
pieņemšana un tūrisma informācijas punkts).
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde iedzīvotājus pieņems ceturdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00.
Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka šajā laikā
atvaļinājumā nedodas.
Šāda atvaļinājumu forma izvēlēta, redzot pozitīvo piemēru citās pašvaldībās, jo tas ļauj
efektīvāk plānot pašvaldības darbu vasaras mēnešos.
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kārsavas novadā dzīvojošām personām ar
funkcionāliem traucējumiem ir pieejami lietoti tehniskie palīglīdzekļi (funkcionālās gultas, ratiņkrēsli, tualetes krēsli, staigāšanas
rāmji).
Papildus informāciju var saņemt Kārsavas
novada
pašvaldības
Sociālajā
dienestā
(Vienības iela 53, Kārsavā).
12. jūlijā plkst. 12.00 Pudinavā pie baznīcas
(bijušās skolas teritorijā) Pudinavas pareizticīgo draudze aicina uz tradicionālo Pētera un Pāvila svētku dienas amatnieku un mājražotāju
tirdziņu.
Būs pieejama zemnieku, mājražotāju produkcija, pārtikas un amatniecības preces.
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KĀRSAVAS NOVADĀ TIEK ATBALSTĪTAS
INOVATĪVAS BIZNESA IDEJAS
Jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkurss „STEP UP!” ir Kārsavas novada pašvaldības projekts,
kas šajā gadā ir izlaidis četrus
jaunus censoņus, īstenot savu peļņas gūšanas ideju Kārsavas novadā.

mantoti uzturā, kā piemēram lapu
salāti, baziliks, spināti un citi garšaugi.
Jāņa Gabrāna biznesa plāns par
guļbūvju ražošanu kopvērtējumā
saņēma 1 500 eiro lielus finansiālu

PIE MUMS VEIKSMĪGI ATTĪSTĀS JAUNIE UZŅĒMĒJI
Kārsavas novada pašvaldības
jauno uzņēmēju biznesu ideju
konkursa „STEP UP!” 2015. gada līdzfinansējuma ieguvēji gada
garumā ir ielikuši stabilus pamatus savai attīstībai un konkurētspējai ne tikai Latgales, bet arī
Latvijas mērogā.

īpašniece Gunta Nagle ar konkursa
„STEP UP!” palīdzību un pašvaldības līdzfinansējumu 2 000 eiro apmērā īstenoja sieviešu apavu līnijas
izveidošanu savā uzņēmumā.

Santa Krilovska un Kaspars
Ločmelis aizvadītā gada biznesa
ideju konkursā startēja ar biznesa
plānu eko arbūzu audzēšanā, ko
jaunieši izmēģinājuma kārtā jau
bija uzsākuši pirms projekta iesniegšanas. Pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums uzņēmējdarbības
ieceres realizācijai sastādīja nepilnus 2 000 eiro. Santas un Kaspara
piemājas saimniecībā Malnavā
šobrīd gatavojas sezonai vairāk kā
pus tūkstotis dažādu arbūzu stādu.
Kā būtisku ieguldījumu, kas jauniešiem palīdzēja radīt labvēlīgus apstākļus attīstībai, viņi atzīmē siltumnīcas izbūvi un krāsns ierīkošanu, kas stādiem ziemas periodā nodrošināja nepieciešamo siltumu.
Arī plēves un agrotīkls uz lauka,
kas pasargāja stādus no salnām un
uztur siltumu arbūziem nepierasti
vēsajās vasaras naktīs ir veicinājis
arbūzu augšanas procesu. Sava darba augļus piedāvāt plašākam cilvēku lokam Santa un Kaspars plāno
sākot ar jūlija nogali līdz pat rudens sākumam.

viešu apavu līnija bija sens sapnis,
kas nu jau ir piepildījies. Gunta izgatavo unikālus, patriotiskus un
praktiskus dizaina brīvā laika apavus sievietēm, kas ir roku darbs,
gatavots no dabīgiem materiāliem
un ražots te pat Latgalē. Apavos
tiek iestrādāts atstarojošs elements,
kas tos padara unikālus un pamanāmus diennakts tumšajā laikā, pasargājot apavu valkātāju. Kopā ar apavu līniju vasaras otrajā pusē daiļajam dzimumam tiks prezentēta arī
pieskaņota apgleznotu tērpu līnija.
Projekta ietvaros tika izveidota uzņēmuma mājaslapa www.lagu.lv,
kurā tuvākajā laikā tiks atspoguļots
SIA „Modes salons „LAGU”” piedāvājums.

