JAUNĀKIE
KĀRSAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI
Erians Makuševs
Gabriela Dauksta

18. novembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Svētku balle. Spēlē Edgars. Galdiņu rezervācija - mob. tel.
26 339 241. Ieeja – 2 eiro.
19. novembrī plkst. 22.00 Mežvidu KN balle. Spēlē Edgar s Čiževskis. Ieeja 2 eiro.

SANĀKSIM KOPĀ LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS
Tieši šī diena, 18. novembris, katram no mums ir pati nozīmīgākā
valsts svētku diena. Mēs godinām
visus, kuri cīnījušies par mūsu
valsts brīvību, kuri veicinājuši Latvijas attīstību, nesuši valsts vārdu
pasaulē, darījuši labus darbus savā
sētā, pagastā, novadā. Katrs no
mums ir kaut maza, bet ļoti vērtīga
daļa savas valsts veidošanā, un, ieguldot labu darbu, labas domas, mēs
veicinām Latvijas izaugsmi.

Kļavas vadībā, kuri klausītājus
priecēs ar muzikālu uzvedumu
„Ziedonis un Vācietis”, kurā skanēs Imanta Ziedoņa dzeja Imanta
Kalniņa mūzikā un Ojāra Vācieša
dzeja Artura Maskata mūzikā. Pie
klavierēm – Dace Kļava un Mārtiņš Zilberts. Koncertā piedalīsies

noslēgums.
16. novembrī plkst. 19.00 Malnavas koledžas jaunā korpusa zālē
svētku koncerts "Latvija sākas manī!".
17. novembrī plkst. 13.30 Mežvidu KN Latvijas Republikas pr oklamēšanas dienai veltīts pasākums.

arī Artūrs Noviks (akordeons) un
17. novembrī plkst. 19.00 SalnaMareks Auziņš (kontrabass).
vas KN " Melānijas hr onika" . IeePar godu Latvijas proklamēšanas ja – 1 eiro.
gadadienai Valsts prezidenta kanceJau tradicionāli Kārsavas nova- leja sadarbībā ar VSIA „Latvijas Plkst. 22.00 balle ar grupu
da pašvaldība šajos svētkos sveic Koncerti” Kārsavas novadam dāvi- “Aimari”. Ieeja 2,50 eiro līdz plkst.
„Kārsavas novada Goda pilso- na šo koncertu.
23.00, vēlāk 3 eiro.
ņus”, šogad šim goda apbalvojuPatriotiskais mēnesis tiks svinēts 17. novembrī plkst. 12.00 Mērdzemam izvirzīti trīs novadnieki:
visos pagastos un pilsētā:
nes KN Mēr dzenes pamatskolas
Anna Dundure par gribasspēku,
skolēnu koncerts "Veltījums Latvi11. novembrī plkst. 15.00 Gaisneatlaidību, cilvēkmīlestību, patriomots gājiens uz Bozovas brāļu ka- jai"
tismu, dzimtā pagasta un Kārsavas
piem no Kār savas KN.
17. novembrī plkst. 14.00 Golišenovada popularizēšanu valstī, Eirovas KN Mēr dzenes pamatskolas
pas Savienībā un ārpus tās robežām, Plkst. 15.30 Piemiņas brīdis Bozoskolēnu koncerts "Veltījums Latvivas brāļu kapos.
Anita Turlaja par izcilu, ilgstošu,
jai".
radošu un profesionālu darbu kul- 11. novembrī plkst. 22.00 Kārsa18. novembrī plkst. 17.30 Kārsatūrvēsturiskā mantojuma saglabāša- vas KN Rudens disco 80. - 90. gadu ritmos Ieeja 2 eiro. "Groziņos" - vas KN Latvijas valsts 98 gadanā – dejas popularizēšanā,
dienai veltīts pasākums ar Latvijas
"rudens raža".
Andrejam Jonānam par garīgo
Radio kora koncertu: "Imanta Zievērtību saglabāšanu un popularizē- 13. novembrī plkst. 13.00 Kārsa- doņa un Ojāra Vācieša dzeja mūzišanu, par prasmi saliedēt Stiglavas vas KN filma " Melānijas hr onikā". Goda pilsoņu godināšana.
draudzi un nesavtīgu sava pienāku- ka". Ieeja – 1 eiro.
18. novembrī plkst. 19.00 Golišema veikšanu.
15. novembrī plkst.13.00 Mērdze- vas KN atpūtas vakar s ar gr oziŠos svētkus vēl skaistākus padarīs nes pamatskolā pr ojekta
ņiem, veltīts Latvijas dzimšanas dieLatvijas Radio koris Sigvarda "VARAVĪKSNE PĀR LATGALI" nai.

26. novembrī plkst. 13.00 Kārsavas KN novada senior u atpūtas
pēcpusdiena “Nāk rudens apgleznot
novadu”. Ciemiņu un vietējo amatierkolektīvu koncerts. Lustēšanās
pie AINĀRA deju mūzikas. Omulībai - labs garastāvoklis un groziņš.

“Kas tauta bez vēstures?
Priede bez saknes.
Pasaules putekļos mests
Akmens.“
( Andris Vējāns)
Mūžā daudz kas var mainīties
gan personiskajā dzīvē, gan sabiedrībā; var mainīties arī valsts
iekārtas un varas. Var dzīvē
daudz ko iegūt un arī daudz zaudēt, bet nekad cilvēks nevar zaudēt piederības sajūtu savai tautai
un dzimtajai zemei, jo tā ir katra
vislielākā vērtība, kas mums visiem dota kopš dzimšanas.
Sveicu visus novada iedzīvotājus Lāčplēša dienā un Latvijas
Republikas proklamēšanas 98.
gadadienā!
Domes priekšsēdētāja
Ināra Silicka

Kultūra
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FILMA „MELĀNIJAS HRONIKA“ BŪS SKATĀMA KĀRSAVĀ UN SALNAVĀ
Novembra mēnesī, Kinopunktos visā Latvijā tiks demonstrēta lat- ku Latvijā (nākamais deportāciju vilnis Latviju skāra 1949. gada martā).
viešu režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika“. Tas ir
Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. Melānijai un viņas dēlam visstāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas (1905–1997) izsūtījuma ceļu
pirms
ir jāizdzīvo – trīs nedēļu ilgajā braucienā līdz nomaļajam Tjuhtetas
Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna
ciemam,
pirmajos mēnešos svešajā vidē, badā un slimībās, bet pēc tam –
“Veļupes krastā” motīviem.
jādzīvo. Jāsamierinās un jāpieņem jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir
Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnumu, gara plašumu un cie- zudis pamats un pamatojums. Kādu tas noved līdz sabrukumam, Melāniju
šanu pilnajiem likteņiem Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts līdz apziņai, kurā “skan tikai viena stīga – cerība.” Un arī līdz piedzīvotā
par latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Lat- detalizētiem pierakstiem, kas vēlāk veido apjomīgu literāru darbu par Sivijā.
bīrijā pavadītajiem 16 gadiem.
Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS okupētā Latvija. Varas pārstāvji Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku sevī, kurš ir stiprāks par badu,
iebrūk Melānijas un viņas vīra, neatkarīgās Latvijas laikraksta galvenā aukstumu, nežēlību, pat par nāvi, un ir spējīgs uzņemties atbildību par
redaktora,
līdzcilvēku, palīdzēt citiem, – tāds ir Melānijas Vanagas pašas, viņas atmiAleksandra ņu un arī šī kinofilmas par Melāniju Vanagu apliecinājums gaišajam pamājoklī, liek saulē, gaišumam katrā no mums.
modināt asRežisors – Viesturs Kairišs; lomās - Sabine Timoteo, Guna Zariņa,
toņgadīgo
Maija
Doveika, Baiba Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Ivars Krasts.
dēlu Andreju
un kāpt kra- Filmas garums: 2h. Vecuma ierobežojumus 12+. Filmu studija: Mistrus
vas mašīnā. media
Stacijā vīrieKārsavas novadā filma tiks demonstrēta 13. novembrī plkst. 13.00
ši tiek šķirti Kārsavas KN un 17. novembrī plkst. 19.00 Salnavas KN.
no ģimenēm.
Šajā
dienā 13. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN aicinām padomju represēpadomju va- tos sanākt kopā un dalīties atmiņās par skarbajiem notikumiem.
ra deportēja
aptuveni
17 000 cilvē-

