
PASNIEGTAS KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠU GADA BALVAS 

Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga”  jau ceturto gadu organi-

zēja Kārsavas novada Jauniešu gada balvu 2015. Pasākuma mērķis ir 

izcelt, godināt un pateikties tiem Kārsavas novada pozitīvajiem pie-

mēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu jauniešu ik-

dienu. 

Piektdien, 22. Janvārī plkst.19.00 Kārsavas kultūras namā jau ceturto 

reizi tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Gadu laikā 

tas ir kļuvis par tradicionālu pasākumu un atskatu un paveikto, līdz ar to 

jauniešu vidū tas tiek gaidīts ar nepacietību.  

Kārsavas Jauniešu gada balva ir īpašs pasākums, jo tajā atskatāmies uz 

to, kas padarīts iepriekšējā gadā. Apbalvoti tiek jaunieši, kuri ar savu vei-

kumu ir mainījuši Kārsavas novada iedzīvotāju dzīvi. Uz pasākumu bija 

ieradušies gan Rēzeknes novada Ozolmuižas jaunieši, kuri demonstrēja 

mūsdienīgu deju,  gan Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis 

Šaudiņš, Ludzas novada bērnu un jauniešu centra un Ludzas novada pār-

stāvji. Skatītājus priecēja fantastiskais Briežuciema ielu vingrotāju šovs, 

grupas "Piparmētras" skanīgais priekšnesums, Kārsavas novada jauniešu 

saksofona kvartets, kā arī novada dziedošā zvaigzne Megija Petinena.  

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja katram, aizpildot anketu, jāatzīmē, 

ka šogad tika pieteikts rekordliels nominantu skaits, tika izvirzītas sešas 

nominācijas:  

Gada Jaunietis pēc žūrija vērtējuma tika atzīts Arvils Kroičs. No-

minanti Gunta Nagle (Salnava), Gunta Nagle (Kārsava), Jānis Ļubka, 

Kristiāna Lukašova, Samanta Jurāne, Elvita Vilka. 

Gada Uzņēmējs - Marika Barkāne. Nominanti Santa Krilovska, 

Agrita Jezupova, Jānis Krivtežs, Gunta Nagle, Marika Barkāne, Nor-

munds Noviks, Kaspars Miezis, Raivis Rumaks. 

Gada Skolēns - Daniela Silicka. Nominanti Evita Jurča, Kar īna 

Poikāne, Arnita Lipska, Diona Liepiņa, Anda Šicāne, Pāvels Stepanovs, 

Sanda Poikāne, Jana Dūmiņa, Daniela Silicka. 

Gada Iniciatīva - Gunta Nagle. Nominanti Daniela Silicka, Kamila 

Morozova, Angelika Jacenko, Sandis Karpovs, Linda Martinsone, Antra 

Lipska, Santa Čuļča, Gunta Nagle (Salnava), Emīls Laganovskis. 

Gada Mākslinieks - Kristaps Rasims. Nominanti Gunta Nagle, Jā-

nis Stepkāns, Laura Pintāne, Agrita Pontaga, Megija Petinena, Evita 

Jurča, Kristaps Rasims. 

Gada Sportists - Ardis Rudzīts. Nominanti Sandris Zelčs, Jānis Ļub-

ka, Sporta klubs “Kuorsova”, Emīls Ločmelis, Jānis Potašs, Ainārs Koda-

rāns, Arvis Zelčs, Oskars Rupainis, Elviss Poikāns, Agris Karlāns, Arturs 

Vorkalis, Ardis Rudzīts, Ēriks Starodumovs, Elīna Oļipova. 

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemi-
ņas velti – koka ozolzīli.  No zīles izaug ozols - spēks, ilgs mūžs, bagātī-
ba. No mūsu jauniešiem veidojas stiprs novads un bagāta valsts, ar kuru 
varam lepoties mēs visi. 

Inese Krivmane 

Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 
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12. februārī plkst. 21.:00 Salnavas KN Balle pie Valentīnas ar  pārno-

vadu ciemiņiem un jautriem priekšnesumiem.  

Dress code: Ugunīgā Pērtiķa gada krāsas un spīguļi.  

14. februārī plkst. 15:00 Kārsavas KN koncer tizrāde par  un ap Mī-

lestību.. 

20. februārī plkst. 11:00 Dabas parkā "Numernes valnis" kopā ar  

Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu dosimies mežā vērot dabu zie-

mā. Īpašu uzmanību pievērsīsim kokiem un ķērpjiem. 

Pulcēšanās autoceļa Kārsava- Salnava-Tilža posmā pie norādes uz skatu 

torni.  

Dalībniekiem jābūt laika apstākļiem piemērotam apģērbam, 

sviestmaizēm un siltai tējai. Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikt dalību 

līdz 16. februārim pa tālr. 29327265 (Inga Bernāne) 

20. februārī plkst. 11:00 Salnavas muižas parkā Aktīvās atpūtas pa-

sākums "Ziemas prieki Salnavas parkā". Sportiskas, ziemīgas un atraktī-

vas izdarības, kā arī silta tēja un putra skatītājiem cienastā.  

20. februārī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Malnavas "Dzīļu" maiznīcā. 

Maizes ceptuves apskate, maizes degustācija un īpašs gardums - Latgales 

kulinārā pērle asuškas. Pēc pieteikuma saimniece piedāvā arī vēlās bro-

kastis. www.dziles.lv 

27. februārī plkst. 18.00 Kārsavas KN starpnovadu sadancis 

"Jedritvai kociņ, deju mīlam!" 

27. martā plkst. 20.00 Salnavas KN Lieldienu koncer ts un balle.  

PASĀKUMU PLĀNS IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ! 

20. februārī norisināsies vēl nebijis pasākums „Izbaudi ziemu Zie-
meļlatgalē”, kura ietvaros, visas dienas garumā, Balvu, Viļakas, 
Kārsavas un Baltinavas novados notiks ziemīgas aktivitātes. 

Balvu novadā bišu saimniecībā „Silaunieki” varēs gatavot vaska sve-
ces smaržīgiem un gaišiem vakariem, zirgu sētā „Kapulejas” varēs izvi-
zināties uz nebēdu, gan zirga mugurā, gan kamanās. Savukārt Briežucie-
ma seno amatu meistari izvedīs jūs Meteņiem un ziemai raksturīgās de-
jās un rotaļās, kas aizraus gan lielus, gan mazus un uzcienās ar svaigi 
ceptu maizi un gardu zāļu tēju, kamēr citi apgūs iemaņas aušanas arodā. 
Balvu muzeja durvis būs atvērtas visiem apmeklētājiem, lai stāstītu par 
Ziemeļlatgales tradīcijām, kultūrvēsturi, senajiem amatiem un kultūrvidi, 
kā arī izmēģinātu digitālās ekspozīcijas.  

Viļakas novadā jau no agra r īta varēs iepirkties Lauku labumu 
tirdziņā, bet tie, kas ir cīruļi pēc dabas, tiek gaidīti uz Tepenīcas ezera 
atklāto Zemledus makšķerēšanas čempionātu. Anna Āze savā Meža eks-
pozīcijā stāstīs un iesaistīs jūs dabas izpētes procesā, kā arī izvedīs nelie-
lā pastaigā pa mežu. Kultūrvēstures sētā „Vēršukalns” varēs piedalīties 
maizes cepšanas procesā īstā lauku krāsnī, baudīt tiko ceptu maizīti un 
klausīties stāstos par latgaliešu dzīvesziņu. Meža labumu ciemā varēs 
degustēt meža gardumus, gatavot ziepes, dekupāžu uz skaidām kā arī 
iegādāties kādu Meža mātes labumu. 

Kārsavas novadā kopā ar  Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu 
dosimies izzināt dabas parku „Numernes valnis”, vērot dabu ziemā un 
interaktīvā veidā atklāt dažādus meža noslēpumus. Pēc patīkamas pastai-
gas svaigā gaisā Malnavas maiznīcā „Dzīles” jūs gaidīs saimniece Aina, 
lai pabarotu ar Latgales kulināro pērli- asuškām un piedāvātu meistarkla-
ses maizes cepšanā. Salnavas muižas parks visas dienas garumā būs pie-
pildīts ar sportiskām aktivitātēm, tiks rīkots atklātais hokeja turnīrs un 
organizētas atraktīvas izdarības sniegā, bet tos, kas nosaluši gaida silta 
tēja un garda putra. 

Tiem, kas vēl nav bijuši mazākajā Latvijas novadā - Baltinavā, ir  lie-
liska iespēja piedalīties orientēšanās pasākumā „Iepazīsti Baltinavu” un 
kļūt par šī skaistā Ziemeļlatgales novada ekspertu. Baltinavas novada 
muzejā tiks rīkota ziepju meistardarbnīca, kur varēs izgatavot sev burvī-
gu  un smaržīgu dāvanu. 

Dienas noslēgumā visi tiek aicināti uz pasākumu kultūras mantojuma 
centrā Upīte, kur kopā ar folkloras kopu „Upīte” iesim dančos un rotaļās. 
Savukārt līdz rīta gaismai liks dancī lekt jaunā un talantīgā latgaliešu 
jauniešu grupa „Unknown artist”. 

Pilnu pasākuma aprakstu meklē Ziemeļlatgales novadu tūrisma lapās: 
visit.karsava.lv; turisms.balvi.lv; http://vilaka.lv/; http://baltinava.lv/; 
http://rugaji.lv/.  

Inga Bernāne 
Kārsavas novada tūrisma organizatore 

Foto: Linda Biseniece Mieriņa SALNAVAS “SĀBRĪŠI” IEGŪST 3. VIETU KONKURSĀ 

"SKAISTĀKĀS MEŽA DZIESMAS" IGAUNIJĀ.  

KAUNIM METSALAUL 2016.  

Salnavas pamatskolas mazo "Sābrīšu" spēlmaņu grupa piedalījās 
konkursā "Skaistākās meža dziesmas" Pērnavas novadā Igaunijā un 
guva augstus panākumus. 

Kā “Sābrīši” tur nokļuva? Sākās viss ar to, ka 2015.gada augustā 
“Sābrīši” uzdrošinājās ar nelielu programmu piedalīties starptautiskajā 
tautas muzikantu festivālā Viļānos. Spēlmaņu grupai bija labi panākumi 
un komanda tika uzaicināta uz konkursu KAUNIM METSALAUL 2016 
Igaunijā.  

Šī gada 28. janvārī “Sābrīšus” silti sagaidīja Kilingi - nōmme         
ģimnāzijā, kur komanda mitinājās Igaunijas ciemošanās laikā. Konkursā 
"Skaistākās meža dziesmas" varēja piedalīties skolēni no 1. – 12. klasei.  

Konkursa rītā “Sābrīšiem” tika piedāvāts uzspēlēt vietējā pirmsskolas 
izglītības iestādē un veco ļaužu pansionātā. Konkursā bija baudāmas 74 
dziesmas (katram dalībniekam jāizpilda 1 dziesma), "Sābrīši" izvēlējās 
latviešu tautas dziesmu "Ar vilciņu Rīgā braucu". Pēc sīvās cīņas 
“Sābrīši” mājup devās saguruši, bet gandarīti ar iegūto 3.vietu.  

Liels paldies līdzjutējiem un Kārsavas novada pašvaldībai par atbal-
stu, kurš šim braucienam bija ļoti nozīmīgs. 

 

Elvīra Bleive 
Salnavas pamatskolas skolotāja 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Sirsnīgi sveicam ar ģimenes pieaugumu! 

Diāna Bleive 

Kristaps Dančs 

Mārtiņš Golubevs 

Gabriela  Orinska 

http://visit.karsava.lv/
http://turisms.balvi.lv/
http://vilaka.lv/
http://baltinava.lv/
http://rugaji.lv/
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MALNAVAS “DZĪĻU” NAMAMĀTE PIEDALĀS ŠOVĀ 

„ĪSTĀS LATVJU SAIMNIECES”  

Raidījums „Īstās latvju saimnieces” ir par to, kā tiek pasniegtas vakariņas 

dažādos Latvijas novados. Tie būs septiņi ļoti spilgti un interesanti stāsti 

par septiņām uzņēmīgām, neparastām un ļoti latviskām sievietēm, to starpā 

Malnavas “Dzīļu” maiznīcas saimnieci Ainu.  

Aina organizē amatnieku tirdziņus, cep maizi, kūkas un lepojās ar savu darbu 

un Latgali. Vasarā brīvdienās notiek branči ar gardām maltītēm un ziemā apmek-

lētāji tiek pulcēti suprātkās – vakarēšanā. 2015. gadā "Dzīles" ieguva Kultūras 

ministrijas apbalvojumu - kultūras zīmi "Latviskais mantojums". 

Raidījums „Īstās latvju saimnieces” būs skatāms no 3. februāra trešdienās 

plkst.19.30 LTV1 un replay.lv. Tas būs latvisks raidījums, kurā septiņas saim-

nieces no dažādiem Latvijas novadiem cīnīsies par labākās namamātes titulu. 

Viņas dosies ciemos cita pie citas un vērtēs sāncenšu vakariņas. Tā, kura pēc 

septiņām nedēļām iegūs vislielāko punktu skaitu, tiks pie galvenās balvas – 1000 

eiro. 

Lai šis drūmais un pelēkais laiks, kad ziema savas pozīcijas negribīgi atdod 

pavasarim, izskatītos gaišāks un skaistāks, raidījuma varones ciemos dosies tau-

tas tērpā. 
Inese Krivmane 

Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVAS MAZPULKA “UPE” APCIEMO     
RĒZEKNES DZĪVNIEKU PATVERSMI 

Snieg sniegs. Zeme kļūst balta un auksta. Arvien grūtāk 

klājas mazajām dzīvībiņām, kuras klaiņo pa ielām.  Tāpēc 

lai palīdzētu visneaizsargātākajiem – pamestajiem un noklī-

dušajiem dzīvniekiem - darbojas patversmes.  Tomēr pa-

tversmes iespējas nav neierobežotas, tāpēc patversmēm ir 

nepieciešami ziedojumi, lai spētu uzturēt un aprūpēt tur dzī-

vojošos kaķus un suņus.  

Kārsavas mazpulks “Upe” rīkoja ziedojumu vākšanu Kār-

savas vidusskolā, lai atbalstītu Rēzeknes dzīvnieku patver-

smi. Ziedot varēja gan finansiālos līdzekļus, gan arī dažādas 

lietas (segas, barību, u.t.t.).  

Sakām lielu paldies visiem ziedotājiem: 6.a klasei un klases 

audzinātājai Antoņinai Nalivaiko. 9.b klasei,  7.klases skolē-

niem: Jeļenai Berkelai, Signijai Voitei, Aivaram Urbanovičam 

un viņu klases audzinātājai Ilonai Cibuļskai, kā arī Janai Rundā-

nei (2.a klase) un Oskaram Paršovam (2.b klase). 

23. decembrī Kārsavas mazpulka “Upe” mazpulcēni devās uz 

dzīvnieku patversmi nogādāt saziedotos līdzekļus. Patversmē 

mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi. Visiem bija ļoti interesanti klausī-

ties par to, kā dzīvnieku patversme darbojas un tomēr bija skaid-

ri redzams, ka visi ar nepacietību gaida tikšanos ar patversmes 

iemītniekiem. 

Ienākot pie sunīšiem mazpulcēnus sagaidīja vairāki vērīgu un 

cerību pilnu acu pāri. Likās daudzi no tiem cerēja, ka pienācis 

brīdis, kad kāds no viņiem radīs sev jaunas mājas. Šīs cerības, 

tiekšanās pēc mīlestības un tās īpašās uzmanības, kuru dzīvnieks 

iegūst esot ģimenē, bija jūtamas visā laikā, ko mēs pavadījām 

viesojoties patversmē.  

Pārmaiņus pa divi mēs devāmies uz kaķu māju. Atšķirībā no 

suņu mājas, tā sastāvēja no ļoti daudziem nelieliem būrīšiem, 

kuros ieslēgti kaķi izskatījās kā bez nozieguma ieslodzītie. Par 

laimi drīz vien mums pastāstīja, ka kaķiem būri nav pastāvīgs 

cietums, daudziem tiek ļauts pamest būrus, jo skaidri zināms, ka 

tālu tie neies un gribēdami ēst un nosnausties, noteikti atgriezī-

sies. Viens no šādiem kaķiem, tieši laikā, kad uz kaķu māju at-

nācām mēs, tika izlaists pastaigā. Viņš mīļi murrājot glaudās pie 

kājām.  

Kad bijām iepazinušies ar visiem patversmes iemītniekiem, 

mēs devāmies uz suņu māju izvēlēties sunīti, kuru katrs no 

mums vedīs pastaigā. Vārdiem neaprakstāms bija mirklis, kad 

suņi tika izvesti pastaigā un varēja kā nākas izstaigāties vai pat 

izskrieties, liekot pasportot arī mums.  

Vai var būt lielāka laime, kā darīt labu dzīvniekiem – radībām, 

kas nepazīst nodevību un aprēķinu, vien patiesu un nesavtīgu 

mīlestību, tāpēc nodod savu likteni cilvēku rokās, pretim nepra-

sot daudz, vien mazliet rūpju un uzmanības.  

Vairāk par mazpulka „Upe” aktivitātēm lasi: 

draugiem.lv/karsavaupe. 

 
Jāzeps Ķemze 

Kārsavas mazpulka „Upe” biedrs 

BIEDRĪBA “PŪGA” REALIZĒS PIRMO ERASMUS+ 
PROJEKTU 

Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra ir apstiprinājusi biedrības 
“Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” projektu “Senie arodi mūsdienu 
gaismā, kas tiks īstenots "Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros. Šī pro-
jekta gaitā no 12. līdz 19. maijam Kārsavas novadā viesosies jaunieši no 
Moldovas, Armēnijas, Lietuvas, Ukrainas un Gruzijas.  

Šis ir pirmais apstiprinātais biedrības Pūga projekts ERASMUS+ programmā 
un tā mērķis ir ar projekta starpniecību uzsvērt katras tautas seno amatu nozīmi 
tās kultūras un ekonomiskajā izaugsmē. Projekta laikā senie arodi tiks skatīti 
caur potenciālās uzņēmējdarbības perspektīvu.  Jauniešiem apmaiņas laikā būs 
iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas uzņēmējdarbībā. Šo desmit die-
nu laikā jaunieši iepazīstinās ar savu valstu kultūru un tradīcijām, senajiem ama-
tiem un  amatu prasmēm, kā arī iepazīs latgaliskās tradīcijas, paražas un arodus, 
kas ir Latgales reģiona kultūrvēstures mantojums. Projektā tiks iesaistīti arī jaun-
ieši kas saskaras ar ekonomiskiem, sociāliem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem savās 
ikdienas gaitās. Apmaiņas beigās jaunieši prezentēs savas biznesa idejas tam, kā 
senos arodus var padarīt mūsdienīgus un interesantus jauniešiem savas uzņēmēj-
darbības uzsākšanai. Kā uzsver projekta vadītāja Ruta Bernāne: “Radot seno aro-
du apgūšanu interesantāku jauniešiem, mēs palielinām to jauniešu skaitu,  kas 
nākotnē iespējams iesaistīsies amatu prasmju apgūšanā un savas tautas vērtību 
pārmantojamībā, kā arī spēs ar to pelnīt sev iztiku.” 

Biedrība “Pūga” ir viena no aktīvākajām jauniešu organizācijām Latgalē, kas 
organizē gan kultūras, gan aktīvās atpūtas pasākumus Kārsavas novadā, popula-
rizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī iesaistās jauniešiem nozīmīgu lēmu-
mu pieņemšanā Kārsavas novada ietvaros. Biedrību “Pūga” ir aizsākusi un līdz-
darbojas tādos Kārsavas un Latgales mērogā nozīmīgos pasākumos kā “Kārsavas 
novada Jauniešu Gada balva”, Nakts sēņošanas festivāls “Ejom bakuot!”, Jauno 
uzņēmēju biznesa ideju konkurss “STEP UP!” un citās nozīmīgās aktivitātēs.  

Inga Bernāne 
Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” priekšsēdētāja vietniece 
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SALNAVAS PAMATSKOLA PIEDALĀS VIDES IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ „IERAUGI, ATKLĀJ, SAGLABĀ!”  