SIA „Modes salons „LAGU””

Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma

Līdzšinējā darbība Guntai saistās
ar šūšanas pakalpojumiem, bet sie-

Attēlā: biznesa ideju autori un vērtēšanas komisija

Šī gada budžets biznesa ideju
līdzfinansēšanai tika paredzēts 5
000 eiro apmērā un vienam projektam maksimālā piešķiramā summa
bija 2 000 eiro. Iesniegtas tika
četras idejas un topošo uzņēmēju
biznesa ieceres izvērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija finanšu
institūcijas ALTUM Rēzeknes reģionālā centra vadītāja Vita Pučka,
Kārsavas novada uzņēmējas Ināra
Nagle un Marita Joņina, Kārsavas
novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Lipska, tūrisma organizatore Inga Bernāne un šī konkursa idejas autors un pašvaldības vides speciālists Juris Vorkalis.
Kā inovatīvāko un Latvijas biznesa vidē nebijušu projektu, kuram
tika piešķirts 2 000 eiro līdzfinansējums, komisija atzina Edgara Potaša un Raivja Rumaka ideju
„Akvaponika”. Tā ir zivju un bez
augsnes augu audzēšanas sistēma,
kuras gala produkts ir bioloģiski
audzētas zivis un augi, kas tiek iz-

atbalstu, savukārt Megija Petinena
ar biznesa plānu „Bērnu pasākumu
rīkošana” saņems 1 000 eiro. Megijas ideja saistās ar kompleksu aktivitāšu nodrošināšanu gan ārtelpu,
gan iekštelpu bērnu pasākumos, kur
dalībnieku vecums ir no 3 līdz 10
gadiem. Ideja, kas ieguva veicināšanas balvu 500 eiro apmērā pieder
Modrim Dičam, kas nākotnē vēlas
attīstīt paipalu audzēšanu Salnavas
pagastā un piedāvāt vietējā tirgū
bioloģiski audzētu paipalu olas.
Kā atzina paši jauno uzņēmēju
biznesa ideju konkursa „STEP
UP!” dalībnieki, tad pašvaldības
organizētais konkurss ļauj uzdrošināties spert pirmos soļus biznesa
vidē un, ja to realizē savā dzimtajā
novadā, tad ieceres vienmēr izdodas.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore

Jaunie uzņēmēji Kārsavas novadā nebaidās eksperimentēt un rada
lietas ar pievienoto vērtību, kas pircējiem liek skatīt Latgali savādāk kā reģionu ar radošiem un mērķtiecīgiem iedzīvotājiem un rosinošu
vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

MĒRDZENES CIEMA LĪVĀNU IELAS CEĻA REMONTS
Šovasar Kārsavas novada pašvaldība veica Mērdzenes ciema, pārbaudīt ceļa seguma izturību ar saviem spēkratiem, pirms ceļš ir nostaLīvānu ielas ceļa sakārtošanu ar dubultās virsmas apstrādi.
bilizējies, jo pēc dubultās virsmas uzklāšanas pa ceļu trīs dienas nav ieteiLīdz šim Kārsavas novada pašvaldība dubulto virsmas apstrādi jau ir cams braukt vispār, jo pamatne nav savilkusies. Ar šādu tehnoloģiju veiizmantojusi vairākiem ceļu posmiem Kārsavas novadā un iedzīvotāji ir dots ceļš pilnībā sablietējas gada laikā.”
apmierināti ar tā kvalitāti. Šādu ceļa būvēšanas tehnoloģiju var pielietot
tikai un vienīgi uz esošiem grants ceļiem, un pēc šādas ceļa apstrādes galvenie ieguvumi iedzīvotājiem ir bedrīšu un putekļa likvidēšana. Vēl lielāki ieguvumi ir ilgtermiņā, jo, kā Kārsavas novada prakse rāda, šis segums
pēc aptuveni gada sablietējas tik tālu, ka tas paliek ļoti līdzīgs asfaltam.
(Piemēri ir Mežvidu - Klonešnīku ceļš, vai valsts ceļš Bērzgale – Rogovka).

Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu klājumu, tomēr tas
nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai, toties tā uzklāšanas izmaksas ir
mazākas. Līdz ar to šo tehnoloģiju izmanto uz ceļiem ar nelielu satiksmes
intensitāti. Seguma kalpošanas ilgums ir atkarīgs no satiksmes intensitātes. Vidēji seguma noturība ir pieci līdz desmit gadi, pēc tam virsmas apstrāde tiek veikta atkārtoti.

Taču ne visi spēj atbildīgi izturēties pret ceļiem, kas klāti ar dubultās
virsmas segumu. Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka komentē: “Daži grib

Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

UZŅĒMĒJDARBĪBA

UN

SPORTS

LAUKU ŠARMS MUDINA BIZNESA UZSĀKŠANU
Kārsavas novads ir zīmīgs ar
drosmīgiem un uzņēmīgiem jauniešiem, kuri par savu uzņēmējdarbības norises vietu labprāt izvēlas
savu dzimto pusi. Viena no šādiem
jauniešiem ir konkursa “Laukiem
būt!” 2015. gada pirmās kārtas uzvarētājām nominācijā “Ideja lauksaimniecībā” Agrita Jezupova ar
biznesa ideju par kazeņu audzēšanu.
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NOSLĒGUSIES LATVIJAS IV OLIMPIĀDE

“Nolēmu pievērsties tieši šo ogu
audzēšanai vairāku iemeslu dēļ: kazenes ir ogas ar ļoti vērtīgu ķīmisko sastāvu, kazeņu ogu piedāvājums tirgū
ir ļoti mazs, kā arī kazenes ir reti audzēta kultūra Latvijā, līdz ar to konkurence tirgū ir maza”, teic Agrita.
Doma par darbošanos lauksaimniecībā aizrāva, tāpēc 2015.gada rudenī
Agrita uzsāka studijas Malnavas koledžas piedāvātajā studiju programmā
“Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Tā kā internetā un grāmatās ir samērā maz informācijas par kazeņu
audzēšanu, Agrita pirms savas ieceres
īstenošanas devās uz stādaudzētavu
Sakstagalā, kur uzņēmuma īpašniece
dalījās savā pieredzē un zināšanās par
kazeņu audzēšanu.

