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Foto: Kārsavas novada svētku dižkoncerts.

AUGUSTA NOGALI JAU 7. GADU IZKRĀŠŅO KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKI
Novada svētkus 20. augustā atklāja Kārsavas
Mežvidu pagasta ļaudis kamīnzālē “Pakavi”
novada Jauniešu diena Mežvidos. Šajā dienā bija ar dziesmām un stāstiem prezentēja stāstu “Par
iespēja darboties dažādās meistardarbnīcās. Va- Mežvidiem sauc manu Latgales ciemu..”, tajā
kara koncertā jaunieši muzicēja, dejoja un rādīja
savus talantus, tika suminātia arī Mežvidu pagasta pilngadnieki. Vakarā atnākušos priecēja
putu ballīte (lasīt 2. lpp).

Nedēļas laikā bija dažādas sporta aktivitātes,
kur varēja mēroties spēkiem (lasīt 6. lpp).
Novada svētku kulminācijas diena iesākās ar
Amatnieku tirdziņu, kurā pulcējās mājražotāji ar
dažādiem gardumiem un darinājumiem.
Foto: Bēbīšu pēcpusdiena.

bija iespējams iepazīties ar iedzīvotāju talantiem,
uzņēmējdarbības jomām un pagasta vērtībām.
Tuvojoties vakaram, “Krosta” estrādē varēja
baudīt plašu koncertprogrammu, kurā uzstājās
Mežvidu pašdarbnieki.

Svētku svētdienā, kā ierasts, rīts sākās ar Svēto misi Mežvidu skapulāra dievmātes Romas
katoļu baznīcā.
Izturīgākie novada svētku dalībnieki šajā dienā tiek aicināti pēcpusdienā uz tenisa turnīru
Kārsavas pilsētas kortos, kur paralēli notiks šautriņu mešana, ielu vingrošana un šaušana ar pneimatisko šauteni.
Novada
svētkus
noslēdza
koncerts
“Taustiņinstrumentu trīsvienība”, Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Tajā
ērģeles satikās duetos ar taustiņinstrumentiem:
ērģeles - Guna Kise, klavieres - Gunta
Šmaukstele un akordeons - Aldis Kise. Visa
emociju gamma izskanēs latviešu, krievu, vācu,
franču un argentīnas komponistu mūzikā.
Paldies, Kārsavas novada svētku atbalstītājiem: SIA „Salenieku Dolomīts”, SIA „CPA” „Elvi”, Z/S „Lūsēni”, friziere Iveta Rancāne,
SIA „Auseklis”, AS „INVL Asset Management”.

Foto no svētkiem var apskatīties Kārsavas
Tika godināti sakoptāko sētu saimnieki novada mājas lapā: karsava.lv.
Goliševas pagasta “Bērzukalni”, Malnavas paFoto: T-kreklu meistardarbnīca. gasta “Avoti”, Mērdzenes pagasta “Dziesmiņas”,
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Salnavas
pagasta
“Vizuļi”
māju
saimniekiem,
Šajā laikā darbojās arī meistardarbnīcas - kopā ar dizaina darbnīcu “Valis” bija iespējams Kārsavas pilsētas saimniekiem Inesei Novickai
Foto: Inese Krivmane, Solvita Dzērkale
un
Aivaram
Korklam,
Ainai
un
Viktorajm
Alekizveidot savu svētku t-kreklu, pie hennas mākslisejeviem.
nieces varēja uzzīmēt tetovējumu.
Vakarā uz lustīgām dejām aicināja šlāgermūŠogad Bēbīšu svētkos tika sumināti 40 jaunāzikas aptaujas dalībnieki grupa “Tērvete”, naktī
kie Kārsavas novada iedzīvotāji.
ar enerģijas lādiņa devu uzstājās “Dzelzs vilks”.

Kultūra
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JAUNIEŠU DIENĀ TIEK SUMINĀTI MEŽVIDU PAGASTA PILNGADNIEKI
Sestdien, 20. augustā, Kārsavas novada Mežvidu tautas namā norisinājās Kārsavas novada jauniešu dienas pasākumi. Kārsavas novada
svētki jau tiek svinēti kopš 2009. gada, katru gadu svinot tos vienā no
novada pagastiem. Mežvidu pagasts aicināja visus Kārsavas novada
iedzīvotājus un ciemiņus, lai kopīgi ieskandinātu novada svētku nedēļu. Jāatzīmē, ka šogad Jauniešu dienā tika īpaši godināti Mežvidu pagasta pilngadnieki, ļaujot pagasta iedzīvotājiem justies īpašiem un
lepniem par to, ka viņi ir šī gada Kārsavas novada svētku rīkotāji.

Svētku programma bija ļoti dažāda un bagātīga, sākot no vietējiem talantiem Sanitas Šakinas, mežvidnieces Dionas Liepiņas izpildījumā, gan
Salnavas dejotāju grupai, gan, pieaicinot viesus no attālākiem novadiem.
Paldies par veiksmīgo sadarbību gribētos pateikties: Rēzeknes novada
Griškānu pagasta jauniešu centram “Jolo”, kā arī personīgi Igoram Isupovam, talantīgajiem sporta deju dejotājiem no Zilupes Sandim Kazakam, Ruslanai Žoržai un viņu vecākiem, kā arī vakara naglai – Biežuciema ielu vingrotāju komandai “Extreme” Arņa Timirbulatova vadībā.

Ieskandinot Jauniešu dienu, jau no plkst. 17:00 bija sarūpētas dažādas
aizraujošas meistardarbnīcas, kur savas nozares profesionāļi dalījās savā
amata prasmē ar jauniešiem. Kopā pasākuma organizatori bija sarūpējuši
četras lieliskas meistardarbnīcas, kurās jaunieši varēja radoši izpausties.
Viena no vispieprasītākajām meistardarbnīcām bija “Modes salona
“LAGU” Guntas Nagles vadībā patriotisko taureņu un piespraužu izgatavošana. Jauniešos īpašu prieku un degsmi izraisīja arī kolosālā skaistu, un
aizraujošu hennas zīmējumu darbnīca Solvitas Dzērkales vadībā, kur ikviens varēja izvēlēties sev atbilstošu rotājumu.

Lai jaunieši izjustu un saprastu, ka viņi ir svarīgi savam novadam, svinīgo pasākuma ceremoniju vadīja trīs jauni, talantīgi jaunieši: Angelika
Jacenko, Santa Rupaine un Sandis Karpovs, ļaujot ikvienam pasākuma
apmeklētājam izbaudīt svinīgo svētku noskaņu. Priecē, ka Mežvidu tautas
nams pulcēja pilnu zāli un lielus puķu klēpjus, lai sveiktu septiņus Mežvidu pagasta pilngadniekus.
Vakara noslēgumā, plkst. 22.00, pēc svinīgā svētku koncerta un meistardarbnīcām, vieni no svētku atbalstītajiem Mežvidu pagasta zemnieku
saimniecība „Lūsēni” bija sarūpējuši īpašu pārsteigumu un dāvanu visiem
Kārsavas novada iedzīvotājiem - putu ballīti.