VEĻU LAIKS KĀRSAVAS NOVADĀ
Novembris… Pār laukiem un mājām pārveļas Veļu mākoņi, mēs
arvien atceramies savus mīļos un tuvos kapsētās. Iededzam svecīti
gan mājās, gan arī kapos. Atceramies, un galvenais lūdzamies par
aizgājējiem.

Latgalē izsenis šai laikā, novembra sākumā sievas un vīri sanāk kopā
un dzied Psalmus. Zinu, ka arī Kārsavas novada pagastos aktīvi notiek
Psalmu dziedāšana, Salnavas pusē to organizē Elvīra Bleive, Mežvidos
Antoņina Mūrniece, Mērdzenē Veronika Novika un Austra Golubeva,
Kārsavā Anna Karpova un Anna Balalaiko. Malnavā aktīvi dzied Stefānija Zača ar sievām. Bozovas etnogrāfiskā ansambļa sievas un viņu atbalstītāji jau daudzus gadus sanāk kopā Bozovā, pie Emīlijas Šķenes, lai
lūgtos, dziedātu Psalmus un atcerētos aizgājējus (skatīt attēlu).
Esot kopā, tiek pārrunāts arī par aizgājušo vasaru, par Kapusvētkiem
un Svecīšu vakariem. Par to, ka pagasta ļaudis, pārvaldnieku Irēnas Kaupužes, Annas Gabrānes, Anatolija Posrednikova, Antras Bojāres, Jāņa
Koļča un Pētera Laganovska un arī kapu saimnieku vadībā skaisti un
kārtīgi cenšas uzturēt kārtībā visus Kārsavas novada kapus.

Vēlos izteikt milzīgu un cilvēcīgu paldies par regulāru Šalaju kapu
uzturēšanu kārtībā un tīrībā. Par vienmēr skaisti noformētajām un neuzkrītoši izvietotajām urniņām ar uzrakstu “Ziedojumi kapu labiekārtošanai”, “Ziedojumi par mirušajiem”, par īpaši skaisti sakoptiem un sapostiem kapiem Kapusvētku un Mirušo piemiņas dienā – Svecīšu vakarā.
Ik katrs sīkums ir ievērots, lai būtu patīkami kapos svētku reizē ieiet pa
Goda vārtiem. Paldies Mērdzenes pagasta pārvaldniekam Jānim Koļčam,
Šalaju kapu saimniecei Veronikai Novikai, viņas vīram Aivaram un visiem, visiem, kas piedalās kapu sakopšanā un labiekārtošanā. Sirsnīgs
paldies arī Mērdzenes sieviešu kora “Austra” grupai ar vadītāju Ināru
Dovgiallo, prāvestam Andrim Jonānam par patiesi izjusto Svecīšu vakaru 29. oktobra pēcpusdienā Šalaju kapos.
Inta no Kārsavas

LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ NOTIKS SVĒTKU
KONCERTI LATVIJAS NOVADOS
Par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai Valsts prezidenta
kanceleja sadarbībā ar VSIA „Latvijas Koncerti” 2016. gada 18.
novembrī rīkos ikgadējos svētku koncertus Rīgā un visos Latvijas
novados. Šogad koncerti izskanēs Ikšķilē, Vecumniekos, Grobiņā un
Kārsavā. Rīgas koncerts, kas notiks Latvijas Nacionālajā teātrī, tiks
translēts LTV1 un Latvijas Radio „Klasika” pl. 17.30. Translācijas
laikā notiks tiešraide no novadu koncertu norises vietām un Valsts
prezidenta uzrunas pārraidīšana.

Latvijas Republikas 98. gadadienai veltītajos svētku koncertos pēc
Valsts prezidenta ierosinājuma – izcelt Latvijas jaunos talantus – uzstāsies jaunie talantīgie Latvijas mūziķi.
Valsts svētku koncertā Rīgā 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī
piedalīsies karjeras sākumposmā ešošās daudzsološās solistes - pianiste
Aurēlija Šimkus un vokāliste Inga Šļubovska-Kancēviča. Koncerta programmā skanēs vairāku šī gada komponistu – jubilāru mūzika – fragmenti no Romualda Kalsona cikla “Mozaīka”, Pētera Vaska Otrā čellkoncerta fināls un divas daļas no Raimonda Paula skaņdarba “Portreti”.
Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Andris Poga.

Kārsavas kultūras namā Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā
klausītājus priecēs ar muzikālu uzvedumu „Ziedonis un Vācietis”, kurā
skanēs Imanta Ziedoņa dzeja Imanta Kalniņa mūzikā un Ojāra Vācieša
dzeja Artura Maskata mūzikā. Pie klavierēm – Dace Kļava un Mārtiņš
Zilberts. Koncertā piedalīsies arī Artūrs Noviks (akordeons) un Mareks
Auziņš (kontrabass).
Rinta Bružēvica
VSIA „Latvijas Koncertu” sabiedrisko attiecību vadītāja
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KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠI AICINĀTI PIETEIKTIES
PROJEKTAM “PROTI UN DARI”

RUDENS KĀRSAVAS PILSĒTAS
BIBIOTĒKĀ

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Tas norisināsies
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa
«Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.

Septembrī Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika atklātas divas rokdarbu izstādes. Pieaugušo nodaļā izvietota Tatjanas
Jerjominas
(Pudinava) darbu
izstāde, kur var iepazīties ar dažādās
tehnikās darinātiem
paklājiņiem, adījumiem un stikla pērlīšu gleznām. Košie,
rūpīgi darinātie darbi liecina par autores vitalitāti, milzīgo
pacietību un darba mīlestību.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī
veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā darba meklētāji.
Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:
Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas
pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem,
lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA
īstenotajos pasākumos iniciatīvas «Jauniešu garantija» ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī
nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma personības
attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projekta līdzekļiem tiks nodrošināts deviņu mēnešu ilgā laika periodā. Tas ietvers:
regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu mēnesī),
 neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
 speciālistu konsultācijas,
 dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos),
 brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru
aktivitātēs, pasākumos un projektos,
 ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas
specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu
pie amata meistara),
 iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c.


Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim. Kārsavas novada pašvaldība
aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu
un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju rakstot uz e-pastu:
projekta “Proti un dari” vadītājam Jurim Vorkalim juris@vorkalis.lv t. 28343926, mentoriem - Anna Zīmele anna.zimele@gmail.com t.29207196, vai Solvita Dzērkale solvits@gmail.com t. 28741073.

AICINĀM PIEDALĪTIES FOTOAKCIJĀ UN FOTOIZSTĀDES
„LATVIJAS DABAS SPĒKS UN SKAISTUMS” VEIDOŠANĀ
Foto entuziasti un profesionāļi tiek aicināti iesaistīties projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” ietvaros rīkotajā foto akcijā “Latvijas
dabas spēks un skaistums”.
Tiek gaidītas fotogrāfijas, kas uzņemtas Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados un kuras raksturo Ziemeļlatgales piecu novadu dabu un
dabas vērtības dažādos gada laikos, ietverot tematiku – četras dabas stihijas: Ūdens,
Zeme, Uguns un Gaiss. Iesniegtās fotogrāfijas tiks apkopotas ceļojošajā izstādē, kura
visos piecos novados tiks izstādīta līdz 2017. gada septembrim. Fotogrāfiju iesniegšana
notiks no 2016. gada 1. novembra līdz 1. decembrim. Informācija par akcijas norisi,
mērķiem un fotogrāfiju iesniegšanas nosacījumiem – nolikumā (visit.karsava.lv).
Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!", Nr.1-08/236/2016,
veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.
Inga Bernāne
Tūrisma organizatore

Bērnu nodaļā skatāmas mežvidietes Intas Rancānes
tamborētās rotaļlietas. Bibliotēkas mazajiem apmeklētājiem ir liels pārsteigums un prieks ieraudzīt kaut ko tik
neierastu starp grāmatu plauktiem. Visiem gribas paņemt
rokās, apmīļot un izspēlēt kādu nelielu skeču ar grāmatās
iepazītiem varoņiem - Pekausi, Karlsonu, Princesi, Vinniju Pūku, ēzelīti, un citiem iemīļotiem personāžiem.
Dzejas dienas Latvijā norisinās jau no 1965. gada un
ir viena no stabilākajām un ilglaicīgākajām kultūras dzīves tradīcijām. Arī Kārsavas kultūras dzīvē par tradīciju
ir kļuvis septembri aizvadīt dzejiskā noskaņā.
Dzejas dienu izskaņā, 23. septembrī bibliotēkas zālē
literāri muzikālā pēcpusdienā "Latgales debesis" notika
tikšanās ar radošo novadnieci, dzejnieci Līgu Rundāni.
Pamudinājumu rakstīt dzeju devusi latgaliešu valodas un
kultūras skolotāju vasaras nometne “Vosoruošona”. Divas reizes L. Rundānei ir piešķirta latgaliešu kultūras balva Boņuks: 2008. gadā – nominācijā “Vysulobuokuos
ailis” un 2010. gadā – nominācijā “Goda Školuotuojs”.
Līgas Rundānes dzejoļi publicēti dažādos kopkrājumos un periodikā. 2004. gadā nāca klajā pirmais dzejoļu
krājums “Leluos atlaidys”.
Līga iepazīstināja klātesošos ar jaunākajiem dzejoļiem. Autores savdabīgo, lakonisko un smalku noskaņu
niansēm piepildīto dzeju paspilgtināja Sovvaļnīka (Ingars
Gusāns) komponētās melodijas ar dzejnieces vārdiem.
Līga stāstīja, kādu dzīves notikumu un pārdzīvojumu rezultātā ir radušās dzejas rindas. Sarunā par šī brīža sajūtām, iedvesmas avotiem un nākotnes redzējumu, uzzinājām vairāk par Līgas otro (pirmā – pedagoģija) specialitāti – drāmas terapiju. Klātesošie izteica cerību sagaidīt autores otro dzejas krājumu un vēlēja radošus panākumus
un veiksmi visu ieceru realizēšanā.
“septembris
izaskraidejs kai puikeļs
šūnedeļ pieški nūbremzej
pabuorsteidams kruosoju lopu šaļti
nu saulis izkarseituos pavēderis
rudiņa durovys
vieleigi aicynoj vydā
otkon olpom kurynuosim svecis”
/Līga Rundāne/
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja

PAŠVALDĪBA
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NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKĻA CETURTAIS
MAKSĀJUMS JĀVEIC LĪDZ 15. NOVEMBRIM

ZIEMEĻLATGALES PAŠVALDĪBAS MĒRĶTIECĪGI ATTĪSTA DABAS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” (likuma),
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) maksājams reizi ceturksnī 2016.gadā ne vēlāk kā 31. martā, 16. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi
Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novadu pašvaldību
kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”, kura mērķis ir Ziemeļlatgales dabas vērtību atklāšana, godinot
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi.

NĪN nomaksāt iespējams Kārsavas domes vai Kārsavas novada pagasta pārvalžu kasēs, pastā, bankā, internetbankā, kā arī portālā
www.epakalpojumi.lv.

Ziemeļlatgale ir bagāta ar mežiem un dabas resursiem, taču šis resurss
nav pietiekami apzināts un atklāts iedzīvotājiem un Latgales potenciālajiem viesiem. Lai veicinātu dabas vērtību atpazīstamību Ziemeļlatgalē,
nākamā gada tūrisma sezonai tiks izveidots tūrisma ceļvedis „Loba doba
Zīmeļlatgolā”, kurā tiks apkopota informācija par dabas teritorijām, īpaši
izceļamām ainavām un vietām skaistai atpūtai, velotūristiem noderīga
informācija, kā arī pasākumi, kas saistīti ar dabu un, protams, ieteikumi
videi draudzīgai atpūtai.

Likums nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs
par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Nodokli jāmaksā laicīgi (vienu reizi ceturksnī līdz maksāšanas paziņojumā norādītajam datumam vai reizi gadā avansa veidā līdz tekošā
gada 31. martam), jo, saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”,
par nodokļa maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek
aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda
0.05% par katru nokavēto dienu.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu un nodokļa apmēru, aicinām pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto epastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Aicinām nodokļa maksātājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus e-pastā, līdz ar to ietaupīt finanšu resursus, kuri tiek izlietoti, tos sagatavojot. Kārsavas novadā
2016.gadā šādu iespēju izmantoja tikai nedaudz vairāk kā 13% NĪN
maksātāju. Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv
Kārsavas novada pašvaldībā jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Mērdzenes pagasta pārvaldē, Mērdzenē, Kārsavas novadā vai pa tālruni 20221777.