Agrita lauku uzņēmējdarbību veic
Kārsavas novada Malnavas pagastā
Agrita teic, ka jau pēc vidusskolas piemājas saimniecībā “Līčupes”.
absolvēšanas ir saprasts, ka viņa no- “Lauka ierīkošanas darbi tika uzteikti nevēlas doties studēt uz galvas- sākti jau aizvadītajā rudenī: iespēju
pilsētu, bet daudz labprātāk paliktu robežās atradām vispiemērotāko laulauku reģionā. Protams, māca lielas ku. Aprīlī devāmies uz stādu tirgu
šaubas par iespējām atrast darbu pēc Viļānos un iegādājāmies ogulāju stāstudiju beigām, taču šobrīd Agrita dus. Kopā tika iestādīti 320 kazeņu
apgalvo, ka savu izvēli nenožēlo. stādi. Šobrīd ir redzams, ka lielākā
2014. gadā Agrita ir absolvējusi Mal- daļa stādu ir ieaugusi – attīstās lapas
navas koledžu un ieguvusi profesio- un jaunie dzinumi. Dažiem stādiem ir
nālo kvalifikāciju „Grāmatvedis”, izveidojušies ziedu pumpuri, tāpēc,
2015. gadā iegūts diploms Rēzeknes iespējams, pirmās ogas varēs nobauAugstskolā
studiju
programmā dīt pat ātrāk nekā plānots. Noteikti
„Lietišķā komunikācija un tulkoša- neceram, ka visi stādi ieaugs simtprona”. Iegūstot labas svešvalodu zināša- centīgi un rēķināmies ar to, taču turpnas, ir atrasta niša tulkošanas jomā, mākajos gados kazenes veidos sakņu
taču paralēli ir briedusi vēlme uzsākt atvases, ko varēs ieaudzēt brīvajās
kaut ko darīt lauksaimniecības nozarē vietās. Ceram uz nelielu ogu ražu jau
savās dzimtajās mājās hobija līmenī nākamajā gadā”, teic Agrita.
un vienkārši pašpatēriņam. Radās inProtams, turpmākajos gados būs
terese par augkopības nozari, taču
nebija skaidrs, ko tieši vēlētos audzēt. jāpieliek lielas pūles, lai atrastu pircējus izaudzētajai ražai, jo pašpatēriPagājušā gada vasarā Agritai radās ņam šādi apjomi ir par lielu. Apmekiespēja apmeklēt SIA LLKC rīkotās lējot neskaitāmus mājražotāju tirdziapmācības par uzņēmējdarbības uz- ņus, Agrita ir secinājusi, ka vietējie
sākšanu lauku reģionā un piedalīties ražotāji ir izdomas bagāti – no ogām
SIA LLKC rīkotajā konkursā un augļiem tiek ražotas dažnedažādas
“Laukiem būt!”, kas arī bija lieliska lietas – sākot no ēdamiem kārumiem
motivācija saprast, ko tieši vēlētos līdz pat kosmētikas līdzekļiem. Arī
darīt, rūpīgi pārdomāt savu ideju, iz- šādas pārstrādes iespējas turpmākajos
vērtēt riskus, papētīt konkurenci tuvā- gados Agrita apsver ieviest savā uzkajā reģionā un sākt kaut ko jaunu. ņēmējdarbībā, ja ražu neizdosies reaMācību ietvaros tika gūtas zināšanas lizēt svaigā veidā. Veiksmīgas darbīpar uzņēmējdarbību, grāmatvedību bas gadījumā tiks apsvērta arī doma
un mārketingu. Mācību noslēgumā par paplašināšanos.
saņemtais sertifikāts deva iespēju piedalīties konkursā “Laukiem būt!”, un, “Vēlos īpaši pateikties SIA LLKC
veiksmīgi uzrakstot un aizstāvot biz- Ludzas biroja kolektīvam un savai
nesa plānu, saņemt finansējumu savas ģimenei par atbalstu, jo bez tā mana
idejas realizācijai. Diemžēl jaunā uz- ideja noteikti nebūtu tapusi par realiņēmēja netika līdz konkursa 2.kārtai, tāti”, saka Agrita.
taču arī 1.kārtā saņemtais finansējums un līdz tam ieguldītais darbs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
motivēja neatteikties no savas idejas.
centra, Uzņēmējdarbības konsultante
Konkursa ietvaros Agrita izstrādāja
Beāte Narnicka
un aizstāvēja ideju par kazeņu audzēšanu.

Attēlā: A. Jezupova aizstāvot savu biznesa ideju.
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Latvijas IV Olimpiādē, kas
Valmierā norisinājās no 1. līdz
3. jūlijam, 94 pašvaldību komandās piedalījās apmēram
4000 dalībnieku, starp tiem bija arī kupls skaits Kārsavas
novada pārstāvju.
Latvijas 4. Olimpiāde šogad
pirmo reizi norisinājās Valmierā
(atsevišķi sporta veidi arī Rīgā,
Cēsīs, Valkā, Jūrmalā, Rūjienā,
Burtnieku novadā, Limbažos,
Alojā).

nīja 13. vietu. Jana Dūmiņa 5000
metru sporta soļošanā ieguva 12.
vietu.
Kārsavas novads tika pārstāvēts arī golfā. Nikolajs Keņins
ieguva 5.vietu, 41 dalībnieka
konkurencē.