Jāsaka, ka arī Jāņa Stepkāna dekorāciju izgatavošanas meistarklase,
izraisīja īpašu sajūsmu un apbrīnu, lai izveidotu dekoratīvu uzrakstu –
Putu priekiem varēja ļauties ikviens no klātesošajiem jauniešiem, bērKārsavas novads, kas kalpoja, gan kā simbols novada svētkiem, gan kā
niem, kā arī pieaugušajiem. Putu ballīte norisinājās divu stundu garumā,
pamats levitācijas meistarklasei. Ieskatu levitācijas meistarklasē virs Kārkur ikviens interesents izbaudīja kaut ko nebijušu – neaizmirstamo putu
savas novada sniedza Antra Lipska, ļaujot ikvienam interesentam fotogrāballīti, no sirds ļaujoties putu mākoņiem.
fijā lidot virs zemes, sasniedzot jaunas virsotnes.
Īpaši liela atsaucība bija bērnu un jauniešu vidū, kuri ļāvās dejas mūziParalēli meistarklasēm Mežvidos, bērniem bija unikāla iespēja izveidot
kas ritmiem, dejojot milzu putu vilnī. Iespējams, ka putu ballīte būs viens
pašiem savus mākslasdarbus gan zīmējot uz asfalta, gan apgleznojot akno neaizmirstamākajiem vasaras mirkļiem, ko varēja izbaudīt ikviens
meņus, kā arī darboties Milzu ziepju burbuļu meistarklasē Ineses KrivmaKārsavas novada iedzīvotājs!
nes vadībā.
Par svinīgo vakara noslēgumu un pozitīvām emocijām, līdz pat rīta gaiJauniešu dienas svinīgā ceremonija sākās plkst. 20.00, kur ar svinīgo
ļiem, ballē rūpējās grupa “Azars”.
uzrunu uzstājās gan Kārsavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāPaldies visiem brīvprātīgajiem un organizatoriem par ieguldīto darbu!
liste Anna Zīmele, gan Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra SiPaldies z/s “Lūsēni” par atbalstu!
licka, sveicot Mežvidu pagasta pilngadniekus.
Gribētos atzīmēt, ka Jauniešu diena bija īpašs veltījums Mežvidu pilngadniekiem, uzsverot, ka jaunieši ir ne tikai novada, bet Latvijas valsts
vērtība, kuri ir valsts nākotnes veidotāji.

Anna Zīmele
Kārsavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

GOLIŠEVAS SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS UZSTĀJĀS PLESKAVAS APGABALĀ
Šī gada 20. augustā, Goliševas
sieviešu
vokālais
ansamblis
“Straujupīte”, Goliševas pārvaldnieka Anatolija Posredņikova vadībā viesojās Pleskavas apg.,
Krasnogorodskas raj., Ļamonu
parkā, kur notika svētku pasākums „Праздник в тиши
аллей” (“Brīvdienas klusajā alejā”).
Sadarbība starp Krasnogorodskas
kultūras namu un Goliševas kultūras
namu kolektīviem “Переливы” un
“Straujupīte” pastāv kopš 2013. gada. Šī sadarbība veidota Krasnogorodskas un Kārsavas novada pašvaldības sadraudzības līguma pamata.

Pasākumā piedalījās arī muzikālais kolektīvs ”Malnavas muzikanti’’, Jāņa Stafecka vadībā.
“Straujupītes” un “Malnavas muzikantu” koncerta programmā skanēja dziesmas latviešu, latgaliešu un
krievu valodās , kuras iepriecināja
svētku dalībniekus.
Svētki noritēja omulīgā un sirsnīgā atmosfērā, kolektīvu starpā sadarbības laikā ir izveidojušas draudzīgas attiecības. Šī brauciena laikā
tika iegūta jauna pieredze un veidoti
nākotnes plāni turpmākai sadarbībai.
Oksana Andrejeva
Goliševas kultūras nama vadītāja

PASĀKUMU PLĀNS
18. septembrī plkst. 12.00 pie Kārsavas KN Miķeļdienas ieskandināšana “Sanākam, sadziedam, sagaidot Miķeli!”.
23. septembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN Dzejas dienu ietvar os - muzikāla dzejas kompozīcija "Latgales debesis...".
23. septembris plkst. 13.00 Salnavas KN Dzejas dienu pasākums “Kad kļavas krāsojas..”, sadarbībā ar Salnavas bibliotēku, Salnavas pamatskolu
un KN. Programmā dzejas kompozīcija ar Rasmas Urtānes un Intas Naglas dzeju, Rasmas Kulamovas melodijām, Salnavas pamatskolas jauno autoru
dzeja.
6. oktobrī plkst. 18.00 Kārsavas MMS, Skolotāju dienas pasākums, veltīts Kār savas novada esošajiem un bijušajiem skolotājiem, skolu dar biniekiem.
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KĀRSAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IR GATAVAS JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM.
Jaunajam mācību gadam gatavojas ikviens, kurš saistīts ar skolas
Domes priekšsēdētāja I. Silicka vērsa izglītības iestāžu vadītāju uzmagaitām – skolēni un viņu vecāki, skolotāji un viss skolu kolektīvs. Šo- nību uz to, lai iestādēs neiekļūtu svešas personas. Katrā iestādē nepieciegad skolas durvis Kārsavas novadā ver 210 pirmsskolas vecuma šams izstrādāt un ievērot audzēkņu vecākiem un citām personām saistošu
bērni, 449 skolēni.
uzturēšanās kārtību. Vairākās izglītības iestādēs šāda kārtība ir izstrādāta
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 26. un 29. augustā, komisija, un tiek ievērota, taču ne visās.
kuras sastāvā ir izglītības metodiķes - Vaira Šicāne un Inta LaganovskaPārbaudes laikā iegūtā informācijā tiek izmantota, lai savlaicīgi pareVesere, novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba koordinatore - Janīna dzētu nepieciešamos līdzekļus 2017. gada budžetā.
Ņukša, novada personāla un arhīva speciāliste - Dzidra Šķirmante un novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists - Ernests Rinkevičs,
Iesildoties jaunajam mācību gadam, Kārsavas novada izglītības iestāžu
veica skolu tehniskās gatavības pārbaudi jaunajam mācību gadam. Kopā direktoriem, vadītājiem un pedagogiem notika ievadseminārs, kurā RTA
ar komisiju apmeklēt skolas devās arī domes priekšsēdētāja Ināra Silicka. rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos, docents, Dr.paed.
Apmeklējot izglītības iestādes, tiek novērtēts paveiktais, kā arī vērsta Gunārs Strods stāstīja par karjeras un izglītības mērķiem. Kārsavas novadā dzimušais uzņēmums SIA “Certes.lv” iepazīstināja ar jaunākajam tehuzmanība uz lietām, kuru veikšana ir neatliekama un kuru izpildei nepienoloģijām skolās un to sniegtajām priekšrocībām.
ciešams pašvaldības budžeta papildu finansējums. Novērtējot iestādes,
tiek secināts, ka katrā no tām vasaras laikā ir paveikts viss nepieciešamais,
lai veiksmīgi uzskatu jauno mācību gadu.
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

MEŽVIDU PAGASTA PII ”SAULĪTE” IR LABI
SAGATAVOJUŠIES JAUNAJAM ZINĪBU GADAM

MEISTARKLASE PEDAGOGIEM SALNAVAS
PAMATSKOLĀ

Līdz ar pirmajiem rudens vējiem un krāsainām koku lapām ir
sevi pieteicis kārtējais 1. septembris. Ar vēja spārniem paskrējusi
vasara un ir pienācis laiks ne tikai skolām, bet arī bērnudārziem iegriezt kārtējo zinību ratu.

Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna Ļubka 25. augustā organizēja meistarklasi (A programma) pedagogiem par tematu „Vides
izglītības elementi kā stimuls un motivācija kompetentai mācību
satura apguvei bioloģijā, dabaszinībās un citos mācību priekšmetos”.

Kā katru gadu arī šovasar iespēju robežās esam izremontējuši, saposuši iestādi un tās apkārtni – ir nobruģēts celiņš. Par to pateicamies komandai, kura piedalījās celiņā bruģēšanā.

Pateicoties bērnu vecāku atsaucībai un sapratnei esam piedalījušies
Maxima uzlīmju vākšanas konkursā kā rezultātā esam ieguvuši krāsaino
printeri un karti. Novada svētku ietvaros Kārsavas kultūras namā prezentējām savu mācību iestādi. Lielu paldies sakām bērnu vecākiem par atbalstu un īpaši pateicamies Artai Ramzai par padomu, līdzdalību gaumīga telpu noformējuma veidošanā PII ”Saulīte” jaunajam mācību gadam.
Kā ik gadu mūs sagaidīs mīļas, smaidošas bērnu acis, simtiem
„kāpēc”, jo mēs taču strādājam ar pašiem mazākajiem. Mūsu darbs prasīs daudz, daudz mīlestības, gaišuma, labestības un prasmes dzirdēt un
sadzirdēt. Laimīgi ir tie, kuriem tā visa pietiek pašiem un vēl ir ko citiem
dot, kuri prot atvairīt īgnumu, neiecietību. Uzsākot jauno darba cēlienu,
novēlu visiem pirmsskolas darbiniekiem daudz radošu ideju, spīta un
izturības. Lai jūsu cerību un sapņu putniem augsts lidojums, lai pat asā
Ziemeļvējā jūs sasilda bērnu uzticīgais smaids un paļāvība. Lai mūs visus mīl uz zemes un sargā no debesīm

Meistarklasē piedalījās pedagogi no Kārsavas, Ludzas, Baltinavas un
Līvānu novadiem. Meistarklases programmas mērķis bija dalīties zināšanās un pieredzē par vides izglītības integrācijas iespējām izglītojamo
mācīšanās motivācijas veicināšanā bioloģijā, dabaszinībās un citos mācību priekšmetos.
Nodarbību gaitā pedagogi iepazinās ar vintage stilu kā radošu un
skolēnu aktivitāti veicinošu mācību paņēmienu kompetentai pieejai mācību procesam.
Ļoti interesanta bija arī bioloģijas mācību stundas simulācija par tematu „Ķērpji,” kurā dažādu priekšmetu skolotāji iejutās skolēnu lomā.
Pedagoģe Janīna Ļubka meistarklases dalībniekiem organizēja ekskursiju pa Salnavas muižas parku, kuras laikā meistarklases dalībnieki
pilnveidoja savas prasmes, kā dabas vidi izmantot radošo darbnīcu un
pētniecisko darbu organizēšanā skolēniem izziņas procesa veicināšanai.
Valentīna Tuče
Kārsavas novada skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības
koordinatora MA vadītāja

Līvija Urtāne
Mežvidu pagasta PII ”Saulīte”

BIBLIOTĒKĀS STARTĒJIS LASĪŠANAS MARATONS
Sākoties jaunajam mācību gadam, arī Kārsavas novada bibliotēkās ir startējis kārtējais lasīšanas maratons - "Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2016".
Augusta beigās tika saņemtas grāmatu kolekcijas, un pirmie dalībnieki
jau paspējuši pieteikties. Šogad lasīšanas veicināšanas programma norisināsies jau piecpadsmito reizi.
Visi, kas vēlas iesaistīties projektā un kļūt par lasīšanas ekspertiem,
tiek aicināti pieteikties Kārsavas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļā, Mežvidu pagasta bibliotēkā, Mērdzenes pagasta bibliotēkā
un pamatskolā, Salnavas pagasta bibliotēkā. Atgādinām, ka dar bojas arī Vecāku žūrija, tādēļ laipni aicinām bērnu vecākus un arī vecvecākus iesaistīties šajā pasākumā. Informāciju par grāmatu kolekciju meklējiet bibliotēkās, kā arī www.lasamkoks.lv, www.bernuzurija.lv.
Novēlot visiem veiksmīgu jauno mācību gadu aicinām aktīvi apmeklēt
novada bibliotēkas!
Inta Jurča
Kārsavas novada bibliotēku koordinatore

PAŠVALDĪBA PIRMSKOLAS PEDAGOGIEM NODROŠINĀS 620 EIRO LIELU ATALGOJUMU
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)
lūdza pašvaldībām no šā gada 1. septembra nodrošināt visiem
pirmsskolas pedagogiem 620 eiro atalgojumu. Kārsavas novada pašvaldība 25. augusta domes sēdē atbalstīja LIZDA piedāvāto summu.
Kārsavas novada pašvaldība, lēmumu nodrošināt 620 eiro atalgojumu
pirmsskolas pedagogiem par likmi, izskatīja 25. augusta domes sēdē.
Deputāti atbalstīja LIZDA piedāvāto 620 eiro atalgojumu, lai novada
izglītības iestāžu pedagogiem tiktu ievērots vienlīdzības princips.
Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldībām ar šī gada
1. septembri jāpalielina pirmskolas pedagogu algas no pašreizējiem 420
eiro par 30 stundu slodzi līdz 560 eiro par 40 stundu slodzi, taču Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) lūdz visām pašvaldībām no šā gada 1. septembra nodrošināt visiem pirmsskolas pedagogiem 620 eiro atalgojumu.
Inese Krivmane
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

PAŠVALDĪBA
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ŠONEDĒĻ SVINĪGI ATKLĀS PĀRBŪVĒTO KĀRSAVAS
VIDUSSKOLAS STADIONU
Šajā nedēļas nogalē, 17. septembrī, tiks atklāts pārbūvētais Kārsavas vidusskolas stadions. Pirmie stadionu iemēģinās iedzīvotāji,
piedaloties Pirmajās novada sporta spēlēs, kurās tiks noskaidrots
sportiskākais pagasts.
Skatītāji un atbalstītāji plkst. 11.00 tiek aicināti uz svinīgo atklāšanu,
pēc kuras notiks Pirmās novada sporta spēles - pagasti sacentīsies savā
starpā, lai noskaidrotu, kur dzīvo sportiskākie novadnieki.
Nākamajā dienā, 18. septembrī jauno stadionu iemēģinās Futbola
dienas – 2016 apmeklētāji, no plkst. 12.00-15.00 notiks dažādi konkursi, pēc kuriem, plkst. 15.30, notiks ZAFC U-14 – Ludzas NSS U-16 futbola spēlē.
22. septembrī plkst. 9.00 dažādu paaudžu sportistus vienos Latvijas
Olimpiskā diena – 2016.