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA SAŅEM
APBALVOJUMU „DRAUDZĪGS VELOSIPĒDISTAM”
22. septembrī, kafejnīcā "Miit Coffee", tika sumināti 12 uzņēmumi un pašvaldības par jaunu velonovietņu un veloinfrastruktūras
izveidi, savukārt 28 organizācijas tika suminātas par atraktīviem
velopasākumiem un vietējā tūrisma attīstīšanu. Konkursa laureātu
vidū kategorijā "Velosatiksmi un velokultūru veicinoša organizācija" ir arī Kārsavas novada pašvaldība par dalību velomaršruta
"Rypoj Vasals!" izveidē.

Svarīgs ieguldījums tūrisma jomas attīstībā būs piecu vides instalāciju
objektu uzstādīšana katra novada teritorijā. Vides instalāciju objekti paredzēti kā 4 dabas stihiju atspulgi, kas ir uguns, ūdens, gaiss, zeme un
tiks iekļauti tūrisma maršrutā kā īpaši apskates objekti jaunajā dabas ceļvedī. Vides instalāciju objekti, kas simbolizē dabas neaptveramo spēku
un skaistumu, darīs Ziemeļlatgali par vēl interesantāku un pievilcīgāku
ceļojuma galamērķi.
Savukārt visa gada garumā Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un
Viļakas novados tiks organizēti vides apziņu veidojoši pasākumi visām
paaudzēm, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem atklāt Latvijas dabas
skaistumu no jauna. Projekta realizācijai piešķirtais finansējums ir 52
tūkstoši eiro un apstiprinātās aktivitātes plānots īstenot līdz 2017. gada
septembrim.
Ziemeļlatgales pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumu par kopēju un mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē.
Dabas tūrisma un velo tūrisma attīstība Ziemeļlatgales teritorijās tiek
izvirzīta kā prioritārs uzdevums tūrisma izaugsmei un ilgtspējai.
Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!"
veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Inga Bernāne
Tūrisma organizatore

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR ZIEMAS ATPŪTAS
VIETĀM
Tuvojoties ziemai, Kārsavas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju par ziemas atpūtas vietu labiekārtošanu novadā.
Aptauja norit 10 dienas, t.i. līdz 12. novembrim. Aizpildīt aptauju
elektroniski ir iespējams Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. Papīra formātā tā ir pieejama novada skolās un bērnudārzos, kur
pulcējas plašākā labiekārtoto vietu auditorija – bērni un skolēni.
Aptauja, ļaus saprast, kuras ir tās vietas, kurām nepieciešama labiekārtošana un kas ir tas kas tur ir nepieciešams – apgaismojums, soliņi,
ugunskura vieta, vai kādi citi iedzīvotāju ieteikumi.
Šobrīd katrā pagastā un pilsētā ir atrasta vieta, kur varētu notiks ziemas prieki, bet iespējams pēc aptaujas izkristalizēsies vēl citas vietas.
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kampaņas organizatora "Prospero Sabiedriskās attiecības" pārstāve
Maija Trikule-Pleša stāsta, ka konkursa "Draudzīgs velosipēdistam" apbalvošanas ceremonijā tika cildināti Latvijas pašvaldību un organizāciju
pozitīvie velosipēdu infrastruktūras piemēri, bet drošām un ērtām velosipēdu novietnēm tika piešķirtas kvalitātes zīmes "Draudzīgs velosipēdistam".
Zīme „Draudzīgs velosipēdistam” tiek pasniegta kopš 2006. gada un
balvas pretendenti tiek atlasīti, apzinot fizisko un juridisko personu ieguldījumu velosatiksmes un velotūrisma veicināšanā.
Inga Bernāne
Tūrisma organizatore

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJAS LAPA
IZSTRĀDES PĒDĒJĀ POSMĀ
Pavasarī iesāktā pašvaldības mājas lapas izstrāde ir pēdējā
posmā. Šobrīd ir sagatavots dizains un tā vizuālā programmēšana,
ir pabeigta mājas lapas funkcionālā programmēšana un šobrīd tiek
iesākta testēšana un korekciju veikšana.
Iesākuma tika plānots, ka mājas lapa tiks pabeigta rudenī, bet darbi
iekavējās, līdz ar to šobrīd tiek paredzēts, ka iedzīvotājiem jaunā mājas
lapa būs pieejama šī gada nogalē.
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

5 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

Izglītība

NOVEMBRIS 2016

LATVIJAS REPUBLIKAS NBS UN ASV KARAVĪRI
CIEMOJAS KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ
Katru mācību
gadu Aizsardzības
ministrija piedāvā
izglītības iestādēm
tikties ar Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvjiem. Kārsavas vidusskola
regulāri izmanto
šo iespēju.
21. oktobrī mūsu
Kārsavas vidusskolā viesojās NBS
Zemessardzes 32.
kājnieku bataljona komandieris majors Jānis Ritenis, kā arī mūsu sabiedrotie NATO ietvaros - ASV jūras kājnieki un gaisa spēku karavīri.
Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandieris majors Jānis Ritenis
iepazīstināja skolēnus ar Zemessardzes uzdevumiem, karjeras iespējām
militārajā dienestā, kā arī runāja par
skolēnu individuālo atbildību un disciplīnu gatavojoties dienestam.
ASV gaisa spēku karavīri un jūras
kājinieki iepazīstināja skolēnus ar
saviem dienesta uzdevumiem un to
kāpēc viņi ir ieradušies Latvijā.
Pēc iepazīšanās notika draudzības
spēles basketbolā un futbolā. Futbola
spēle notika jaunajā skolas stadionā.
Spēlē Kārsavas vidusskolu pārstāvēja gan mūsu vidusskolēni, gan arī
skolas absolventi. Rezultāts - 10:1

KĀRSAVAS NOVADA SKOLĀS PAPILDINĀTS UN
ATJAUNOTS SPORTA INVENTĀRS UN APRĪKOJUMS
Šī gada maijā Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja projektu konkursu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, kurā, iesniedzot projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Kārsavas pašvaldības izglītības iestādēs”, piedalījās arī Kārsavas novada pašvaldība.
Jūlija sākumā saņēmām Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu
par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu mūsu iesniegtā projekta realizācijai.
Īstenojot projektu tika iegādāts jauns, mūsdienīgs, kvalitatīvs, drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs un aprīkojums visām Kārsavas
novada pašvaldības skolām:

mūsu labā. Basketbolā mūsu skolu
pārstāvēja 11. klases komanda. Basketbola laukumā izvērtās sīva cīņa
līdz pat pēdējai spēles sekundei. Ar
52 pret 55 mājinieki atzina viesu uzvaru. Ļoti uzteicama bija mūsu jauno
spēlētāju pašatdeve laukumā! Sacensību izskaņā draudzīgi rokas spiedieni, smaidi, atzinīgi vārdi un, protams, atmiņai selfiji.
Prom braucot ASV karavīri pateicās par silto uzņemšanu, uzslavēja
mūsu skolēnu basketbola spēlētprasmi, sporta bāzi. Arī skolēniem šī tikšanās bija vērtīga, noderēja angļu
valodas zināšanas, varēja pārbaudīt
savus spēkus, kā arī spēju komunicēt. 11. klases jaunieši izteica vēlmi
arī nākošgad tikties līdzīgā spēlē.