Pludmales volejbolisti, Jānis
Kondrāts un Sandris Turlajs, 1.
jūlijā kvalifikācijas atlasē nospēlēja, uzvarot Rēzeknes komandu
un tiekot tālākajās izspēlēs. 2.
jūlijā sākot spēlēt pamatturnīrā,
Šogad Kārsavas novads tika traumas dēļ nācās izstāties no
pārstāvēts piecos sporta veidos - turnīra.
vieglatlētikā, volejbolā, pludmales volejbolā un golfā, kā arī Paldies dalībniekiem par izturīolimpiādē iekļautajā paraugde- bu un atbalstītājiem par cīņas gamonstrējumu sporta veidā – šahā. ra uzturēšanu!
Ļoti labi nostartēja Rimants Nākamā Latvijas Olimpiāde
Žogota iegūstot 6. vietu trīssoļ- notiks 2020. gadā. Šobrīd ir izlēkšanā, 21 dalībnieka konkuren- sludināta pieteikšanās uz sacensīcē un tāllēkšanā 13. vietu, 36 da- bu rīkošanu.
lībnieku konkurencē.
Inese Krivmane
Vieglatlētikas disciplīnās Zaiga
Protizāne 400 m distancē ieguva
13. vietu, 800 m distancē arī izcī-

Sabiedrisko attiecību speciāliste

LEPOJAMIES
Laika posmā no 28. līdz 30. jūnijam Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlase (2000. gadā dzimušās un jaunākas futbolistes) startēja
tradicionālajā Baltijas Kausa izcīņas turnīrā Lietuvā. Latvijas izlases
sastāvā spēlēja arī kārsaviete Ilārija Ločmele.
Latvijas čempionāts vieglatlēti- Latvijas čempionāts vieglatlētikā 2016 U-14 vecuma grupā.
kā 2016. U-16 vecuma grupā.
Viktorija Krišāne augstlēkšana – Ilārija Ločmele 1500 m distancē
6. vieta.
- 3. vieta, 3000 m distancē 3.
vieta.
Starptautiskās
vieglatlētikas
sacensības
jauniešiem Latvijas čempionāts vieglatlēti“Valmieras spēles 2016” I kār- kā 2016. U-18 vecuma grupā.
ta un atlases sacensības
starpvalstu bērnu sacensībām Ēriks Starodumovs 5000m distancē - 1. vieta.
Polijā.
Viktorija Krišāne augstlēkšana - Treneris: Viktorijs Krišāns
5. vieta.
Rinalds Jurkāns 1000 m distancē
- 6. vieta.
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DURVIS VĒRIS JAUNS REKREĀCIJAS
OBJEKTS KĀRSAVAS NOVADĀ

Kārsavas novadā durvis
apmeklētājiem vaļā ir vēris vēl viens skaists tūrisma un rekreācijas objekts
Otrajos Mežvidos, piemājas saimniecībā „Kalniņi”.
Saimniecībā ir izbūvēta
mājiņa, ko saimnieki ir nosaukuši par Bišu namiņu.
Namiņā ir iekārtotas divas
guļamlāvas, zem kurām atrodas bišu stropi ar skrejām
ārpusē. Cilvēkam un bitēm
tiešās saskares nav, bet
dzirdama un jūtama ir bišu
zumēšana, kam piemīt nomierinošas un dziedniecikas
īpašības. Papildus labsajūtu
rada arī smaržas, kas rodas
no medus, propolisa, ziedputekšņiem
un
vaska
svecēm. Apdarē ir izmantoti tikai dabiski materiālikoks un lins, kas uzturēša-

nos Bišu namiņā padara vēl
bagātīgāku.
Papildus tam saimniecība
piedāvā arī dažādu veidu
bišu produkciju- medu, bišu
maizi, skaistas un aromātiskas vaska sveces. Ģimenes
ar bērniem tiek iesaistītas
arī izzinošās meistarklasēs,
apgūstot vaska sveču liešanas tehniku un bišu ikdienas darba ritējumu.
Kontaktinformācija: Vaira
Šicāne, sicane@inbox.lv,
26317693.
Vairāk informācijas par
papildus vietām, ko apmeklēt Kārsavas novadā, meklējiet visit.karsava.lv.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore

LATGALES AUDŽUĢIMEŅU TIKŠANĀS
ŠOGAD NOTIKS SALNAVĀ
Ik gadu, audžuģimenes
no visiem Latgales novadiem tiekas Latgales audžuģimeņu salidojumā –
seminārā, kas katru gadu
norisinās citā vietā. Šogad
sanākt kopā, ģimenes aicinātas uz Kārsavas novadu, Salnavas ciemu no 16.
līdz 17. jūlijam.

Sabiedrība

JŪLIJS 2016

kad un kur ievācamas, kā
gatavojamas, kā pasniedzamas mūsu pļavās atrodamās
vērtības, jeb “Zaļā aptieciņa”. Iedvesmojošu dāmu
uzraudzībā varēs dejot un
ļauties dvēseles ceļojumam
kustību brīvībā. Latgaliešu
garšu būs iespējams iepazīt
praktiski darbojoties un gaŠajās dienās audžuģime- tavojot maltīti no laukos
nes varēs baudīt kopā būša- pieejamies produktiem.
nas prieku un ne tikai labi Latgali un tās bagātīgo
pavadīt laiku, bet arī gūt kultūru būs iespējams iepajaunas zināšanas. Salidoju- zīt vakaros pie ugunskura
ma laikā vecāki varēs apgūt vienojoties dziesmās un
dažādas noderīgas prasmes, stāstos, vietējo mākslinieku
apmeklēt psihologu un iepa- koncertos un ekskursijā.
zīt latgaliešu kultūru.
Sīkākā informācija un
Vecāki kopā ar bērniem pieteikšanās līdz 14. jūlivides darbnīcā varēs padzi- jam, zvanot Valentīnai Kirļināti iepazīties ar dabu, ku- sanovai mob.tel. 29471 359.
ra mīt mums blakus. Pieredzējusī
“Annasmuižas”
Inese Krivmane
saimniece Anna dalīsies ar
Sabiedrisko attiecību
savām zināšanām, par to
speciāliste

JAUNIEŠI PULCĒJAS UZ SPORTISKO PĒCPUSDIENU MALNAVĀ
Svētdien, 19. jūnijā Malnavas stadionā
pulcējās vieni no jaunākajiem un aktīvākajiem Kārsavas novada iedzīvotājiem, lai ļautos sportiskam azartam un
sāncensībai, lai cīnītos par uzvaru sportiskajā pēcpusdienā.

krāšņāku, lai arī tās ir tikai vietējā mēroga
sporta spēles.”
Pasākumā bērniem bija iespēja piedalīties dažādās interesantās sporta spēļu atbilstošās aktivitātēs un kopā ar citiem jauniešiem pavadīt laiku draudzīgā atmosfērā,
kas visu pasākuma laiku valdīja Malnavas
stadionā. Kopā bija ieradušies sešpadsmit
bērni, kas tika sadalīti trīs komandās, lai
ikviens būtu uzvarētājs, neskatoties uz to,
cīņa par 1. vietu bija spraiga un azartiska,
jo komandas cīnījās par katru punktu. Rezultātā uzvaras laurus plūca un 1.vietu izcīnīja “Labākie un ātrākie”, 2. vietā aiz
sevis atstājot komandu “Susliki”, savukārt,
trešajā vietā ierindojās “Arbūzi”. Pēc pasākuma norisinājās svinīgā apbalvošana un
jaunieši devās baudīt pēcpusdienu uz biedrības
"Kārsavas
novada
jauniešu
centrs "Pūga" telpām.