Kā ik gadu rudenī, 24. septembrī plkst. 10.00, notiks sportiskimilitārās sacensības “Kārsavas rudens – 2016”. Pasākumu apmeklēs aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.
Pārbūvējot stadionu ir izveidoti vairāki sporta sektori - futbola laukums ar vārtiem, daudzfunkcionāls laukums ar mākslīgo segumu, 100 m
skrejceļš, 3 skrejceliņi apkārt stadionam, tāllēkšanas bedre un lodes grūšanas sektors. Ir uzstādītas ģērbtuves, treneru telpa un tribīnes atbalstītājiem. Tika iegādāts sporta laukuma aprīkojums: volejbola statnes ar tīklu, tenisa statnes ar tīklu, strītbola statnes ar groziem, augstlēkšanas sektora statne un paklājs. Ir uzstādīti dažādi ielu vingrošanas stieņi. Tiks
uzstādīti arī āra trenažieri.
Stadiona pārbūvi veica SIA “Ceļdaris” (līgumcena 554,85 tūkstoši
eiro ar PVN).

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

NORISINĀS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU
CIRŠANU MEŽVIDU CIEMĀ
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku ciršanu ārpus
meža zemes Kārsavas novadā” un Mežvidu daudzdzīvokļu mājas
“Kadiķi” iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publisko apspriešanu
no 7. septembra līdz 6. oktobrim par koku ciršanas ieceri Mežvidos pie
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Kadiķi”, kas nepieciešams, lai novērstu mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī mazinātu iedzīvotāju
apdraudējuma riskus.

No 7. septembra līdz 6. oktobrim izsludināta publiskā apspriešana un
iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Mežvidu ciemā
pie mājas “Kadiķi”.
Ar plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties www.karsava.lv , Mežvidu pagasta pārvaldē un Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads pašvaldības darba laikā vai pie
Kārsavas novada pašvaldības vides pārvaldības speciālistam, mob.tel.
28343926.
Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, Mežvidu pagasta pārvaldē.
Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Mežvidu pagasta pārvaldē,
Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai elektroniski
juris@vorkalis.lv līdz 2016. gada 6. oktobrim.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus 7. martā plkst. 15.00 Mežvidu pagasta
pārvaldē piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri un
izteikt savu viedokli.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē.
Juris Vorkalis
vides pārvaldības speciālists
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PABEIGTA RAIŅA IELAS PĀRBŪVE KĀRSAVAS PILSĒTĀ
Šovasar SIA “Ceļi un Tilti” pabeidza darbus pie projekta “Raiņa
ielas pārbūve Kārsavas pilsētā”.
Tika veikta ceļa segas pārbūve, demontējot veco un izbūvējot jaunu
asfaltu segumu, kā arī izveidojot jaunas nobrauktuves.
Skiču projektu izstrādāja Viktors Ruskulis.
Līguma ietvaros tika pārbūvēta Raiņa iela – 0, 655 km un Smilšu iela
– 0,116 km. Projekta būvdarbu izmaksas 59 981,86 eiro bez PVN. Darbi
tika veikti ņemot aizņēmumu valsts kasē.
29. jūlijā būvvalde pārbaudīja un atzina būvobjektu “Raiņa ielas pārbūve Kārsavas pilsētā” par derīgu ekspluatācijai. Darbu un materiāla minimālais garantijas termiņš ir trīs gadi no objekta nodošanas brīža.
Inese Nagle
attīstības nodaļas vadītāja

VIZUĀLĀS MĀKSLAS PLENĒRS PROJEKTA
“VARAVĪKSNE PĀR LATGALI” IETVAROS
Šogad pirmo reizi Latgales kultūras programmas ietvaros tika atbalstīts Kārsavas novada pašvaldības projekts “Varavīksne pār Latgali”,
kura idejas autori bija Mērdzenes pamatskolas skolotāji.
Šajā projektā piedalās 21 skolēns no Mērdzenes un Salnavas pamatskolas un Kārsavas Mākslas un Mūzikas skolas. Nodarbības vada pieredzes bagātās skolotājas L. Rosicka, V. Vasiļjeva, E. Bleive.
Projekta ietvaros 17.-19. augustā notika vizuālās mākslas plenērs, tā
pirmā diena notika Mērdzenes pamatskolā, kur dalībnieki sadarbojās un
strādāja trīs darba grupās. Darbs mijās ar atpūtu, kopīgo dejas apli un
garšīgām pusdienām. Pierimstot lietum, dalībnieki iepazina Mērdzenes
centru, apbrīnoja bagāto puķu klāstu pie bijušās skolotājas E. Novikas
mājām, estrādi un krucifiksu, lai krātu idejas, ko atainot savos darbos.
Plenēra otrā diena notika Salnavā. Pulcēšanās vieta bija omulīgais Salnavas KN, kur dalībnieki baudīja rīta tēju, pašgatavoto skolotājas Elvīras Bleives sieru un ābolus. Lai noskaņotos darbam, veidoja kopīgo novēlējumu apli šai dienai.
Neskatoties uz lietaino laiku, darbs noritēja sekmīgi, jo visi iekārtojās
Salnavas parka lapenē uz saliņas. Vēsturiskais muižas parks, gaumīgi
veidotie tiltiņi pār dīķi, akmeņi, senās celtnes top par attēlošanas objektiem bērnu skicēs. Pēc pastaigas pa parku, uzkāpšanas uz Mīlestības akmens visi devās uz kultūras namu, lai ieturētu maltīti un strādātu pāros,
veidojot lapu saulītes kā sienas dekorus. Dienas noslēgumā kā zīmi par
plenēra norisi dalībnieki atstāja simbolisku, pašu veidotu varavīksni pie
kultūras nama.
Trešā diena notika Kārsavā. Mūsu apmešanās mītne bija Kārsavas
Mākslas un Mūzikas skola, kuras telpu maģiskums noskaņoja radošai
darbībai. Pēc rīta tējas baudīšanas visi devās uz pilsētas estrādi. Te skolotājas dalībniekus sadalīja grupās un ievirzīja darbam. Laiks ritēja nemanāmi ātri, tika veidotas pretī redzamo ainavu skices, kurās iezīmēts
iepriekš izvēlētais priekšmets - lapa, čiekurs, akmens, sauss zars. Pēc
šīm skicēm dalībniekiem bija jāatrod dabā esošā ainava. Noslēgumā tika
veidots vēlējumu aplis jaunajam mācību gadam un turpmākajam darbam.
Šīs plenēra dienas deva ierosmi, idejas turpmākajam projekta darbam,
kas tiks pabeigts novembrī.
Lai plenērs varētu sekmīgi noritēt, par to rūpējās autobusu šoferi J.
Čigāns un J. Dauksts, Mērdzenes pamatskolas ēdnīcas darbinieces K.
Bulinska un G. Peļņa. Paldies pulcēšanās vietu saimniecēm - Salnavas
KN vadītājai V. Kirsanovai, Kārsavas Mākslas un Mūzikas skolas direktorei V. Krišānei un Mērdzenes pamatskolas direktorei I. Avotai.
Projekta noslēgums paredzēts
novembrī kā dāvana Latvijai
dzimšanas dienā. Vēlēsim
darba sparu un veiksmi visiem projekta dalībniekiem!
Projekta “Varavīksne pār Latgali”
koordinatore A. Šarkovska
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INTERVIJA AR VESELĪBAS SPECIĀLISTIEM PAR VESELĪBAS APRŪPI MŪSU NOVADĀ
Kārsavas novada pašvaldība šogad ir iestājusies Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā, līdz ar to svarīgi ir apzināt gan iedzīvotāju, gan veselības
speciālistu viedokli par esošo situāciju veselības aprūpes un veselības profilakses jautājumos mūsu novadā. Šoreiz savu viedokli ir snieguši trīs mūsu novada ģimenes ārsti, sniedzot atbildes uz 7 intervijas jautājumiem.
Atbildot uz jautājumu: „Kā Jūs vērtējat veselības aprūpes pakalpojumu un speciālistu pieejamību Kārsavas novada pašvaldības iedzīvotājiem?”, divi ģimenes ārsti ir atbildējuši, ka sava novada ietvaros iedzīvotājiem nav problēmu nokļūt pie ģimenes ārstiem, kā arī ģimenes ārstu
pieņemšanas laiki ir ērti pielāgoti apmeklējumiem gan dienas pirmajā, gan
otrajā pusē, ir arī „vakara pieņemšanas”.