Kārsavas vidusskolai - 10 pāri naglu kurpes, 5 starta palikteņi, hronometrs, 15 volejbola bumbas.
Salnavas pamatskolai - 2 handbola bumbas, 3 minihandbola bumbas, 2 basketbola stīpas, 3 pildbumbas, 14 florbola nūjas un 20 florbola bumbiņas, galda tenisa tīkls, 4 galda tenisa raketes un 100 galda tenisa bumbiņas, 6 badmintona raketes.
Mežvidu pamatskolai - 2 pildbumbas (1kg), 5 basketbola bumbas,
hronometrs, šķēps (500g), 2 koka vingrošanas soli (4m), 3 vingrošanas
paklāji (200x100x10cm).
Mērdzenes pamatskolai - 10 minihandbola bumbas, 10 vingrošanas
apļi,
6
badmintona
raketes,
12
mešanas
bumbas.
Izmantojot projektā iegādāto inventāru un aprīkojumu tiks sekmēta
bērnu un jauniešu fiziskā, personīgā un sociālā attīstība, tiks veicināta
pamatprasmju un iemaņu apguve ,tās pilnveidošana mācību stundā
„Sports,” sporta interešu pulciņos un citās sporta aktivitātēs skolās.
Projekta kopējās izmaksas EUR 3143.81, t.sk., valsts budžeta līdzfinansējums EUR 1545.69.

Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors

Vaira Šicāne
Izglītības metodiķe

LABO DARBU NEDĒĻA KĀRSAVAS NOVADĀ
No 17. līdz 23. oktobrim Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv rīkoja akciju „Labo
darbu nedēļa”. Arī mēs, Kārsavas vidusskolas 4. a klases skolēni un audzinātāja, nolēmām iesaistīties šajā akcijā un 23. oktobrī
apmeklējām Rēzeknes dzīvnieku patversmi.

par mūsu mazajiem draugiem, katrs dzīvnieks,
protams, sapņo par savām mājām, kur varētu
pieglausties saimniekiem, izjust viņu gādību un
dāvāt saimniekiem savu mīlestību un uzticību.
Dzīvnieki uzreiz iekaroja mūsu sirdis. Skolēni ar milzīgu prieku un gandarījumu cienāja
dzīvniekus ar līdzi atvestajiem gardumiem, uzdāvināja dzīvnieku spēļmantiņas, sarūpētās
segas un citas lietas, kas dzīvniekiem noderēs
ikdienā. Meitenes kaķiem dāvināja sedziņas un
paklājiņus, ko pašas bija adījušas un tamborējušas. Bērni spēlējās ar murrājošajiem kaķiem un
izveda pastaigā suņus. Īpaši priecīgs par iespēju
paskraidīt bija atraktīvais un draudzīgais suņuks, kas nenogurstoši kopā ar bērniem skraidīja pa patversmes teritoriju. Patversmes darbiniece pastāstīja par dzīvnieku ikdienu, atbildēja uz
skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Cienasti un dāvanas tika sarūpēti no sirds.
Dzīvnieki nesaprot cilvēku valodu, bet mēs ar
Pie dzīvnieku patversmes vārtiem mūs sagai- dzīvniekiem sarunājāmies sirds valodā. Esam
dīja suns, kurš apzinīgi pildīja savus pienāku- pārliecināti, ka šis brauciens darīja mūs labestīmus, ar skaļu riešanu patversmes darbiniekiem gākus un sirsnīgākus.
pavēstot, ka ir ieradušies ciemiņi.
Paldies Madaras Gailānes vecākiem par transporta
nodrošināšanu, 4. a klases skolēniem un
Devāmies uz telpām, kur dzīvoja kaķi un suviņu
vecākiem,
kā arī skolotājai Lilitai Lagaņi. Mūs uzmanīgi vēroja daudzie acu pāri – kāds
novskai
par
atsaucību
un sarūpētajām dāvanām
nobijies un satraukts, cits priecīgs un ieinterepatversmes
iemītniekiem.
sēts. Katram dzīvniekam ir savs liktenis un
stāsts, kā viņi ir nokļuvuši patversmē, bet viņus
vieno tas, ka skumjas ir iezagušās viņu mazajās
sirsniņās, jo dzīvnieki ir palikuši bez mājām.
Anita Lele
Lai arī patversmes darbinieki no sirds rūpējas

Kārsavas vidusskolas 4. a klases audzinātāja

Oktobrī visā Latvijā norisinājās labo darbu nedēļa. Atbalstot šo pasākumu, arī mēs,
Salnavas pamatskolas 9.klases skolēni un
audzinātāja, darījām labus darbus.
Mēs no visas sirds vēlējāmies dāvāt savu
brīvo laiku, uzmanību visiem skolasbiedriem,
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, izmēģinot ko jaunu un neierastu skolas ikdienā.
Katru dienu visi tika aicināti uz rīta vingrošanu. Pašu izvēlēta mūzika un atbilstoši vingrojumi radīja jautrību un labu atmosfēru visu dienu.
Starpbrīžos piepildījām lielo grozu ar garšīgiem rudens āboliem, kurus katrs nesām no saviem ābeļdārziem, un dalījām tos ikvienam.
Protams, smaidījām, domājām gaišas domas un
katrā negatīvajā pilienā atradām kaut mazumiņu pozitīvā. Mums bija patiess prieks redzēt
smaidus rīta vingrošanā un rokas, kas sniedzās
pēc gardajiem āboliem.
Pēc savas pieredzes varam teikt, ka tas dod
milzīgu gandarījumu, kas vārdos nav izsakāms.
Kāds spēks ir ikdienišķiem sīkumiem, jo tie
spēj sasildīt sirdi.
Darīsim labus darbus katru dienu, jo tas
maina pasauli un liek mums būt labākiem.
Egita Potaša
Salnavas pamatskola 9.klase

SPORTS
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Šogad 8. oktobrī Kārsavas vidusskolas stadionā notika Jauniešu
minifutbola turnīrs „CROSS BO ACTIVE – 2016” U-12 grupā
(2004. gadā dzimušie un jaunākie).

“Olimpiskā diena 2016” šogad bija “Eiropas Sporta nedēļas” sastāvdaļa. “Eiropas Sporta nedēļas” mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs.

Turnīrā piedalījās septiņas komandas, kuras bija no Maltas, trīs komandas no Rēzeknes, Bērzgales un divas no Kārsavas (SK Kuorsova-1
un 2). Komandas tika sadalītas divas apakšgrupās. SK Kuorsova-1 pusfinālā uzvarot Rēzeknes FA/BJSS komandu ar rezultātu 6:1, cīnijas ar
Maltas „Saules puikas” komandu par 1. - 2. vietu un zaudēja 0:1. Kā labākie musu komandas tika atzīmēti: SK Kuorsova-1 – Markuss Mednis,
SK Kuorsova-2 – Ilja Timofejevs.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena
2016” šogad notika 531 norises vietas visā Latvijā, kas kopā pulcēja
jaunu pasākuma dalībnieku skaita rekordu – 123 353 dalībnieku no 95
Latvijas novadiem un pilsētām. Pasākuma devīze ir “Padod bumbu!”, jo
tā ir veltīta Olimpiskā sporta veidam – volejbola popularizēšanai.

