
SIRSNĪGI AIZVADĪTA SKOLOTĀJU DIENA 2016 

JAUNĀKIE 

KĀRSAVAS NOVADA 

IEDZĪVOTĀJI 

 
Grieta Vorkale 

Ieva Platniece 

6. oktobra novakarē Kārsavas Mūzikas un māk-

slas skolas zālē Kārsavas novada pašvaldība vien-

kopus aicināja Kārsavas novada izglītības iestāžu 

kolektīvus, bijušos  iestāžu darbiniekus un skolotā-

jus, lai svinīgā pasākumā atzīmētu Skolotāju dienu.  

Pasākumā novada pedagogus uzrunāja un sveica 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, svētkus vadīja kul-

tūras pasākumu organizatore Agnese Medne.  

Svinīgā pasākuma laikā Kārsavas novada ATZINĪ-

BAS saņēma trīs pedagogi: Malnavas koledžā - Anna 

Bozoviča, Malnavas pagasta PII „Sienāzītis” – Lidija 

Rudoviča un  Kārsavas vidusskolā – Edgars Puksts. 

Kārsavas novada PATEICĪBAS par ieguldīto darbu 

skolēnu izglītošanā un audzināšanā saņēma 28 pe-

dagogi: Kārsavas vidusskolā – Solvita Ločmele, Ilona 

Cibuļska, Viktorijs Krišāns, Māris Geidāns, Antoņina 

Nalivaiko, Olga Labanova, Ligita Žukovska, Ilga Bu-

ravceva, Anita Lele, Valentīna Barane, Rita Nagle; 

Mežvidu pamatskolā – Jolanta Silicka; Salnavas pa-

matskolā – Ināra Kivle, Janīna Ļubka, Indra Punane; 

Mērdzenes pamatskolā – Antoņina Zlidne, Vera Zalā-

ne; Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā – Guna Kise, 

Rasma Kulamova, Dainis Poikāns; Malnavas koledžā 

– Valentīna Gorpiniča, Evita Kļaviņa, Marlinda Ci-

mermane, Anita Jakimova, Arturs Vorkalis, Rita Sta-

rodumova, Janīna Terezija Barkāne, Inta Ostrovska. 

Muzikālās rudens noskaņās skolotājus un visus klā-

tesošos priecēja Māris Lāpāns un Ģirts Ripa. 

Vēlreiz sveicam visus Kārsavas novada pedagogus 

SKOLOTĀJU DIENĀ! 

 

Inta Laganovska-Vesere 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķe 

28. oktobrī plkst. 17.00 Kārsa-

vas KN izklaides pasākums 

"Cāļus skaita rudenī" un bērnu 

disenīte. 

28. oktobrī plkst. 20.00 Salnavas 

KN Kārsavas novada lauksaim-

nieku atpūtas pasākums. 

Par jautrību parūpēsies brāļi Pun-

cuļi.  

Omulībai līdzi ņemiet groziņus. 

Ieeja bez maksas.  

Dalību pasākumā lūgums pieteikt 

līdz 27. oktobrim, zvanot mob.tel. 

29 471 359 

29. oktobrī plkst. 19.00 Mežvidu 

TN novadnieces un rakstnieces 

Rasmas Urtānes Jubilejas vakars. 

5. novembrī plkst. 19.00 Salna-

vas KN Rudens večer inka.  

17. novembrī Salnavas KN svi-

nīgs pasākums, veltīts Latvijas 

gadadienai  

17. novembrī plkst. 12.00 Mēr-

dzenes KN Mērdzenes pamatsko-

las skolēnu koncerts "Veltījums 

Latvijai" 

18. novembrī plkst. 19.00 Mēr-

dzenes KN Svētku koncer ts Lat-

vijas dzimšanas dienā 

18. novembrī plkst. 22.00 Mēr-

dzenes KN Svētku balle. Spēlē 
Edgars. Galdiņu rezervācija - 

mob. tel. 26 339 241. Ieeja – 2 
eiro.  