Gribētos atzīmēt, ka jaunieši bija īpaši
pacentušies sporta spēļu vadīšanā un organizēšanā, pateicoties trīs meiteņu Karīnas
Poikānes, Junoras Streļčas un Undas
Streļčas idejai, un vēlmei, tikai ar nelielu
organizatorisko palīdzību, meitenes pašas Pasākuma mērķis bija realizēt jauniešu
novadīja savu pirmo pasākumu visa vecu- ideju dzīvē, dodot iespēju bērniem sportisma bērniem, ļaujot bērniem piedalīties kā garā atpūsties, gūt jaunas emocijas un
visiem kopā jautri pavadīt laiku, kā arī veisportiskās un radošās aktivitātēs.
cināt atbildību un attīstīt prasmes pasākuJaunatnes lietu speciāliste Solvita Dzēr- mu plānošanā, organizēšanā, un vadīšanā.
kale uzsver, ka „ir fantastiski redzēt, kā
jaunietis tikai ar nelielu impulsu ir spējīgs
Anna Zīmele
Kārsavas novada jaunatnes lietu speciāliste
paveikt lielas lietas un nebaidīties no atbildības, lai padarītu ikdienu sportiskāku un

14. JŪLIJĀ KĀRSAVĀ NOTIKS DONORU DIENA
Kārsavas novada jauniešu centrs (vismaz 1,5 l līdz 2 l diennaktī).
"Pūga" ļoti lepojas ar saviem jaunie- Pēc asins ziedošanas:
šiem. Pateicoties Lindas Martinsones
• Nestrādā smagu fizisku darbu, nebrīvprātīgajai degsmei un iniacitīvai, 14.
jūlijā, no plkst. 9.00 - 12.00, Kārsavā sporto, nesauļojies un nepeldies.
• Vismaz divas stundas nevadi transnotiks Donoru diena.
portlīdzekli.
Esi vismaz 18 gadus vecs un tevī ir ne- • Uzņem pietiekamu ūdens daudzuviltota vēlme kādam palīdzēt?
mu.
Ja jā, tad tieši tu esi tas, ko mēs meklē- • Atpūties.
jam - 14. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 12:00 Ko iegūsi tu?
nāc uz Kārsavas kultūras namu, kur tev būs • Nebaidzamu prieku un gandarījumu
par paveikto.
iespēja ziedot asinis.
• Iespēju kādam palīdzēt īpaši neKas tev ir jādara? Nekas īpašs, vienīgi
piepūloties.
daži sagatavošanās pasākumi, lai pēc labi
• Valsts apmaksātu brīvdienu.
padarītā darba justos komfortabli:
• Kompensāciju par noziedotajām asi• Pirms asins ziedošanas ieturi vieglas nīm 4,27 EUR apmērā.
brokastis. Tukšā dūšā asinis ziedot ne- Nāc un noziedo, palīdzot kādam, kuram
drīkst!
tas ir patiešām nepieciešams, jo mums ir
• 2 – 3 stundas pirms asins ziedošanas viena asinsrite.
nesmēķē.
• Diennakti pirms asins ziedošanas
Anna Zīmele
Kārsavas
novada
jaunatnes
lietu
speciāliste
nelieto alkoholu un neēd treknu ēdienu.
• Dzer pietiekamu ūdens daudzumu

EKSKURSIJA SENIORIEM
Šī gada 18. augustā notiks ekskursija mob.tel. 28728929, Mežvidos – Žeņa
novada senioriem pa Alūksnes novadu mob.tel. 26627697, Salnavā – Arta
(muzeji, pilsēta, Mazbānītis).
mob.tel. 28309668, Kārsava, Malnava,
Dalības maksa 13,50 eiro, jāiemaksā Goliševa pie Zofijas 26365391.
piesakoties līdz 3. augustam. Vietu skaits Izbraukšana plkst. 7.00 no Kārsavas autoostas.
ierobežots.
Pietikšanās:

Mērdzenē

pie

Emīlijas

SABIEDRĪBA
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IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS!