Turpinot iepriekšējā “EURO 2016” kvalifikācijas cikla laikā un šogad
septembrī iesākto tradīciju, kad Latvijas jaunatnes futbola klubu audzēkņiem tika sniegta iespēja kļūt par oficiālajiem spēlētāju pavadoņiem
valstsvienības mājas spēles laikā, kā arī izvērtējot iepriekšējo klubu sarakstu, kas piedalījās spēlētāju pavadoņu programmā, Latvijas Futbola
federācija (LFF) arī 2018. gada FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas cikla
oktobra spēlēs sniedza unikālu iespēju pašmāju jaunajiem futbolistiem
kļūt par šī neaizmirstamā piedzīvojuma dalībniekiem.
Par spēlētāju pavadoni 10. oktobrī uz spēlei LATVIJA – UNGĀRIJA
tika paaicināts Karsavas novada (SK Kuorsova) jaunais futbolists – Rolands Jurans.
15. oktobrī Kārsavas vidusskolas stadionā notika sieviešu minifutbola turnīrs „Kuorsova - 2016” , kurā piedalījas trīs komandas.
1. Rēzeknes novada BJSS, 2. SK Kuorsova/Rēzeknes FA/BJSS, 3. Rēzeknes FA/BJSS/SK Progress. Katrā komandā tika atzīmētas labākas
turnīra spēlētājas: Evita Ivanova (Rēzeknes nov. BJSS), Enija Dervenika
(Rēzeknes nov. BJSS), Ilarija Ločmele (SK Kuorsova/Rēzeknes FA/
BJSS), Gunta Lozda (SK Kuorsova/Rēzeknes FA/BJSS), Alīna Šļahitņuka (SK Progress Rēzekne), Julija Romanovska (SK Progress Rēzekne).
Liels paldies Latvijas futbola federācijai par doto iespēju futbola turnīru organizēšānā, kas rada iespēju komandam ārpus čempionātiem pilnveidot spēlētāju meistārību, ka arī futbola popularizēšānu novadā un reģionā.

22. septembrī Kārsavas vidusskolā uz Olimpisko dienu ieradās gan
Kārsavas novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņi no Kārsavas, Salnavas, Mežvidiem un Mērdzenes
skolam. Gan sporta angārā, gan sporta laukumā valdīja īsts sacensību
gars! Prieks par visiem jaunajiem sportistiem!
Sacensību rezultāti:
1.-2. klašu grupa
Apļa stafete: 1.v. - Kārsavas VSK
2a klase, 2.v. - Mērdzenes PSK,
3.v. - Kārsavas VSK 2b klase;
Stafete ar volejbola bumbu: 1.v. Kārsavas VSK 2a kl., 2.v. - Kārsavas VSK 2b kl., 3v. - Kārsavas
VSK 1b kl.;
Stafete ar volejbola bumbu un ripinašana: 1.v. - Mežvidu PSK, 2.v. Kārsavas VSK 1a kl., 3.v. – Mērdzenes PSK
3.-4. klašu grupa
Apļa stafete: 1.v. - Kārsavas VSK
3a klase, 2.v.—Mērdzenes PSK,
3.v. - Mežvidu PSK;
Stafete ar volejbola bumbu: 1.v. Kārsavas VSK 3a kl., 2.v. - Kārsavas VSK 4b kl., 3v. - Kārsavas
VSK 4a kl.;
Stafete ar volejbola bumbu un ripinašana: 1.v. - Mežvidu PSK, 2.v. Salnavas PSK, 3.v. - Kārsavas
VSK 3a kl.;
5.-6. klašu grupa
Apļa stafete: 1.v. - Salnavas PSK,
2.v. - Mērdzenes PSK, 3.v. - Kārsavas VSK 6a kl.;
Stafete ar volejbola bumbu: 1.v. –
Kārsavas VSK 6b kl., 2.v. - Salna-

vas PSK, 3v. - Kārsavas VSK 5a kl.;
Veiklibas stafete ar volejbola bumbu: 1.v. – Mežvidu PSK, 2.v. – Salnavas PSK, 3.v. – Mērdzenes PSK;
7.-9. klašu grupa
Apļa stafete: 1.v. – Kārsavas VSK
9 kl., 2.v. – Mežvidu PSK, 3.v. –
Mērdzenes PSK;
Serve: 1.v. – Mežvidu PSK, 2.v. –
Kārsavas VSK 9 kl., 3.v. – Kārsavas VSK 8b kl.;
Augšēja piespēle: 1.v. – Mežvidu
PSK, 2.v. – Kārsavas VSK 9 kl.,
3.v. – Salnavas PSK;
Apakšēja piespēle: 1.v. – Mežvidu
PSK, 2.v. – Salnavas PSK 7b kl.,
3.v. – Salnavas PSK 9 kl;
Kopvērtējums: 1.v. – Mežvidu
PSK, 2.v. – Kārsavas VSK 9a kl.,
3.v. – Salnavas PSK.
10.-12.klašu grupa
Volejbola turnīrs: 1.v. - Kārsavas
VSK 11 kl., 2.v. – Malnavas koledža, 3.v. - Kārsavas VSK 12a kl.
Labākāis spēlētājs: Ardis Rudzītis
(KVS 11 kl.)
Labākā spēlētāja: Diāna Balta
(Malnavas koledža)
Olimpiskā Diena noslēdzas ar tradicionālo Kārsavas nūjotāju pārgājienu.

PIRMO KĀRSAVAS NOVADA SPORTA SPĒĻU KAUSU
IZCĪNĪJA KĀRSAVAS PILSĒTA
Vairāk nekā 70 novadnieki no pilsētas un pagastiem 17. septembrī
pulcējās pārbūvētajā Kārsavas vidusskolas stadionā, lai piedalītos
un uzvarētu Pirmajās Kārsavas novada sporta spēlēs.
Katrs pagasts un pilsēta bija nokomplektējuši 9-12 cilvēku komandas,
kuras savus spēkus pierādīja dažādās disciplīnās: volejbolā, futbolā, basketbola metienos, dambretē, šautriņu mešanā, stafetē, Kārsavas novada
viktorīnā, Saimnieka un saimnieces uzdevumā.
Viktorīnā tika pārbaudītas zināšanas par novadu, piemēram, cik lappušu ir Kārsavas novada attīstības programmā, cik lielu platību aizņem
Malnavas muižas parks un daudzi citi jautājumi.
Saimniecēm sava veiklība un ātrums bija jāpierāda, pārlasot pupiņas,
zirņus un rīsus, kā arī “uz acs” jāspēj noteikt cik daudz ir 700 grami miltu vai 250 grami cukura. Toties saimniekiem bija jāiztēš koka kāts lāpstai
un sava pirkstu veiklība jārāda pārskrūvējot skrūvītes.
Kopvērtējumā ceļojošo kausu par 1. vietu ieguva Kārsava pilsēta, 2.
vietu Malnavas pagasts, 3. vietu Salnavas pagasts, 4. vietu Mežvidu pagasts, 5. vietu Mērdzenes pagasts un 6. vietu Goliševas pagasts.