PASĀKUMU PLĀNS 

Pedagogu izcilības balvai no Kārsavas novada 

tika izvirzīti četri skolotāji – Inta Miņina no Mal-

navas koledžas, Elvīra Bleive no Salnavas pamat-

skolas, Vera Krišāne no Kārsavas Mūzikas un 

mākslas skolas, Agnese Medne no Malnavas kole-

džas. Balvu nominācijā "Par mūsdienīgu un rado-

šu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu ap-

mācībai" saņēma Agnese Medne.  

Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas 

prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu 

veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgalis-

kās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē. 

2015. gada 13. septembrī aprit 145 gadi, kopš Rē-

zeknes novada Zaļmuižas (tagad – Nautrēnu ) pagastā 

dzimis izcilais Romas katoļu garīdznieks un pe-

dagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks Niko-

dems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespai-

dīgo devumu Latgales kultūrā un izglītībā, Rēzeknes 

Latgaliešu kultūras biedrība ierosina iedibināt Niko-

dema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedago-

giem. Šī balva tiktu piešķirta reizi gadā, vispārējās un 

pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī 

augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu mā-

cībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu mācību darbā, 

latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzi-

nāšanā jaunajā paaudzē. 

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

NIKODEMA RANCĀNA BALVA LATGALES IZCILĀKAJIEM PEDAGOGIEM 
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LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTNIEKU RUDENS NOMETNE KĀRSAVĀ 

Kārsavas novada krievu kultūras biedrība 
"Utroja",  biedrības "Sadarbības platforma", 
Ludzas biedrība "Kira", Latvijas Poļu biedrī-
bas Daugavpils nodaļa "Promień",  aicināja 
darbīgos un pašaizliedzīgos Latvijas un Lat-
gales nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāv-
jus piedalīties, Kultūras Vēstnieku rudens no-
metnē Latgalē", no šī gada 30. septembra līdz 
2. oktobrim.  

Nometnes mērķis - veicināt starpkultūru dia-
loga, savstarpējas izpratnes un sadarbības veido-
šanos mazākumtautību un latviešu, latgaļu pār-
stāvošo NVO starpā.  

Trīs dienas NVO pārstāvji no dažādām Latvi-
jas un Latgales reģiona pašvaldībām tika aicinā-
ti darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi, iepazīt 
labās prakses piemērus, veidot jaunas sadarbības 
formas, kā arī apgūt praktiskās prasmes lielu 
projektu izstrādē, popularizēt savas organizācijas 
darbību, kā arī gūt ieskatu dažādu Latvijas mazā-
kumtautību kultūras mantojumā un tradīcijās. 
Kopīgās aktivitātēs, pilnveidot savas zināšanas 
un izpratni par kultūru daudzveidību un identitā-
tes veidošanu globalizācijas apstākļos. 

Lekcijas un nodarbības notika skaistajā, vies-
mīlīgajā Kārsavas Mūzikas un Mākslas skolā. 
Pirmās dienas sākumā, skolas direktore Vera 
Krišāne, savā uzrunā, pavēstīja par skolas ikdie-
nu un novēlēja visiem veiksmīgus un radošus 
mirkļus. 

Ar teātra spēli, kā metodi, dažādu etnisko gru-
pu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā, 

Ināras Rasimas, Kārsavas 
kultūras nama, Kārsavas no-
vada krievu kultūras biedrī-
bas „Utroja” vadītājas vadī-
bā, dalībnieki atbrīvojās, sa-
pazinās, smēlās enerģiju ra-
došai darbībai. 

Pēcpusdienā - ceļš uz Ludzu 
un tikšanās Ludzā ar NVO 
„Kira” pārstāvjiem – praktis-
kā diskusija, projektu pre-
zentācijas, ekskursija pa Lu-
dzu - Vandas Žuļinas un Va-
lērija Dzevaltovska vadībā. 