menes ārsta prakses pacientu pēc 54 gadu vecuma?”, ģimenes ārsti
norāda, ka liela daļa pacientu ir ar hroniskām saslimšanām, galvenokārt
veselības problēmas saistītas ar mugurkaulu, locītavām un paaugstinātu
asinsspiedienu.
Intervijas sestā jautājuma „Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie saslimstības,
invaliditātes un mirstības cēloņi?”, atbildes liecina par to, ka daudzu
saslimšanu veicinošie faktori ir: stress, novēlota griešanās pie ārsta, alkoholisms, apgrūtināta speciālistu un izmeklējumu pieejamība, medicīnisko
pakalpojumu dārdzība zināšanu trūkums par veselīga uztura vērtību un
elementiem. Ģimenes ārsti kā galvenos saslimstības, invaliditātes un mirstības cēloņus iedzīvotājiem atzīmē sirds – asinsvadu, mugurkaula, locītavu un onkoloģiskās saslimšanas.

Viens no ģimenes ārstiem uzskata, ka problēma ir citu nepieciešamo
ārstniecības speciālistu un izmeklējumu savlaicīgai pieejamībai iedzīvotāUz intervijas septīto jautājumu „Kādus, Jūsuprāt, profilaktiskos un
jiem, galvenokārt, garo rindu dēļ. Savukārt, viens no ģimenes ārstiem ve- veselības veicinošos pasākumus vajadzētu ieviest Kārsavas novada
selības aprūpes pakalpojumu un speciālistu pieejamību Kārsavas novada pašvaldībā?”, ģimenes ārsti sniedz šādas atbildes: „bērniem būtu nepieciešama koriģējošā vingrošana, jāatrisina sabiedriskā transporta
pašvaldībā vērtē neapmierinoši.
problēma (nokļūšana uz Kārsavu un atpakaļ), aktuāla ir slimojošo
Sniedzot atbildes uz intervijas otro jautājumu: „Kāda ir ģimenes ārsta
pensionāru aprūpe, pirts, sporta zāles pieejamība personām ar invalipacientu apmeklētība (procentos) lauku un pilsētas iedzīvotāju
ditāti, alkoholisma profilaktiskie pasākumi…”
vidū?”, tikai viens ģimenes ārsts sniedza aptuveno skaitu (procentos) par
Apkopojot ģimenes ārstu pausto viedokli, varam secināt, ka mūsu saārstu apmeklētību lauku un pilsētas iedzīvotāju vidū, t.i. 50% pret 50%.
biedrības veselību ietekmē gan ārstniecības speciālistu un izmeklējumu
Uz intervijas trešo jautājumu: „Cik Jūsu ģimenes ārsta praksē iedzīpieejamība, gan pašu cilvēku attieksme pret savu veselību, gan vides ievotāju (procentos) vēršas ar ielaistām hroniskām saslimšanām un cik
tekmējošie faktori. Liela daļa iedzīvotāju ģimenes ārstus apmeklē akūtu
- profilaktiskos nolūkos?” , ģimenes ārsti atbild dažādi. Vienu no ģimevai hronisku saslimšanu gadījumos, nepievēršot uzmanību savlaicīgiem
nes ārstiem ar hroniskām un ielaistām saslimšanām apmeklē 50 % pacienprofilakses vai veselību veicinošiem pasākumiem.
tu, savukārt profilaktiskos nolūkos - uz pusi mazāk – 25%. Citu ģimenes
Kārsavas novada pašvaldība uzsākusi projekta izstrādi Eiropas Savienīārstu – ar hroniskām, ielaistām saslimšanām apmeklē aptuveni 10%, profibas fondu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
laktiskajos nolūkos - aptuveni 10-20%.
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
Priecē tas fakts, ka bērnu vecāki ir apzinīgi un ģimenes ārstu profilakun sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasātiskos nolūkos apmeklē 100%. Savukārt viens no ģimenes ārstiem domā,
kuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
ka interesanti būtu iegūt precīzus datus šajā jautājumā, bet tad būtu jāpieprofilaksei” ieviešanai pašvaldībā.
ņem darbā statistiķis medicīnas jautājumos.
Pateicamies ģimenes ārstiem par atvēlēto laiku intervijai.
Ceturtā intervijas jautājuma „Kādas vecuma grupas iedzīvotāji visbiežāk apmeklē ģimenes ārstu?” atbildēs ģimenes ārsti sniedz vienotu
viedokli – ģimenes ārstus visbiežāk apmeklē vecāka gājuma cilvēki (60Andžela Malakāne
80 gadus veci), kā arī bērni.
Sociālā dienesta vadītāja
Atbildot uz piekto intervijas jautājumu: „Kā Jūs raksturotu savas ģi-

MOBILAIS MAMOGRĀFS IZBRAUC
UZ LATVIJAS REĢIONIEM
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
3. oktobrī. Pie Kārsavas kultūras nama, Vienības iela 49c.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc
iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums
ir
bez
maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 142 840
un 27 866 655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai
raksot e-pastu info@mamografija.lv.

PIRMS ĶERT JUMI,
KĀRSAVĀ NOTIKS MIĶEĻDIENAS
Gatavojoties ražas svētkiem, Kārsavā 18.
septembrī plkst. 12.00 notiks Miķeļdienas
ieskandināšana “Sanākam, sadziedam, sagaidot Miķeli!”.
Tuvojoties Miķeļdienai, laukumu pie Kārsavas kultūras nama pieskandinās amatierkolektīvi no Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadiem. Pēc garās rudens darba dunas,
ražas bagātības iepriecināti, jautrās dziesmās
un dejās atzīmēsim saulgriežu tuvošanos.
Mikeļdienas ieskandināšanas pasākums
Kārsavas novadā notiek projekta “Gaismas
dārzs Ludzai” ietvaros. Projekts veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides
aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu".
Inese Krivmane
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste

APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBU
KOPPROJEKTS
„Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!”
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas novadu pašvaldību kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, kas
tika iesniegts programmas aktivitātē
„Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.
Projekta realizācijai piešķirtais finansējums
ir mazliet vairāk kā 52 tūkstoši eiro.
Projekta izskatīšanas gaitā apstiprinātās aktivitētes ir vides instalācijas objektu uzstādīšana
katrā pašvaldībā, Ziemeļlatgales dabas ceļveža
izdošana un ar dabu saistītu pasākumu cikla
organizācija visās piecās Ziemeļlatgales pašvaldībās. Paredzamais projekta realizācijas
laiks ir līdz 2017. gada septembrim.