Šogad no 2. līdz 7. oktobrim Rīgā tika aizvadītas 2016./2017. gada
UEFA Eiropas WU-17 čempionāta kvalifikācijas turnīra 7. apakšgrupas
spēles. Uz Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlasi (2000. gadā dzimušās
un jaunākas futbolistes) tika uzaicināta Kārsavas novada SK „Kuorsova”
komandas spēlētāja – Ilarija Ločmele.

Spēlēs bija ļoti aizraujošas, daudzi dalībnieki izteica pateicību pa to
organizāciju un priecājās, ka tās kļūs par ikgadēju tradīciju.
Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

7 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

Sports un Sabiedrība

NOVEMBRIS 2016

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Futbola turnīru atbalsta programmas
ietvaros Kārsavas novadā aizvadīts bagātīgs SK Kuorsova organizēto
turnīru periods.
16. SEPTEMBRIS
Mežvidu pamatskolas stadionā notika skolu minifutbola turnīrs "Futbola
diena - 2016", kurā piedalījās komandas no Salnavas, Mērdzenes un
Mežvidu pamatskolām, bet uzvaras laurus plūca Mērdzenes jaunie futbolisti. Bērniem tika organizēti arī konkursi, kuros viņiem bija iespēja rādīt
savu futbola meistarību bumbas žonglēšanā, bumbas vadīšanā un sitienos
pa vārtiem.
8. OKTOBRIS

MALNAVAS CIEMĀ TIKS ATJAUNOTS
IELU APGAISMOJUMS
Malnavas ciemā tiek plānots ielu apgaismes projekts. Tā ietvaros
tiks veikta izvērtēšana uz kuras balstoties tiks mainīts lampu izvietojums un vecās lampas nomainītas uz LED gaismekļiem.
LED lampas nodrošina ne tikai pamatfunkciju – kvalitatīva apgaismojuma nodrošināšanu ielās, bet tā ir arī inovatīva tehnoloģija, kas nodrošina lētu ikdienas uzturēšanu.
Projekta koordinators, izpilddirektors Toms Vorkalis stāsta: “Pēdējā
gada laikā bija pieaudzis sūdzību skaits no Malnavas ciemata iedzīvotājiem, par ielu apgaismojumu. Problēmas iemesls ir novecojušās lampas,
kuras ir laiks mainīt. Kvalitatīvi apgaismotās ielas veidos drošāku vidi
Malnavas ciematā, jo kā jebkurš ielas apgaismojums, tas uzlabo redzamību gan gājējiem, gan autovadītājiem.”

Plānots, ka apgaismošanas projekta kopējās izmaksas veidos apmēram
6 tūkst. eiro.
Priekšlikumu un ierosinājumu gadījumā kontaktējieties ar izpilddirektoru T.Vorkali mob.tel. 26 182 923, e-pasts: toms@vorkalis.lv.

Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

RŪPĒS PAR KĀRSAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU
Kārsavas
vidusskolas
stadionā
notika
minifutbola
turnīrs
"CrossBOactive" U-12 vecuma grupā. Turnīrā piedalījās septiņas komandas. Izspēlējot apakšgrupu un izslēgšanas spēles, pirmās trīs vietas
izcīnīja Saules puikas no Maltas, SK Kuorsova-1 un TFK Rēzekne komandas. Katrā komandā tika atzīmēti labākie turnīra spēlētāji - Daniils
Kuzņecovs (Saules puikas), Markuss Mednis (SK Kuorsova-1), Ņikita
Taukulis (TFK Rēzekne), Mihails Hrulovs (Rēzeknes FA/BJSS), Kamila
Bartasčonoka (Rēzeknes FA/BJSS (meitenes)), Kaspars Adijans
(Bērzgale), Iļja Timofejevs (SK Kuorsova-2).
15. OKTOBRIS

Kārsavas novada pašvaldība ir izstrādājusi projektu “Veselības
veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem.” un iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
vērtēšanai.
Projekta mērķis ir uzlabot Kārsavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot veselībai labvēlīgas pārmaiņas vidē un iedzīvotāju veselības
paradumos.
Projekta mērķa grupa ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautie iedzīvotāji, trūcīgie, maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas
ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, iedzīvotājiem
vecākiem par 54 gadiem un bērni.
Projekta ilgums, 36 mēneši, no 01.01.2017. - 31.12.2019.
Projekta ietvaros iecerētās aktivitātes plānotas balstoties uz veikto iedzīvotāju aptauju, kuru aizpildīja 64 respondenti:

Kārsavas vidusskolas stadionā notika sieviešu minifutbola turnīrs
"Kuorsova - 2016", kurā piedalījās trīs komandas. Pirmo vietu izcīnīja
Rēzeknes novada BJSS, aiz kuras sekoja SK Kuorsova/Rēzeknes FA/
BJSS un Rēzeknes FA/BJSS/SK Progress vienības. Katrā komandā tika
nosauktas labākās turnīra spēlētājas - Evita Ivanova (Rēzeknes novada
BJSS), Enija Dervenika (Rēzeknes novada BJSS), Ilarija Ločmele (SK
Kuorsova/Rēzeknes FA/BJSS), Gunta Lozda (SK Kuorsova/Rēzeknes
FA/BJSS), Alīna Šļahitņuka (SK Progress Rēzekne), Jūlija Romanovska
(SK Progress Rēzekne).
SK Kuorsova pauž pateicību LFF par doto iespēju organizēt futbola turnīrus, Latvijas futbola federācijas turnīru atbalsta programmas ietvaros,
kas rada iespēju komandām ārpus čempionātiem pilnveidot spēlētāju
meistarību, kā arī popularizēt futbolu novadā un reģionā.
Pateicamies par atbalstu Latgales reģiona attīstības aģentūras direktoram
Mārim Bozovičam, SIA “D.A.K.SAMS” un Kārsavas “ELVI” veikalam.



Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;



Vasaras nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm;



Peldēšanas apmācības bērniem;



Veselības diena;



Tematiskie veselību veicinošie pasākumi;



Slimību profilakses pasākumi;



Nūjošanas apmācības un nodarbošanās;



Vingrošanas nodarbības pirmsskolas bērniem stājas problēmu
profilaksei un fiziskās aktivitātes veicināšanai;



Slidošanas apmācības bērniem.