Vakarpusē – Kārsavas KN 
notika tikšanās ar novada 
pašvaldības priekšsēdētāju 
Ināru Silicku, jauniešu bied-
rības „Pūga” meitenēm un 

senioru organizācijas vadītāju Zofiju Ritiņu. Ne-
lielu kultūras vēstījumu dziesmu un deju veidā, 
sniedza Kārsavas KN kolektīvi „Skerco”, 
„Akkords”, „Samia” un „Senleja”. Vakara pasā-
kumā - „Iepazīstam viens otru”, ar Kārsavas vi-
dusskolas  ikdienu un sasniegumiem iepazīstinā-
ja direktors Edgars Puksts. Turpinājumā ritēja 
dalībnieku organizāciju prezentācijas. 

Otrā  nometnes diena sākās ar saeimas depu-
tāta, Jura Viļuma vēstījumu „NVO lūma Latgalis 
atteisteibā”.  

Kultūras Vēstniece, Lauma Celma, biedrības 
„Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja, 
noorganizēja ideju maratonu – „Projektu izstrā-
des principi, ceļš no idejas līdz realizācijai”. 

„Ekolingvistika un ekokomunikācija jeb efek-
tīvas saziņas priekšnoteikumi dažādu kultūru 
saskarē” - Latvijas Poļu biedrības Daugavpils 
nodaļa „Promień” valdes locekles, Kristīnes 
Kuņickas vēstījumā. 

Dienas izskaņā visi atraktīvi izdzīvoja Drā-
mas terapijas maģistres Līgas Rundānes vadīto 
radošo nodarbību “Tuvāk sev”. 

Vakarā - neformāls saskandināšanas vakars, 
demonstrējot dažādu tautu dziesmas, dejas un 
virtuvi. 

Trešās dienas rīts, sākās ar Humanitāro zināt-
ņu maģistres Ineses Grandānes, biedrības „Cita 
Rīga” valdes locekles, nodarbību – „Inovatīvas 
metodes ar spēles elementiem latviešu valodas 
apguvē”. 

Ap pusdienlaiku - ceļš uz Salnavu. Labās 
prakses iepazīšana un tikšanās ar Latvijas kultū-
ras vēstnieci Valentīnu Kirsanovu un Annu Dan-
ču, biedrības “Kūzuls” pārstāvēm. Skanēja Dze-
jas teātris, Muzikantu ciems. Tēlaini un uzskatā-
mi tika pavēstīta Salnavas vēsture un tagadnes 
ikdiena.   

Anna Rancāne, dzejniece, E. Veidenbauma 
prēmijas, kardināla J. Vaivoda fonda balvas, As-
pazijas prēmijas un Preses nama balvas laureāte, 
stāstīja klātesošajiem par latgaliešu nacionālo 
identitāti – tās izpratni, izjūtām, apziņu, ieveda 
arī savas dzejas burvībā. 

Svētdienas vakarpusē, ar nopelnītiem dalības 
apliecinājumiem, radošām idejām, pozitīvām 
emocijām un patīkamām atmiņām par tikšanos 
Latgales Ziemeļaustrumu pierobežā, Kultūras 
Vēstnieki, devās mājupceļā, sirsnīgus pateicības 
sveicienus sūtot - KKN, KMMS, KVSK kolektī-
viem, šoferītim Arnim Zelčam, Kārsavas un Sal-
navas skolu garšīgās ēdināšanas „rūķīšiem”.  

 

Ināra Rasima 
Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” 

vadītāja 

MIĶEĻDIENA MĒRDZENĒ 

29. septembra pēcpusdienā Mērdzenes kultūras namā pulcējās 

bērni, jaunās māmiņas, vidējās paaudzes un cienījama vecuma kun-

dzes, lai mājīgā gaisotnē daudzinātu Miķeļdienu. 

Svētki tika rīkoti par godu šī rudens dārzu karalim Ābolam. Lielu un 

krāsainu to veidoja bērni no kļavu lapām, čaklo roku meistares Aelitas 

Neulānes vadībā. Interesentiem Aelita mācīja, kā var pagatavot greznas 

rozes no krāsainajām rudens lapām. 

Etnogrāfiskā ansambļa „Mārga” vadītāja Austra Golubova stāstīja par 

Miķeļdienas tradīcijām Latgalē, bērniem mācīja gadskārtu rotaļas. Viņai 

palīdzēja bērnudārzu audzinātājas Ināra Mežale un Jelena Stanislavska. 