JŪLIJS

2016

SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS

Kā var iegūt vientuļā pensionāra vai invaliditātes
statusu?
Invaliditātes statusu personai piešķir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), savukārt, nosūtījumu personai uz VDEĀVK izsniedz ģimenes ārsts.
Lai saņemtu Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus, piemēram, pabalstu bērniem ar invaliditāti, vai pabalstu
Ziemassvētkos vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti kopš
bērnības, Sociālā dienesta speciālisti pārbauda informāciju par personu
Sociālās palīdzības informācijas sistēmā (SOPA), izmantojot pieejamos
datus no valsts informācijas sistēmām un reģistriem, tajā skaitā, ir pieejami VDEĀVK Invaliditātes informatīvās sistēmas reģistrētie dati, kā arī
dati par personas radniecību (bērni, vecāki). Minētie dati ir pieejami tikai
tādā gadījumā, ja programmā tiek ievadīti konkrētas personas - potenciālā pabalsta saņēmēja dati (personas kods, vārds, uzvārds).
Lai sociālais dienests apzinātu visas vientuļas personas vai personas,
kurām ir piešķirta invaliditāte kopš bērnības, personai ir jāvēršas sociālajā dienestā, lai sociālā darba speciālisti varētu pārbaudīt datus un atbilstoši personas statusam reģistrēt viņu vientuļo personu vai personu ar invaliditāti kopš bērnības sarakstā.
Saskaņā ar 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr.14 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā” 5.
punktu: par vientuļajiem pensionāriem Kārsavas novadā tiek uzskatītas
pensijas vecuma personas, kurām nav bērnu.

75 gadu jubileja
Larisa Bartkeviča Kārsava
Sergejs Kravčenko Kārsava
Vladimirs Neško Malnavas pag.
Viktors Novikovs Mežvidu pag.
Stefānija Pokule Mežvidu pag.

80 gadu jubileja
Ivans Artemjevs Kārsava
Evgenija Grišule Malnavas pag.
Broņa Rokočevska Kārsava
85 gadu jubileja
Leontīne Barkāne Kārsava

Laimi, kas nebeidzās,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
2016.gada jūnijā Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts viens
laulību reģistrs:

Rūdis Bleive un Laura Koponāne
Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!
KĀRSAVAS NOVADA
JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI
Sirsnīgi sveicam ar ģimenes pieaugumu!
Varvara Novika

Alekss Višers

Alise Aleksejeva

PIEEJAMS ATBALSTS AR LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTU DARBĪBU VEICINĀŠANAI,
ARĪ TŪRISMA AKTIVITĀTĒM
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. au- cību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR apmēgustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā rā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radī-aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR apmērā,
šanā un attīstīšanā".
arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo fidarbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un pa- nansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.
lielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst: "Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānošanas periodā interese par šo pasākumu bija ļoti liela – tika
attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana laukos, arī kokapstrāde, metālapstrāde un citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai radīt darba vietas laukos, bet
saglabāt arī esošās. Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo
iespēju."

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības"
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām apakšaktivitātē.
aktivitātēm:
Lauku attīstības daļa: tālrunis: 25726007
-"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimnie-

LAD Klientu daļa: tālrunis: 67095000

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā jūnija mēnesī sastādīti 11 miršanas reģistri:
Kirils Golubevs
04.10.1938 - 18.06.2016
Pušmucovas pagasts

Anastasija Elste
27.10.1940 - 16.06.2016
Salnavas pagasts

Gunārs Razgaļs
31.12.1972 - 16.06.2016
Malnavas pagasts

Regīna Svirska
20.10.1937 - 17.06.2016
Malnavas pagasts

Edgars Bluss
22.06.1984 - 13.06.2016
Kārsava

Anna Marksa
26.06.1927 - 18.06.2016
Kārsava

Igors Smirnovs
23.12.1966 - 03.06.2016
Kārsava

Andris Treilons
14.09.1945 - 28.06.2016
Mērdzenes pagasts

Vilhelms Brencs
02.12.1957 - 27.06.2016
Kārsava

Arvīds Polnijs
17.09.1959 - 24.06.2016
Mērdzenes pagasts

Staņislavs Streļčs
09.01.1932 - 25.06.2016
Malnavas pagasts

twitter.com/karsavas_novads

www.karsava.lv

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis” ; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.karsava@gmail.com. Lasiet avīzi Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv