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā 

ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsācis 

jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, 

saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicī-

gu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un sa-

glabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus 

dabā.  

Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atras-

ties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzī-

ves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav 

radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts 

to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pār-

valde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā sais-

toši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilg-

stošā dabas vides izzināšanā.  

Projekta dalībnieki iesaistīsies ilglaicīgā un daudzpusīgā cilvēku nepārvei-

doto dabas teritoriju izpētē. Projektam ir 4 secīgi posmi – “Atrodi!”, 

“Izzini!”, “Rūpējies!”, “Izstāsti!”, ko var realizēt viena vai vairāku gadu 

laikā, veicot vienu vai vairākus posmus ik gadu. Dalībnieki paši izplāno 

un piesaka organizatoriem, cik ilgā laikā viņi veiks visus 4 posmus. Par 

katra posma izpildi dalībnieki iesūta atskaiti un saņem apliecinājumu.  

Noslēgumā jeb katra gada jūnija sākumā dalībnieki, kuri veikuši visus 4 

posmus, tiks aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas 

aizsargājamajām teritorijām, kur divu dienu pārgājienā kopā ar Dabas aiz-

sardzības pārvaldes speciālistiem izzinās dabas likumsakarības.  

Piedalīties projektā aicinātas jebkuras izglītības iestādes - interešu izglītī-

bas, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas. 

Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 6. No vienas iestādes projektā var 

piedalīties vairākas grupas. Šobrīd projektam jau pieteikušās 4 izglītības 

iestādes: Kārsavas novada Salnavas pamatskola, Daugavpils novada Ta-

bores pamatskola, Rūjienas vidusskola, Aizupes pamatskola, Bērnu un 

jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinības skola“. Gaidām arī 

pārējo novadu vides aktīvistus!  

 Diāna Āboltiņa 

Valsts izglītības satura centrs sabiedrisko attiecību speciāliste  

ŽETONU IZSNIEGŠANAS SVĒTKI KĀR-
SAVAS VIDUSSKOLĀ 

Lai gan kalendārs rāda ziemas mēnešus, tomēr pavasara elpa jau 
ir jūtama, jo 22. janvārī Kārsavas vidusskolā sirsnīgā un pozitīvā 
gaisotnē notika Žetonu izsniegšanas svētki. Šis ikgadējais pasākums 
liecina par to, ka 12.a klases skolēni atver pēdējo nodaļu grāmatā ar 
nosaukumu „Es mācos Kārsavas vidusskolā”. Pēc skolēnu ierosinā-
juma šogad pirmo reizi uz pasākumu tika aicināti arī vecāki. 

Žetonu izsniegšanas svētkos klātesošos uzrunāja Kārsavas vidusskolas 
direktors Edgars Puksts. Pēc direktora uzrunas pasākuma vadītāji aicinā-
ja visus uz improvizētā perona, no kura atiet vilcieni, kas aizved uz nezi-
nāmo pasauli, aizved nākotnē. Mēs visi ceļojam dzīves vilcienā un to 
darām kopā ar cilvēkiem, kas iekāpuši mūsu vilcienā. Arī 12.a klases 
skolēni ir ceļojuši kopā ar dažādiem cilvēkiem divpadsmit gadu garumā, 
iegūstot zināšanas un bagātinot savu dzīves pieredzi. Vienpadsmito klašu 
skolēni un audzinātājas bija sagatavojušas interesantas aktivitātes – div-
padsmitie dzirdēja klasesbiedru un audzinātājas veidotos raksturojumus, 
ko caurstrāvoja humora dzirkstis, skatījās bērnības dienu fotogrāfijas, 
kas izraisīja smaidu pašu skolēnu, skolotāju un vecāku sejās, kā arī nos-
katījās foto galeriju „Viena diena manā dzīvē”. Arī divpadsmitie bija sa-
gatavojuši priekšnesumu. Pasākuma dalībnieki un ciemiņi noklausījās 
asprātīgu pasaku par skolas gadiem autora Jāzepa Kemzes lasījumā. Ve-
cākiem  arī bija sagatavots uzdevums – atpazīt savu bērnu pēc pašu sko-
lēnu sagatavotā apraksta. Jāteic, ka vecāki lieliski tika galā ar šo uzdevu-
mu. Topošos absolventus sveica jauniešu centra „Pūga” pārstāve Anna 
Zīmele. 

Kā atzina skolēni, visemocionālākais brīdis bija žetonu saņemšana. Ša-
jā brīdī skolēni atcerējās bērnību, pirmo skolas dienu, skolas gadu darbus 
un nedarbus un domāja par to, ka pavisam drīz būs jākāpj dzīves vilciena 
citā vagonā un jādodas tālāk. 

Nav svarīgi, vai skolēni nēsās šo žetongredzenu, vai paturēs to kā atmi-
ņu. Svarīgi ir tas, ka, saņemot šo gredzenu, skolēni apliecināja piederību 
savai skolai, pilsētai un novadam.  

Anita Lele 

12.a klases audzinātāja  
 

MEŽVIDU PAMATSKOLAS 7.KLASES KOMANDAI 
3. VIETA KONKURSĀ “GRIBU BŪT MOBILS” 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicināja 6. – 8. klašu 

skolēnus mobilizēties un piedalīties izglītojošā un interesantā kon-

kursā topošajiem un esošajiem velosipēdistiem un mopēdistiem par 

ceļu satiksmes drošību – „Gribu būt mobils!”.  

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēniem kā indivīdiem satiksmes drošības 

izglītības prasmes, zināšanas un vērtības, veidot sistemātiskās zināšanās 

bāzētu pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē. 

Veiksmīgi pārvarējuši konkursa neklātienes kārtu Latgales reģionā, 

kur piedalījās 70 skolu komandas (15 novadu un divu pilsētas skolu), 

iekļuvām 10 labāko komandu sastāvā. 26.janvārī devāmies uz Preiļiem, 

lai sacenstos konkursa pusfinālā, mājās cītīgi gatavojāmies, veidojām 

video filmu par jaunajiem ceļu satiksmes noteikumiem, kas stājušies 

spēkā no 1.janvāra. Konkursa ietvaros skolēniem bija jāveic velosipēda 

aprīkojuma tests, ceļazīmju izvietošana uz interaktīvā galda, braukšanas 

maršruta iezīmēšana, atbildes uz jautājumiem ar interaktīvajām pultīm 

par krustojumu šķērsošanu pareizā secībā, nepareizo zīmju nosvītrošana 

satiksmes shēmā, kā arī mājas darba prezentācija. Mūsu komandas un 

kaimiņu novada Ciblas vidusskolas komandas mājasdarbi saņēma vis-

augstāko žūrijas vērtējumu. Katru uzdevumu katrs komandas dalībnieks 

veica individuāli, neapspriežoties ar pārējiem komandas biedriem. 

Priecājamies, ka sīvajā konkurencē, Mežvidu pamatskolas 7.klases 

meiteņu komanda “Smaidiņi 7” izcīnīja godpilno trešo vietu. Komandu 

pārstāvēja: Vivita Krišāne, Sintija Gutāne, Kristīne Boķiševa, Līva Da-

niela Borisova, Diona Liepiņa, klases audzinātājas Jolantas Silickas va-

dībā.  

Jolanta Silicka 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 
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APRĪLĪ IGAUNIJĀ NOTIKS 8 PIEROBEŽAS 

TERITORIJAS UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS  

Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Igaunijas sekcija sadarbībā ar 

Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru un eirore-

ģiona Latvijas sekciju 2016. gada 21. un 22. aprīlī Valgā (Igaunija) 

organizē astoto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos –             

partneriātu.  

Partneriāta norise: 21. aprīlī Valgas kultūras centrā -  individuālas sa-

runas starp partneriem par sadarbības iespējām biznesa attīstībai. Plā-

nots, ka partneriātā piedalīsies Latvijas un Igaunijas pierobežas uzņēmē-

ji, kā arī  Krievijas (Pleskavas apgabals) un Baltkrievijas (Dokšicu ra-

jons) uzņēmēji un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas. 

22. aprīlī tiek plānots kopīgi apmeklēt  Baltijas valstīs vērienīgāko 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības un pārtikas izstādi 

Maamess 2016 Tartu. Partneriāta dalībniekiem izstādes apmeklējums 

bez maksas. Vairāk par izstādi skatiet šeit: www.maamess.ee  

Aicinām uzņēmējus un organizācijas, kas ir ieinteresētas veidot sadar-

bību ar Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmumiem piedalīties 

partneriātā. Dalības maksa 30 EUR/pers., papildus izmaksas par 

naktsmītni (līdz 40 EUR). Pieteikšanās līdz 22. martam.  

Papildus informācija – 29163807 (Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” 

Latvijas sekcijas izpilddirektors J. Annuškāns) vai 26133029 

(Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” Latvijas sekcijas sekretāre I. Bordāne).  

Ineta Bordāne 

Latvijas sekcijas sekretāre 

KĀRSAVAS NOVADS PREZENTĒJA SAVU TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU STARPTAUTISKAJĀ 
TŪRISMA IZSTĀDĒ BALTTOUR 2016  

No 5. līdz 7. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā norisinājās 23. 
starptautiskā tūrisma izstāde- gadatirgus Balttour 2016, kurā savu 
tūrisma piedāvājumu tradicionāli prezentēja arī Latgales reģions. 

Pateicoties Latgales reģiona attīstības aģentūras un Latgales plānošanas 
reģiona mērķtiecīgam darbam, kā arī Latgales pašvaldību atbalstam, reģi-
ona stendā tika ietverts plašs tūrisma piedāvājums, kas pieejams Latgalē. 
Kārsavas novada sagatavotie tūrisma materiāli apmeklētājiem sniedza pla-
šu ieskatu tūrisma pasākumu klāstā, kas gaidāms 2016. gadā, kā arī tūris-
ma piedāvājumā sākot no apskates saimniecībām, līdz naktsmītnēm pašā 
Eiropas Savienības pierobežā. Kā atzīst Kārsavas novada tūrisma organi-
zatore Inga Bernāne: „Izstādes apmeklētāji izrādīja lielu interesi par Kār-
savas novada apskates vietām un netradicionālajiem pasākumiem ar ko 

mēs esam populāri. Daudzi jau zināja vai bija apmeklējuši Kārsavu ie-
priekšējā tūrisma sezonā, kas rāda to, ka Kārsavas novads kļūst par vērtī-
bu kopējā Latgales tūrisma grozā.” 