Inga Bernāne
Tūrisma organizatore

SPORTS
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KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKI
Piektdien, 26. augustā notika 2. Kārsavas ielu sporta pasākums “Pi Kuojis Nakts”! Šogad notika sacensības strītbolā, florbolā un 1x1 “Panna”
futbola.
Strītbols: 1.vieta – Lobsteri (Aivis Mūrnieks, Elvis Zeiļuks, Retvards
Rusins)
2. vieta – Komanda (Vjačeslavs Višņakovs, Edgars Putelis, Atis Kļaviņš,
Oskars Kaspers)
3. vieta – BK Lazdukalns (Andis Petuks, Alvis Šmagris, Kristiāns
Mārtuševs, Rolands Arelkevičs)
Labākais turnīra spēlētājs – Retvards Rusins
3 punktu metienu konkursa uzvarētājs – Roberts Rancāns
Florbols: 1.vieta – 13 (Marks Višņakovs, Vitalijs Jermakovs, Aleksandrs Grehovs, Vitalijs Krištopovs).
2. vieta – Saulstariņi (Oskars Rupainis, Armands Ivulāns, Guntis
Spruksts, Sandris Turlajs).
3. vieta – Spāks (Kaspars Miezis, Gundars Igaunis, Vitālijs Dunkins, Edgars Urtāns).
Labākais turnīra spēlētājs – Marks Višņakovs.
1x1 Panna: 1.vieta – Egīls Jegorovs, 2. vieta – Ditmārs Kašs, 3. vieta –
Vadims Lepjaks.
Futbols
Kārsavas novada svētku minifutbola turnīrā, kurš notika 24.augustā Malnavas koledžas stadionā, pieteicās 8 komandas. Komandas tika sadalītas
divās apakšgrupās. Izspēlējot apakšgrupās un izslēgšanas spēlēs, par 3.4.vietu cīnījās SK Kuorsova 38+ un Volejbolistu komandas, pēcspēļu
soda sitienos Volejbolistu komanda bija pārāki. Par 1.-2. vietu spēlēja
Kuorsovas jauniešu komanda un komanda no Ciblas novada. Kuorsovas
komanda uzvarēja pamatlaikā 1:0.
28. augusts - noslēdzošā diena.

No 19. līdz 21. augustam notika Valkas novada un Valgas pilsētas
starptautiskais jauniešu futbola turnīrs “Valkas - Valgas kauss
2016”, kurā piedalījās komandas no Lietuvas, Beļgijas, Izraēlas,
Igaunijas un Latvijas - kopā astoņas komandas.
Šajā turnīrā piedalījās arī Kārsavas novada Jauniešu futbola komanda
„SK Kuorsova”. Turnīra gaitā komandas nospēlēja savā starpā vienu apli. Nezaudējot ne vienu spēli, komanda SK Kuorsova ieņēma 3. vietu
(trīs neizšķirtas un pārējās uzvaras). Kā vērtīgākais spēlētājs komandā
tika atzīmēts Andis Jakovlevs. Komandā vēl spēlēja: Markuss Mednis,
Raivis Ancāns, Rainers Patmalnieks, Rolands Jurāns, Sandis Vašķevičs,
Roberts Zelčs, Artūrs Bozovičs, Toms Buravecs, Ilja Puhovs, Daniels
Rudovičs, Germans Lapšovs, Jānis Piveks, Ainārs Oltiņš.
Turnīrā piedalījās arī Ziemeļaustrumu reģiona izlases jauniešu futbola
komanda (ZAFC), kuri spēlēja lielo futbolu 11x11. ZAFC komanda šajā
turnīra ieņēma 2. vietu. Uz izlasi tika izsaukti Kārsavas novada jaunie
futbolisti: Kirils Ozoļiņš, Guntars Gabranovs, Edgars Kolosovs, Mārtiņš
Laganovskis-Vesers.

Darts
Vīrieši ( 24 dalībnieki ): 1.v. – Edgars Brilis, 2.v. – Vladimirs Musalimovs, 3.v. – Sandris Stanislavskis. Sievietes: 1.v. – Samanta Drozdova,
2.v. – Biruta Filipova, 3.v. – Linda Balalaiko. Skolēni: 1.v. – Rainers
Patmalnieks, 2.v. – Gabriela Eidukova, 3.v. – Andis Jakovlevs.
Šaušana no pneimatiskās šautenes.
Kopā piedalījās 52 dalībnieki. Dalībnieki startēja divās grupās.
Vecuma grupā līdz 12 gadiem piedalījās 15 bērni, par uzvarētājiem
kļuva 1.vieta Armands Bauska, 2.vieta Daniels Rudovičs, 3.vieta Rihardo Jegorovs.
Otrā grupā - parējie bez vecuma ierobežojuma. 1.vieta Kaspars Lauzinieks, 2.vieta Aldis Šicāns, 3.vieta Artūrs Gaidukovs.
Ielu vingrošana
Zēni
Pievilkšanās (no 17 gadiem): 1.v. – Vadims Djubko; 2.v. – Ervīns Eiduks; 3.v. – Juris Gutāns.
Pievilkšanās (līdz 16 gadiem): 1.v. – Lenarts Krieviņš; 2.v. – Marks
Korņilovs; 3.v. – Reinis Vasiljevs.
Atspiedieni balstā guļus (no 17 gadiem): 1.v. – Dāvis Zagorskis; 2.v. –
Artūrs Barziņš; 3.v. – Juris Gutāns.
Atspiedieni balstā guļus (līdz 16 gadiem): 1.v. – Lenarts Krieviņš; 2.v. –
Juris Fagucists; 3.v. – Rainers Patmalnieks.
Turēšanās pie stieņa 90 grādus uz laiku (no 17 gadiem): 1.v. – Vadims
Djubko; 2.v. – Juris Gutāns; 3.v. – Arnis Gutāns.
Turēšanās pie stieņa 90 grādus uz laiku (līdz 16 gadiem): 1.v. – Marks
Kornilovs; 2.v. – Reinis Vasiļovs; Jurtis Fagucists.
Meitenes, vēderprese uz laiku(1. min.) (no 17 gadiem): 1.v. – Svetlana
Beļavska; 2.v. – Ieva Kuzmane; 3.v. – Samanda Drozdova.
Meitenes, vēderprese uz laiku(1. min.) (līdz 16 gadiem): 1.v. – Elīna
Caune; 2.v. – Erika Zveiniece; 3.v. – Gabriela Gaidukova.