Plānots, ka projekta aktivitātēs tiks iesaistīti 2054 mērķgrupu dalībnieki.
Projekta kopējās izmaksas 77 971.00 eiro t.sk., ESF finansējums 66
275.35 eiro un Valsts budžeta finansējums 11 695.65 eiro.
Projekta izvērtēšanas rezultāti būs zināmi decembra nogalē.
Rita Jonikāne
Projektu vadītāja
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KONCERTS BAZNĪCĀ NEIET PRETRUNĀ AR TICĪBU
UN DIEVU
Pavisam nesen Rēzeknē izskanējis ērģeļmūzikas festivāls
“Organismi”, kad koncertzālē GORS godā tika celtas koncertērģeles. Bet Latgales meitene, ērģelniece Guna Kise jau vairākus gadus
“Latgales ērģeļu dienās” un arī ikdienā godā ceļ šo majestātisko
instrumentu ar unikālo skanējumu – ērģeles.
Pēc pirmā acu uzmetiena Guna Kise atstāj trauslas un ēteriskas būtnes
iespaidu, bet, dzirdot kā viņa liek ieskanēties grandiozā izmēra karaliskajam instrumentam, ātri vien liek pārvērtēt pirmo iespaidu. Gunai piemīt visīstākais latgaliskais spīts un neatlaidība.
Jau pašā sarunas sākumā viņa norāda, ka ērģelnieks, tas nav vien tāds
paspēlētājs, bet gan nopietna nodarbošanās uz ko ir jābūt aicinājumam:
“Noteikti ir jābūt aicinājumam. Jābūt apstākļiem, ka kāds parāda priekšā, kas tas ir, kā tas ir un kā tas skan. Man tas pirmais grūdiens, kad es
dzirdēju ērģeles, bija mācoties mūzikas skolā, kad tagadējā Kārsavas
baznīcas ērģelniece Ilze Vizule kārtoja savu eksāmenu. Viņa bija atbraukusi uz mūzikas skolu sniegt koncertiņu. Tad es pirmo reizi dzirdēju ērģeles, bet, diemžēl, tās bija digitālās ērģeles. Līdz ar to tā ideja man
arī tur palika. Man neradās priekšstats, kā tas pa īstam varētu skanēt.”
Kā pastāstīja pati Guna Kise, pie ērģelēm viņa atgriezās visai dīvainā
kārtā. Savās mūzikas vidusskolas gaitās viņa saprata, ka nespēs karjeru
turpināt, kā pianiste, saistībā ar vājām roku locītavām. Līdz ar to Guna
nolēma, ka ērģeles varētu būt tā niša, ko viņa varētu mēģināt. Pusotra
gada laikā viņa sagatavoja savu iestājprogrammu mūzikas akadēmijā un
iestājās ērģelniekos.
Ērģelniece Guna lepni stāsta, ka nu ir izaugusi tik tālu, ka treniņiem
un mēģinājumiem viņai mājās ir savas digitālās ērģeles, bet gatavojoties
nopietnākiem koncertiem viņa dodas uz konkrēto baznīcu vai koncertzāli, kur paredzēta uzstāšanās. Guna Kise atzīst, ka mūsdienās ir daudz
ērģelnieku, kas nav saistīti ar liturģiskām lietām, bet viņasprāt, visam,
ko cilvēks dara ir jātic.
Talantīgā ērģelnieci daudz koncertējusi arī ārpus Latvijas robežām un
saņēmusi godalgotus apbalvojumus: “Tas vietas, kur es esmu koncertējusi, ir ļoti viesmīlīgas. Mēs Latvijā ne vienmēr varam palepoties ar tādu viesmīlību. Arī Latvijā veidojas uzmanīga attieksme pret mūziķiem,
arī ērģelniekiem. Uzstāšanās ārzemēs jau ir zināms garants, ka ērģeles
būs labā stāvoklī. Latvijā mums ne vienmēr tā var būt. Te ir jābūt gatavam uz to, ka mēs atbrauksim uz kādu baznīcu un cīnīsimies ar dažādām tehniskām nepilnībām vai ar nenoskaņotu instrumentu.”
Guna Kise norāda, ka ir lietas, ko mēr varētu pārņemt no ārzemju pieredzes. Piemēram, rīkot vairāk koncertus baznīcās. Svarīgi saprast, ka
ērģeļmūzikas koncerts nekādā ziņā neiet pretrunā ar ticību vai ar Dievu.
Mūzika, kas rakstīta ērģelēm, ir garīga.
Lai arī liekas, ka ērģeļmūzika un ērģelnieki nemaz nav tik pieprasīti
un populāri, jāatzīst, ka vairākas muzikālās izglītības iestādes atver tieši
ērģeļu klases. Kā vienu no piemēriem Guna Kise min Kārsavas mūzikas
un mākslas skolu, kuru pati absolvējusi un kur pašlaik strādā gan viņa
pati, gan vīrs, Latgalē jau labi zināmais mūziķis, vairāku muzikālu apvienību dalībnieks Aldis Kise.
Vairāk par ērģelēm un muzikālo Gunas Kises ģimeni klausies raidījumā “Pi myusim Latgolā”, pimyusimlatgola.lv
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SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS
75 gadu jubileja
Anatolijs Fedotenkovs Goliševas pag.
Jekaterīna Kaļiņina Goliševas pag.
Anatolijs Kaupužs Kārsava
Genovefa Kivle Malnavas pag.
Zinaīda Koļča Malnavas pag.
Emerita Krama Kārsava
Voldemārs Suseklis Salnavas pag.
Aleksandrs Šereks Salnavas pag.
80 gadu jubileja
Vitolds Karaļkovs Mežvidu pag.
Jevgeņija Mežale Kārsava
85 gadu jubileja
Neonila Andrejeva Mērdzenes pag.
Ļubova Korotkeviča Goliševas pag.
Jekaterina Kudrjavceva Goliševas
pag.
Valentīna Purinova Kārsava

90 gadu jubileja
Valentīna Stepanova Kārsava
91 gada jubileja
Juzefa Silkāne Mērdzenes pag.
92 gadu jubileja
Valentīna Kaupuže Malnavas pag.
Roza Zlidne Malnavas pag.
94 gadu jubileja
Anna Sidorova Malnavas pag.
95 gadu jubileja
Anna Adijāne Mežvidu 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 oktobra mēnesī sastādīti viens
laulību reģistri:

Savatijs Kolosovs un Anastasija Oļipova
Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

ASINS DONORU DIENA KĀRSAVĀ!
Vairākās Latvijas pilsētās regulāri notiek asins donoru dienas,
tostarp, plānots, ka VADC Latgales filiāles izbraukums uz Kārsavas
kultūras namu, Kārsavā, Kārsavas novadā, Vienības ielā 49c, norisināsies 16. novembrī no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Atgādinām, ka ceturtdien, 14. jūlijā, Kārsavā Kārsavas kultūras namā,
sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru (VADC), notikušajā Asins donoru dienā Kārsavas novadā iedzīvotāji saziedoja 18 litrus asiņu, pulcējot
38 asins donorus.
Par donoru var kļūt ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un kura
svars ir lielāks par 50 kilogramiem. Diemžēl par donoru nevar kļūt tie,
kuri pārslimojuši hepatītu, kā arī, dodoties ziedot asinis, no rīta nedrīkst
ieturēt sātīgas brokastis. Un pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu.

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobra mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:
Anna Barkāne

Klementina Kušnere

Andrejs Zeļčs

03.09.1936 - 19.10.2016 Malnavas pagasts

15.12.1923 - 22.10.2016 Kārsava

28.02.1949 - 16.10.2016 Salnavas pagasts

Vladimirs Dubovs

Antons Kuzmāns

Juzefa Lisovska

13.09.1932 - 27.10.2016 Salnavas pagasts

28.02.1945 - 05.10.2016 Malnavas pagasts

08.07.1936 - 11.10.2016 Rīga

Vitālijs Kobeļs

Anna Laganovska

06.01.1952 - 27.10.2016 Malnavas pagasts

20.09.1946 - 07.10.2016 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