Latgales stendā izstādes laikā darbojās arī amatnieki un seno arodu 
meistari. Keramiķis Valdis Pauliņš demonstrēja procesu kā top Latgales 
tradicionālā keramika, savu meistarību parādīja Ludzas amatnieku centra 
pārstāvji, Līvānu Mākslas un amatniecības centrs, savukārt, bija sagatavo-
jis apmeklētājiem stikla mākslas darbnīcu. Tāpat izstādē piedalījās Gunārs 
Igaunis ar savu mūzikas instrumentu darbnīcu, kā arī Leļļu karaļvalsts 
pārstāvji no Preiļiem! M. Rotko mākslas centra pārstāvji iesaistīja lielos 
un mazos izstādes apmeklētājus grafikas darbnīcās, bet ar seno latgaļu 
dzīvesveidu izstādes apmeklētājus iepazīstināja Kroma kolna bruoliste. 
Pirmo reizi Balttour izstādē bija pārstāvēts arī visas Latgales sporta lep-
nums – spīdveja klubs “Lokomotīve”, kas 2015. gadā kļuva par Polijas 
Nice spīdveja līgas uzvarētājiem. 

Izstādes laikā tika pasniegtas “Gada cilvēks tūrismā 2015” balvas. Di-
vās nominācijās balvas saņēma Latgales pārstāvji. Par labāko gada tūris-
ma informācijas centra speciālistu tika atzīta Daugavpils TIC vadītāja Lo-
lita Kozlovska, savukārt, Daugavpils M. Rotko centra pārstāvis Ivars Ma-
gazeinis saņēma balvu nominācijā “Tūrisma gids 2015”. Latgales reģiona 
attīstības aģentūra un Latgales plānošanas reģions sveic L. Kozlovsku un 
I. Magazeini un izsaka pateicību par ieguldījumu Latgales tēla veidošanā 
un reģiona tūrisma nozares attīstībā! 

Ikgadējā izstāde Balttour ir viens no nozīmīgākajiem gada notikumiem 
Baltijas valstu tūrisma nozarē. Izstādē piedalās 470 eksponenti un 850 da-
līborganizāciju no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvo Austrumu val-
stīm. Kopējais cilvēku skaits, kas ik gadu apmeklē Balttour izstādi ir 30 
tūkstoši cilvēku.  

Edgars Kluss 
LRAA tūrisma koordinators 

PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMIEM      
ŠOGAD VARĒS TIKAI ELEKTRONISKI. 
LAUKSAIMNIEKIEM JĀBŪT EPS LIETOTĀJIEM.  

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pie-

teikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot 

LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaim-

niekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas 

pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau 

nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvāka-

jā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesnie-

gumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektronis-

ki LAD mājaslapāwww.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, 

gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var 

iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot 

elektronisko parakstu.  

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD 

organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pie-

teikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas 

lauku konsultāciju un izglītības centrs.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsul-

tācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-

pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.  

Kristīne Ilgaža 

LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja  

Līdz Lieldienām Salnavas KN varēs iepazīties ar izstādi „Salnavas 

pagasta iedzīvotāju zīmējumi un gleznas”. Izstādē vērojami 8 autoru 

darbi. Visvairāk zīmējumu izstādei iesniedza Madara Žubule - 16 zī-

mējumi. Īpašs prieks par Silvijas Ločmeles 10 akvareļiem , kuri no-

formēti iespaidīgos rāmjos. 

Izstādē ar saviem darbiem piedalās Inese Skangale, Ilona Čoiča , Elvīra 

Bleive un Rūdolfs Dančs.  

Liels paldies jāsaka aizsaulē aizgājušā Jāņa Viļčuka mazmeitai Indrai 

Punanei, kura vectēva 6 gleznas piedāvāja izstādei. Apmeklētājiem iespē-

jams apskatīt arī salnavieša Jāzepa Ločmeļa 15 gleznas, kuras dzīvesbied-

re Tamāra Bukovska iesniedza kā piemiņas apliecinājumu. 

Sirsnīgs paldies atsaucīgajiem salnaviešiem! Cerams nākamā - rokdarbu 

un amatu prasmju izstāde, kuru organizēsim pavasarī būs tik pat intere-

santa un aizraujoša! 
Valentīna Kirsanova 

Salnavas KN vadītāja 

SALNAVAS KN IESĀCIES IEDZĪVOTĀJU DARBU IZSTĀŽU CIKLS „CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI”  

http://www.maamess.ee/
http://www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
mailto:klienti@lad.gov.lv
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APSTIPRINĀTI  

ar Kārsavas  novada domes 
2015.gada 22.decembra 
sēdes lēmumu Nr.12 
(protokols Nr.15) 

Saistošie noteikumi Nr. 16 

Grozījumi  2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.12 

“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 
Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām" 43.panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 
11.punktu  

Izdarīt 2015.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 
12 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas nova-
da pašvaldības izglītības iestādēs” šādu grozījumu: 

Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:       

“2.1. visiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem.”  