Kārsavas novada svētku sporta programmas ietvaros 23. augustā
norisinājās tradicionālais pludmales volejbola turnīrs (3 + 1). Tur nīrā piedalījās desmit komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās: A
- Bērzgale, Solo&Partneri (Ludza), Saulstariņi (Rogovka), Salnavka,
Īdvesma; B – Malnavīši, Ašie (Baltinava), Ludza, Līga&Ūsiņi
(Baltinava), MegaMIX (SK Kuorsova). Spēles norisinājās līdz viena seta
uzvarai. Pusfināliem kvalificējās katras apakšgrupas divas labākās komandas. Izspēlējot apakšgrupu spēles, pusfinālos tikās: Solo&Partneri –
Līga&Ūsiņi (21:16) un MegaMIX – Saulstariņi (14:21). Spēlē par trešo
vietu SK Kuorsova “MegaMIX” izrādījās pārāki par Līga&Ūsiņi ar
21:17, bet par Kārsavas novada svētku pludmales volejbola uzvarētājiem
kļuva Solo&Partneri komanda, kuri finālā pārspēja Saulstariņus ar rezultātu 21:17. Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar kausu
un medaļām.
28. augustā Kārsavas pilsētas tenisa kortos norisinājās Kārsavas
novada svētku tenisa turnīrs. Tur nīr ā piedalījās 10 tenisisti no Rēzeknes, Ludzas un Kārsavas novadiem, kuri pēc iepriekšējo turnīru reitinga un izlozes tika iedalīti trijās apakšgrupās: A – Edgars Briļs, Vladimirs Musaļimovs, Laimonis Naglis; B – Vladimirs Deržickis, Sandris
Stanislavskis, Kirils Marusčaks, Aivars Petrovs; C – Vitālijs Žuks, Jānis
Barsukovs, Edgars Urtāns. Spēles norisinājās līdz viena seta uzvarai. Finālam kvalificējās tikai apakšgrupu pirmo vietu ieguvēji. Pēc izspēlētām
apakšgrupu spēlēm finālgrupā tikās: E.Briļs – V.Deržickis (6/2), E.Briļs
– V.Žuks (6/0), V.Deržickis – V.Žuks (7/6). Par Kārsavas novada svētku
tenisa turnīra uzvarētāju kļuva Edgars Briļs no Ludzas.
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LATGALES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI TIEKĀS AR
VESELĪBAS MINISTRIJAS PĀRSTĀVJIEM

IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS!

31. augustā Veselības ministrijā notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību
vadītāju un nozares vadošo
speciālistu tikšanās ar Veselības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem.

Par agresīviem un klaiņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem
novada teritorijā ir jāziņo novada vides pārvaldības speciālistam Jurim Vorkalim, mob.tel. 28343926.

dara visu nepieciešamo, lai
piesaistītu jaunos veselības
jomas speciālistus. Tiek piešķirti dzīvokļi, maksātas stipendijas, taču tas nav devis
vēlamos rezultātus, tādēļ aicinām Veselības ministrijai jaunajiem speciālistiem ieviest
reģionālo algu koeficentu, kā
tas šobrīd jau ir ģimenes ārstiem”.

Tikšanās galvenais uzdevums bija apspriest un izskatīt
jautājumus par veselības nozares aktualitātēm, noskaidrot
ministrijas redzējumu nozares Tāpat Latgales pašvaldību
problēmsituāciju risināšanai, vadītāji ierosināja veikt vesekā arī jautājumus, kuri skar lības pakalpojumu pieejamīveselības pakalpojumu pieeja- bas katrējumu.
mību iedzīvotājiem un to kvaLatgales plānošanas reģiona
litātes uzlabošanu.
pašvaldību pārstāvji ir gandaLatgales pašvaldības bija rītti par tikšanos un par tajā
rūpīgi gatavojušās – jau ie- panākto abpusējo sapratni
priekš tika apzināti un apko- daudzos jautājumos. “Esam
poti reģionam svarīgie prob- pārliecināti, ka ministrijā reģilēmjautājumi, kas laicīgi tika onu problēmjautājumi tiek
nosūtīti izskatīšanai Veselības aizvien vairāk sadzirdēti un
ministrijai.
tie tiks risināti. Tikai kopīViena no galvenajām tēmām giem spēkiem mēs varam veibija par rezidentu piesaisti cināt kvalitatīvu veselības paLatgales reģionam, ārstu trū- kalpojumu pieejamību iedzīkums slimnīcās, kā arī medicī- votājiem” piebilda A.Gendele.
niskā personāla atalgojums.
Kā ministrijai sanāksmē apliecināja Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomes
priekšsēdētāja Alīna Gendele:
“Latgales pašvaldības šobrīd

Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

Kā rīkoties ja es pilsētā redzu klaiņojošu suni?

?

Aicinājums ziņot arī tad, ja saimnieki pārkāpj dzīvnieku labturības noteikumus un
viņu mājdzīvnieki apdraud sabiedrību.
SENIORU BRAUCIENS UZ SKAISTĀM LATVIJAS VIETĀM
Kaut gan šī vasara nelutina ar lielu saules daudzumu ne zemniekus, ne mazdārziņu īpašniekus, tomēr dzīve rit katram savu gaitu.
Augusts ir tas mēnesis, kad katrā Latvijas novadā notiek dažādi pasākumi. Tad
kad baltie stārķi pošas uz siltajām zemēm, mūsu seniori jau sesto gadu augustā pošas ekskursijā uz kādu Latvijas vietu apskatīt ko jaunu, neredzētu.
Šoreiz brauciens bija uz Alūksni. Mums bija liels skaits braucēju, kopā 54 seniori.
Pirmā apstāšanās vieta bija Kalncempju pagasta Viktora Ķirpja Ates muzejs, kur
atrodas Vidzemes lauku sēta. Tajā izvietotas 11 ēkas, sākot ar saimes māju, riju,
zirgu šķūni, motoru un labības šķūni, smēdi, ratnīcu, klēti, pūnīti, melo pirti un citām ēkām, kurās izvietota ekspozīcija, kas raksturo Vidzemes zemnieku dzīvi. Katru gadu septembra otrajā sestdienā tur notiek pļaujas svētki, šo pasākumu varētu
ieviest arī mūsu novadā.
Tālāk devāmies uz Aknīstes Dabas muzeju, kur varēja apskatīt visāda veida minerālus, zvēru un putnu izbāzeņus. Gids ar lielu aizrautību mums stāstīja par muzeja veidošanās procesu.
Nākamā pieturvieta bija Bībeles muzejs, tajā ir 38 valstu bībeles. Tālāk devāmies
iepazīt Alūksnes pilsētu, apskatījāmies Glika ozolus, Garnizona kapus pie Tempļa
kalna, pilssalu uz kuras ir skaista estrāde.
Beidzamais brauciens bija ar mazbānīti no Alūksnes līdz Gulbenei. Šīs dzelzceļa
posms ir vienīgais vispārējas lietošanas šaursliežu dzelzceļš Baltijā. Brauciena laikā mums “uzbruka” bānīša laupītāji, kuri mums sagādāja jautrus brīžus un deva
iespēja iegādāties suvenīrus.
Paldies ekskursijas vadītājai Zofijai Ritiņai un visiem palīgiem.
Reģīna Jezupova