Interesi un jautrību izraisīja Miķeļdienas ticējumi un laika pareģojumi, 

ar kuriem iepazīstināja KN vadītāja Anita Šarkovska. 

Kopā ar kori „Austra” un diriģenti Ināru Dovgiallo visi varēja dziedāt 

jautras tautasdziesmas un tik populāro „Nāk rudens apgleznot Latviju”. 

Tā bija jauka pēcpusdiena, jo veidota kopīgiem spēkiem: dalībnieku 

sarūpēti āboli, ķirbji, rudens ziedi, pašu gatavoti gardumi: cepti āboli ar 

dažādiem pildījumiem, ābolu plātsmaizes, smiltsērkšķu pīrāgs, vienkārši 

pagatavojamas, bet garšīgas ābolmaizītes. 

Tika degustēti arī atnestie āboli. Svetlana Lipska iepazīstināja ar viņu 

ģimenē iecienītajām ābolu šķirnēm „X” un „Y”.  Aleksandrīna  Puļča  

un Regīna Savicka bija atvedušas „pilnus ratus” ar dažādiem stādiem un 

rudens labumiem. 

Pateicoties pagasta iedzīvotāju aktivitātei un atsaucībai Miķeļdiena 

Mērdzenē paliks jaukā atmiņā un rosinās gan lieliem, gan maziem arī 

turpmāk sagādāt svētkus pašiem sev. 

                                                                                                   Vera Zalāne 

Mērdzenes pamatskolas skolotāja 

KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 
AUDZĒKŅU IZZINOŠĀ EKSKURSIJA 

Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem no dažādiem Lat-

vijas novadiem, kopskaitā 650 skolēniem, 15. septembrī, tika piedā-

vāta neatkārtojama iespēja koncertzālē "Lielā Ģilde" apmeklēt 

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 90. jubilejas koncerta ģene-

rālmēģinājumu. Pateicoties Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 

atbalsta fondam un personīgi Jānim Jenzim arī mums, Kārsavas 

Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra dalībniekiem un pe-

dagogiem, tika dota iespēja apmeklēt nozīmīgo Latvijas kultūras 

pasākumu. 

Koncerta ģenerālmēģinājumā piedalījās izcili mākslinieki – pasaulsla-

venais latviešu diriģents Mariss Jansons pie diriģenta pults un maestro 

Raimonds Pauls pie ģildes koncertflīģeļa.  

Bija fantastiska iespēja dzīvā izpildījumā noklausīties Hektora Berlio-

za „Fantastisko simfoniju”, kas izskanēja koncerta pirmajā daļā, savu-

kārt otrajā daļā diriģents īstenoja savu seno sapni muzicēt vienā koncert-

programmā ar Raimondu Paulu.  

Pēcpusdienā mūs gaidīja brīnišķīga ekskursija pa grezno Latvijas pre-

zidenta rezidenci – Rīgas pili. Mēs redzējām greznākās, lielākās un no-

zīmīgākās pils telpas, kuras ir restaurētas pēc 2013.gada ugunsgrēka. 

Jau pils priekštelpā mūs sirsnīgi sagaidīja Latvijas Republikas preziden-

ta kundze Iveta Vējone. Prezidenta kundze ar gidi turpināja ekskursiju 

pa pils telpām. 

Bija aizraujoša, iedvesmojoša diena, kas deva mums daudz informāci-

jas ne tikai mūzikas, bet arī kultūras un vēstures jomā. 

 

Arnita Lipska 

KMMS saksofona spēles 7. klases audzēkne 
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JAUNIEŠI NO 6 VALSTĪM IEPAZĪST LATVIJAS DABU LATGALES PIEROBEŽĀ  

Biedrības „Kārsavas novada jauniešu 

centrs „Pūga”” jauniešu apmaiņas projekta 

„Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” ietvaros jaunieši 

no Armēnijas, Moldovas, Polijas, Ukrainas, 

Bulgārijas un Latvijas iepazina Latvijas un 

ārvalstu dabas vērtības, kā arī to izmantoša-

nas iespējas uzņēmējdarbības attīstībā, pieda-

lījās ikgadējā Nakts sēņošanas festivālā 

“Ejom bakuot!” un veidoja foto izstādi “Jo 

dziļāk mežā, jo tuvāk sev!”.  

Jauniešu apmaiņas projekts tika īstenots 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ie-

tvaros un  norisinājās no 6. līdz 13. septembrim 

Ciblas novada atpūtas kompleksā “Cirmas ezer-

krasts”. Astoņu dienu laikā 30 jaunieši no dažā-

dām valstīm dalījās ar savas valsts pieredzi da-

bas vērtību saglabāšanā, uzņēmējdarbības inte-

grācijā un problēmjautājumu risināšanā, kas 

saistīti ar dabas resursiem un to izmantošanu.  

Jauniešiem bija iespēja pašiem izbaudīt Latvi-

jas dabas daudzveidību kopā ar mikoloģi Initu 

Dānielu pētot sēņu sugas, kas satopamas dabas 

parka “Numernes valnis” teritorijā. Nebija vie-

naldzīgo arī pēc dalības Nakts sēņošanas festivā-

lā, jo lielākajai daļai jauniešu šī bija pirmā piere-

dze sēņu lasīšanā naktī. Latgales tematiskā cie-

ma “Meža labumu ciems” dalībnieces savukārt 

palīdzēja apmaiņas dalībniekiem apzināt cik 

plašs ir meža resurss un cik daudz no dabas vel-

tēm ir izmantojamas, lai izveidotu savu uzņē-

mējdarbību.  

Svarīgākais, ko jaunieši apguva apmaiņas pro-

jekta laikā ir savstarpēja informācijas apmaiņa 

par katras valsts kultūru, vērtībām, valodu un 

dabu, mācīšanās prieks izmantojot neformālās 

izglītības metodes, pieredze pašiem vadīt zināša-

nu apguves procesu starptautiska līmeņa projek-

tā.  

Jaunieši apmaiņas projekta ietvaros veidoja 

foto izstādi “Jo dziļāk mežā, jo tuvāk sev!”, kas 

līdz 13. decembrim ir apskatāma Kārsavas Mū-

zikas un mākslas skolā. Izstādē ir iekļautas 22 

fotogrāfijas, kuras ataino Latgales dabu un jaun-

iešu sajūtas esot tajā, kā arī izstādi bagātina Uk-

rainas komandas dalībnieces Anhelinas pašas 

sacerētais dzejolis par dabu, tās vērtību un traus-

lumu.  

Skaistais rudens laiks un Latvijas dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidība ap-

maiņas dalībniekiem atstāja neaizmirstamus ie-

spaidus par ciemošanos Latvijā, kā arī apziņu, 

cik vērtīgi ir dabas resursi ik katras valsts attīstī-

bā.  

 

Inga Bernāne 

Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” 
priekšsēdētāja vietniece 

MALNAVAS SENIORUS APCIEMO RĪGAS 
BIEDRĪBA “RADUGA” 

24. septembrī Rīgas biedrība „Raduga” projekta 

"Neviens nav aizmirsts" ietvaros devās uz pašu tālāko 

pansionātu, kas atrodas 260 km no Rīgas. Tas ir mājī-

gais pansionāts "Mūsmājas", nosaukums jau runā 

pats par sevi. 

Mūs sagaidīja kā ģimenes locekļus. Jutām, ka mūs ļoti 

gaida! Praktiski visi pansionāta iedzīvotāji bija atnākuši 

sagaidīt. Daudziem senioriem ir jau vairāk kā 90 gadu! 

Mēs ne tikai dziedājām, dejojām un minējām šarādes, bet 

arī pārrunājām, kāda ir vecumdienu jēga, par dvēseles 

mūžību un dzīvi pēc nāves. Dziesmas pašas par sevi pār-

gāja viena uz otru, katrs dziedāja to, kas dārgs viņa sirdij 

tai mirklī, visi pārējie piebalsoja un izveidojās pat vesels 

koris. Tatjana nodziedāja Annas Germanes dziesmu 

"Kolibeļnaja", daži nevarēja valdīt asaras. 

Katrs dāvanā dabūja eņģelītī, gatavotu Tatjanas mīļa-

jām rokām. Beigās, kā ierasts mūsu tradīcijās, visus pa-

cienāja ar augļiem un saldumiem, kurus pagatavoja pro-

jekta dalībnieces Anastasija, Nellija, Jevgēnija un Ilona. 

Tāpat tika uzdāvinātas saimniecībai vajadzīgās lietas, pati 

vērtīgākā bija dāvana no Ritas - asinsspiedienā mērītājs. 

Mēs vēl nebijām paspējuši aizbraukt, kad tika jautāts, kad 

brauksim atkal. Tādus labsirdīgus un aktīvus seniorus 

mēs vēl nebijām satikuši, tāpēc esam gatavi braukt līdz 

pasaules malai, lai viņus satiktu. 

Mums līdzi iedeva cienastu - ābolus, kabačus, tomātus, 

mājas sieru. Atgriezāmies mājās kā no lauku radiem - 

mīļotās vecmāmiņas un vectētiņa. Mani vecvecāki gan 

vairs nav dzīvi, bet vajadzība dot mīlestību citiem ir sa-

glabājusies. Pateicos projektam par tādu iespēju. 

Paldies visiem, kuri piedalījās braucienā, visiem, kuri 

mūs atbalsta garīgi, finansiāli, morāli un fiziski. Mēs vis-

iem jums esam ļoti pateicīgi. Atsevišķa pateicība pansio-

nāta direktorei Renātei un visam personālam - mājīgā at-

mosfēra ir pilnībā viņu nopelns. 

  

Ilona Ābel, projekta vadītāja 

Ilonas Ābel foto 

NETURI SVECI ZEM PŪRA 

Kārsavas novada pensionāru apvienība ir realizējusi projektu programma 

“Plaukstošu kopienu attīstībai”.  

Biedrībai ir aktīva sadarbība ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu. Fonds sniedz bied-

rībai piešķīrumu 500 eiro projektam “Neturi sveci zem pūra” Nr. PKA/2016/24, kura 

mērķis ir iegādāties inventāru un aprīkojumu, lai novada iedzīvotājiem dotu iespēju ap-

gūt jaunas prasmes, kuras turpmāk varētu pielietot ikdienā.  

Par piešķirto naudu biedrība iegādājās lielu galdu darbam un krēslus. Tika iegādāts 

tapošanai nepieciešamais inventārs (brošiņām, aprocēm, cepurēm, šallēm) tiks sniegtas 

pamata apmācības šo prasmju apgūšanai. Apmācības sāksies oktobrī.  

 

Zofija Ritiņa 

Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja 

LAI GRĀMATA NEGUĻ PLAUKTĀ! 

Kārsavas vidusskolas 12. a klases skolēniem patīk darīt labus darbus, tāpēc jau 

trešo gadu jaunieši aktīvi meklē iespējas un piedalās labdarības akcijās un talkās. 

Iepriekš jaunieši pielikuši savu roku tādu akciju norisē, kā Latviešu folkloras krātu-

ves un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā „Valodas talkā”, lai kopī-

giem spēkiem palīdzētu folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus, kā arī Kārsavas un Mal-

navas pirmsskolas iestāžu apmeklējumā ar dāvanām, lai pateiktos par pašu audzināšanu 

un skološanu bērnībā. 

Šogad 12. a klases skolēnus uzrunāja biedrības „Sajūtu Pasaule” organizētās akcijas 

„Lai grāmata neguļ plauktā” sauklis – „No manas Sajūtu Pasaules uz Tavējo, no Tavas 

uz nākamo!”. Jaunieši klases stundas ietvaros dalījušies ar savām domām, kā un cik ļoti 

katrs no viņiem ir spējīgs izmainīt pasauli. Nonākuši pie secinājuma, ka katram jāsāk ar 

sevis mainīšanu vai pilnveidošanu, skolēni nolēma piedalīties akcijā. 

Katram jaunietim bija dots uzdevums pārskatīt savus, vecāku, vecvecāku grāmatu 

plauktus un atrast vismaz dažas grāmatas, kas jau sen netiek lietotas, tomēr ir gana glī-

tas, akurātas un interesantas, lai tās varētu nodot kādam citam lasītājam vecumā no 6 

līdz 15 gadiem. Savāktās grāmatas, sazinoties ar projekta vadītāju Kadriju Beiroti, tika 

nogādātas Viļakas „Latvijas Aptiekas” nodaļā, un tālāk pēc šķirošanas Rīgā dosies pie 

saviem jaunajiem  saimniekiem – bērniem un jauniešiem rūpēs nonākušajās ģimenēs. 

12. a klases skolēni vēlāk atzina, ka nav nemaz tik grūti sakārtot savu grāmatu plauk-

tu, izdarot labu darbu ne tikai sev, bet arī citiem. 

Paldies visiem, kuri piedalījās akcijā, kā arī akcijas organizatoriem par ideju un tās 

sekmīgu realizēšanu! 

 

Ilga Voite 

Kārsavas vidusskolas 12.a klases audzinātāja 
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Zarina Kudrjavceva 

09.11.1980 - 11.09.2016 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas no-

vada Dzimtsarakstu nodaļā septembra mēnesī sastādīti 2 

miršanas reģistri: 

SVEICAM OKTOBRA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  
Janina Ancāne 

Malnavas pag. 

Marija Dumarova 
Kārsava 

Nadežda Šišlova 
Kārsava 

Valentīna Vasiļjeva 
Goliševas pag. 

 
80 gadu jubileja 

Regīna Baranovska 
Salnavas pag 

Antoņina Lele 
Salnavas pag. 

Roberts Ločmelis 
Kārsava 

Ļubova Natariusa 
Kārsava 

Viktors Nefjodovs 
Goliševas pag. 

Nikolajs Orehovs 
Malnavas pag. 

Antoņina Potaša 
Salnavas pag. 

Jānis Voits 
Kārsava 

 
92 gadu jubileja 

Anna Gailāne 
Mežvidu pag. 

Mihalīna Lipska 
Mērdzenes pag. 

Monika Melne 
Mežvidu pag. 

Mihalīna Paulāne 
Mežvidu pag. 

 
94 gadu jubileja 

Klavdija Cvetkova 
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) 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembra mēne-

sī sastādīti 2 laulību reģistri:  

Aleksandrs Drozdovs un Daira Barkāne 

Vasilijs Ivanovs un Ludmila Andrejeva 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

SKAISTI IESĀCIES JAUNAIS MĀCĪBU GADS  

Mēs, Salnavas pamatskolas skolotāji un skolēni esam pamatīgi iešūpojušies jau-
nā mācību gada sākumā, jo tik daudz sporta pasākumu septembra mēnesī mūsu 
novadā vēl nebija bijis. 

Audzēkņi čakli startējuši komandu spēlēs, atbalstījuši un godalgas guvuši arī Olim-
piskajā dienā. Piedalījās Kārsavas vidusskolas stadiona atklāšanā un tikās ar aizsardzī-
bas ministru R. Bergmaņa kungu. Jaunāko klašu skolēni – M. Punans un M. Skangale 
piedalījās novada rīkotajā vizuālās mākslas konkursā „Sports manā dzīvē.” 

Skolā daudz diskutējām par tēviem un viņu profesijām, kurus Tēva dienā sveicām ar  
pašdarinātiem apsveikumiem, nosūtot skaistus apsveikuma vārdus un vēlējumus. 

Jau 4. gadu piedalāmies valsts mēroga pasākumā - Vislatvijas Putras programma. Arī 
šogad mūsu Salnavas pamatskola ir starp tā 100 skolām, kuras saņems dāvanas no Her-
kuless. Mēnesi darbosimies šīs programmas ietvaros, veidojot pavārgrāmatu ar savām 
putras receptēm, klausoties Profesora Grauda lekcijas un pildot dažādus uzdevumus. 

Mūsu skolā darbību šogad atkal atsākusi Džimbas programma, kurā darbojas sākum-
skolas bērni. Audzēkņi tiek mācīti  kā pareizi rīkoties attiecībās ar vienaudžiem, pieau-
gušiem cilvēkiem skolā, ārpusskolas pasākumos, sabiedriskās vietās. 

Pēc pagasta bibliotekāres V. Zelčas iniciatīvas, sadarbojoties Salnavas TN vadītājai 
V. Kirsanovai un skolotājai A. Rundānei, tika organizēta brīnišķīga dzejas pēcpusdiena 
Salnavas pagasta iedzīvotājiem un Salnavas pamatskolas skolēniem. Tajā uzstājās 5.-
9.klašu skolēni ar saviem pašsacerētajiem dzejoļiem, kā arī Kārsavas novada dzejas 
mīļi lika izbaudīt brīnišķīgu muzikālo dzejas kompozīciju „Kad kļavu lapas sārtojas...” 

Vecāki, skolotāji un skolēni kopā vienojās un izveidoja Miķeļdienas izstādi. Skolas 
telpas rotāja krāšņas ziedu kompozīcijas, neparasto dārzeņu parāde un interesantās dār-
zeņu kompozīcijas – veidojumi. Liels paldies bērniem – mazpulcēniem un skolotājai J. 
Ļubkai kuri visu vasaru čakli strādāja un pētīja, veidojot dažādus pierakstus un mērīju-
mus, iepazīstinot ar tiem arī pārējos. 

Septembris skolā noslēdzās ar skaistu, krāšņu un muzikālu pasākumu, kuru skolas 
bērni veltīja mums – skolotājiem. Paldies audzēkņiem – Dinijai, Santai, Samantai, Agi-
tai, Egitai, Madarai, Lūcijai, Valentīnam un Ralfam par darbu! 

Indra Punane                                                                
Salnavas pamatskolas skolotāja 

KĀRSAVAS STADIONA IZMANTOŠANA 

Pārbūvētais Kārsavas stadions ir infrastruktūra, kuru izmanto gan Kārsavas 

vidusskola, gan novada iedzīvotāji. 

Izmantojot stadionu lūgums ievērot darba plānu – priekšroka darboties stadionā ir 

Kārsavas vidusskolai un Sporta skolai. Šajā laikā iedzīvotāji drīkst darboties stadiona 

teritorijā netraucējot skolēniem.  

IEILGUSI KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE 

Kārsavas novada pašvaldības speciālisti turpina darbu pie grants 

ceļu būvprojektu izstrādes. Būvprojektu skicēs ūdens novades risinā-

jumi, nobrauktuvju platumi un garumi ir saskaņoti ar pārvalžu vadī-

tājiem. Ar īpašniekiem, kurus skar ceļu pārbūve, ceļu projekti un pa-

redzētās darbības ir saskaņotas. 

Sakarā ar tehniskiem noteikumiem, ko izsniedza A/S “Sadales tīkls”, ir 

ieilgusi pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde. A/S 

“Sadales tīkls” ir noteikusi to, ka atsevišķās vietās, kur šobrīd elektrības 

kabeļi ir pa gaisu, šā projekta ietvaros ir obligāti jāierok zemē. 

Paredzam jau novembrī sagaidīt pirmos mazo ceļa posmu būvprojek-

tus: 

- Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā;  

- Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pa-

gastā; 

- Jāņa, Parka un Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā. 

Lielākajiem būvprojektiem, Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi ceļa posma 

pārbūve Malnavas pagastā un Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teri-

torijā, notiek apjomīgs darbs pie elektrības sadaļas. 

Kad tiks saņemti saskaņotie būvprojekti, tad tiks izsludināts būvdarbu 

iepirkums lauku ceļa posmiem un projektu iesniegumu iesniegšana Lauku 

atbalsta dienestā, kur notiks iesniegumu izvērtēšana. Ja neradīsies nepare-

dzētas problēmas, tad nākošajā vasarā visi apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti.  

 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja 