ATTAISNOJUMA DOKUMENTUS PAR BĒRNU INTEREŠU IZGLĪTĪBU VAR KRĀT MOBILAJĀ LIETOTNĒ
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar
2017. gadu, varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu
izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti
attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem pakalpojumiem.
Čekus par 2016. gadā samaksātu bērnu interešu izglītību līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt arī bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un, nospiežot izvēli
“Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” / “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā
aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā. Tas nozīmē, ka
aplikācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka čeks pazudīs vai izbalos,
turklāt visa nepieciešamā informācija tiks norādīta brīdī, kad čeku fiksēs
ar aplikāciju, tātad gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai būs jāpatērē
mazāk laika. Tomēr, lai automātiskais process notiktu korekti, ir svarīgi,
lai katram maksājuma dokumentam būtu norādīta precīza informācija,
īpašu uzmanību pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas datumam
un maksājuma dokumenta summai.

kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.
Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās
personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam,
kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).
Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pulciņiem, ko piedāvā
izglītības iestāde vai kuriem ir pašvaldības izsniegta licence. Informācija
par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, pieejama
Izglītības iestāžu reģistrā https://viis.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.
Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā interešu
izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā
summa par vienu bērnu 2016.gadā ir 215 eiro. No samaksātā 2017.gadā
varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada laikā par minētajiem izdevumiem samaksātā summa būs lielāka par 215 eiro, izdevumu
pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem.
Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās vietnēs:
- Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē;
- iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē;
- Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu
Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāie- apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa vietnē
sniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti/Uzdot jautājumu VID”.
Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus par bērnu interešu izglītību?
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STARPTAUTISKAJĀ NAKTS SĒŅOŠANAS FESTIVĀLĀ
"EJOM BAKUOT!" GANDRĪZ 100 SĒŅOTĀJI
Šajā nedēļas nogalē notikušajā Nakts sēņošanas festivālā "Ejom
bakuot!" Kārsavas novada dabas parkā "Numernes valnis" piedalījās gandrīz 100 sēņotāji.

SEPTEMBRIS

2016

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS
75 gadu jubileja
Veneranda Karpova Malnavas pag.
Velta Kaša Salnavas pag.
Veronika Kaupuže Kārsava
Marija Lele Malnavas pag.
Osvalds Zelčs Salnavas pag.
80 gadu jubileja
Anna Barkāne Malnavas pag.
Zinaīda Bilinska Mežvidu pag.
Felicija Mortukāne Kārsava
Konstantīns Rancāns Salnavas pag.
Vera Šivcane Kārsava

85 gadu jubileja
Jevģenija Medvedeva Kārsava
Antons Tabuns Salnavas pag.
90 gadu jubileja
Ludmila Aleksandrova Kārsava
Marijanna Mazure Goliševas pag.
Antoņina Silkāne Mērdzenes pag.
91 gada jubileja
Eleonora Mullere Malnavas pag.
92 gadu jubileja
Ļubova Maksimova Goliševas pag.

Ir viss tāpat, kā bijis.
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums Tik laiks ir gadu skaitu samainījis.
(Z. Purvs)
Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!
Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā augusta mēnesī sastādīti 2 laulību reģistri:
Indars Staņislavskis un Agrita Dzerkale

Šogad nakts sēņošanas festivālā piedalījās arī 22 sēņotāji no ārzemēm
- Armēnijas, Moldovas, Ukrainas, Polijas un Bulgārijas.

Ervīns Jegorovs un Justīne Poļnija

Sēņošanas festivāls "Ejom bakuot!" nenotiek sacensību formā - netika
vērtēts komandu salasītais sēņu daudzums. "Festivāls ir domāts, lai gūtu
prieku, sēņojot naktī, tāpēc arī balvas tika pasniegtas dažādās interesantās kategorijās - "Mazākā sēne", "Seksīgākā sēne", par komandas skaistāko vizuālo noformējumu un citās," komentē pasākuma organizatori.
Šogad tika svinēti nu jau pieci gadi, kopš biedrība "Kārsavas novada
jauniešu centrs "Pūga"" aizsāka sēņošanas tradīciju naktī.
Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi sēņošanas festivāls šoreiz
tika papildināts ar dienas daļu, kurā Latvijas Dabas muzeja mikoloģe
Inita Dāniele pasākuma apmeklētājiem palīdzēja iepazīt Latvijā augošās
sēnes un to īpašības.
Īpaši aicinātas uz šo pasākuma daļu bija ģimenes ar bērniem, kas varēja doties sēņot dienas gaišajā daļā. Jaunākajiem dalībniekiem tika piedāvātas izzinoši radošas aktivitātes, savukārt pieaugušie varēja pārbaudīt
savas zināšanas, izspēlējot spēli "Atpazīsti sēnes".
Savukārt sēņošanas festivāla "Ejom bakuot!" nakts daļa notika no
plkst. 20.30 līdz 23.00, pēc kuras apmeklētāji vēl uzkavējās zvaigžņotajā piknikā.
Foto no pasākuma meklējiet Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:
karsava.lv.

Inga Bernāne
Tūrisma organizatore

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

SPORTA RUDENS PROGRAMMA
16. septembrī plkst. 10.00 Mežvidu pamatskolas stadions. Kār savas
novada minifutbolā turnīrs jauniešiem „FUTBOLA DIENA – 2016”.
17. septembrī plkst. 11.00 Kārsavas vidusskolas stadions. Pir mās
novada sporta spēles.
18. septembrī Kārsavas vidusskolas stadions. Futbola Diena – 2016
Plkst. 10.00 ZAFC U-14 izlases treniņš
Plkst. 12.00 – 15.00 Futbola konkursi (aicināti visi interesenti)
Plkst. 15.30 Futbola spēle ZA FC U-14 – Ludzas NSS U-16

20. septembrī plkst. 10.00 Kārsavas vidusskolas stadions. Kār savas
novada sportiski – militārās sacensības “Kārsavas rudens – 2016”.
22. septembrī plkst. 09.00 Kārsavas vidusskolas stadions. Latvijas
Olimpiskā Diena – 2016.

No 7. septembra līdz 30. septembrim. Vizuālās mākslas konkur ss
Kārsavas novada skolēniem „Sports manā dzīvē”.

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā augusta mēnesī sastādīti 10 miršanas reģistri:
Antoņina Boluža

Emīlija Nalivaiko

Jadviga Pičukāne

11.04.1954 - 27.08.2016 Kārsava

11.08.1922 - 10.08.2016 Kārsava

12.02.1921 - 18.08.2016 Malnavas pagasts

Marija Ivanova

Valerians Nikolajevs

Zinaīda Stepanova

05.01.1925 - 28.08.2016 Kārsava

24.06.1937 - 18.08.2016 Goliševas pagasts

25.11.1933 - 23.08.2016 Kārsava

Lidija Karāne

Atis Ņukšs

Anna Urtāne

03.12.1944 - 07.08.2016 Kārsava

07.09.1988 - 08.08.2016 Malnavas pagasts

23.09.1936 - 05.08.2016 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