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembra 

saistošo noteikumu Nr.16 

“Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 

“Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” paskaidrojuma 
raksts 

 

 
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepiecie-

šamības pamatojums 

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešo 

daļu pašvaldība nosaka tos izglītojamos, 

kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek 
segti Kārsavas novada pašvaldības dibinā-
to izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmssko-
las izglītības programmas, izglītojamo ēdi-
nāšanas izdevumi 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budže-
tu 

Saistošo noteikumu izpilde notiks budžeta 
ietvaros un ir saskaņota ar saistošo notei-
kumu par pašvaldības budžetu izdevumu 
daļu 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teri-
torijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par ad-
ministratīvajām pro-
cedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Kārsavas 
novada pašvaldības izglītības darba speciā-
listi  un pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes 

6. Informācija par 
konsultācijām ar pri-
vātpersonām 

Konsultācijas notika ar pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu vadītājiem 

Līdz Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai 2018. gadā laika nav at-

licis daudz. Gatavošanās svētkiem jau sākta, to rīkošanā aicināta iesais-

tīties arī sabiedrība un padomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt sa-

vai Latvijai svētkos. Sagaidot apaļo jubileju, Latvijas simtgadi svinēsim 

ne gada, bet pat piecu gadu garumā, atskatoties uz valsts sarežģīto un 

arī asiņaino veidošanās ceļu, izceļot un parādot pārējai pasaulei savas 

kultūras bagātības un izcilības.  

Latvijas valsts simtgades nodrošināšana kopš 2014. gada beigām nodota 

Kultūras ministrijas (KM) pārziņā. Lai izstrādātu simtgades programmas 

mērķus, pamatprincipus, programmu un komunikācijas vadlīnijas un domu 

apmaiņā iesaistītu plašu sabiedrību, KM ir izveidojusi simtgades svinību 

struktūru un organizāciju. Centrālo koordinējošo darbu veic KM izveidotais 

Latvijas valsts simtgades birojs. Tas strādā ciešā sadarbībā gan ar simtgades 

radošo padomi, kura sniedz priekšlikumus kvalitatīvas svētku programmas 

izveidei, gan ar simtgades rīcības komiteju, simtgades jauniešu rīcības ko-

miteju (Svētku rotu), arī Latgales kongresa darba grupu, kas izstrādā Latga-

les kongresa simtgades atzīmēšanu 2017. gadā, un simtgades vēstures darba 

grupu. 

Kārsavas pilsētai 2018. gads ir īpašs arī ar 90 gadu jubileju, tādēļ gatavojo-
ties šiem svētkiem, Kārsavas novada pašvaldība aicina dalīties ar savām 
idejām, kā mēs Kārsavas novadā varam sagaidīt šos nozīmīgos svētkus. Ar 
savām idejām un vēlmēm dalieties, tās sūtot uz dome@karsava.lv vai ine-
se.karsava@gmail.com. 
Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valsts-

gribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu 

rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana.  

KĀ SVINĒSIM LATVIJAS 100. DZIMŠANAS DIENU? 

Itūgod jau ostoitū reizi februara beiguos tiks padūtys Latgalīšu kul-

turys goda bolvys „Boņuks“, deļtuo, tyvojūtīs „Boņuks 2015“ ceremo-

nejai, kuruos nūtikšona byus ituo goda 28. februarī Latgolys viestnīcei-

bā GORS, nūskaidruoti bolvys pretendenti 17 nominacejuos sabīdrei-

bys i kulturys, muzykys i literaturys sadaļuos. „Boņuks“ ir vīneiguo 

bolva, kas eipaši izceļ i gūdynoj sasnāgumus latgalīšu kulturys dzeivē. 

Latgalīšu kulturys goda bolvys „Boņuks“ mierkis ir veicynuot latgalīšu 

kulturvidis saglobuošonu i atteisteibu, kai ari apkūpuot i gūdynuot spylgtu-

okūs i nūzeimeiguokūs sasnāgumus latgalīšu kultura pārnejuo goda grīzu-

mā. Itūgod tyka sajimtys da ituo rekordskaits – 215 dasacejuma anketys, nu 

kurūs kūpejais bolvys pretendentu skaits beja 115 ļaužu, nūtikšonu i aktivi-

tašu. Nu sajimtūs dasacejumu tyka izvārtāti pretendenti, kas atbylda bolvys 

nūlykumam. Itūšaļt teik paziņuoti bolvys pretendenti 17 nu vysu 19 bolvys 

nominaceju. Bolvys pretendenti nominacejuos „Radejis hits“ i „Par myuža 

īguļdejumu latgalīšu kulturys atteisteibā“ tiks paziņuoti, tyvojūtīs ceremo-

nejai. Ūtrū godu tiks padūtys bolvys nominacejā „Par latgalīšu kulturys po-

pulariziešonu Latvejā i pasaulī“, kura, īsadvesmojūt nu Ingys Ābelis roma-

na „Klūgu mūks“ sasnāgumu, tyka sataiseita pārn. 

Starp Latgalīšu kulturys goda bolvys „Boņuks 2015“ nominantim ir 

arī Kuorsovys nūvoda pošvaļdeibys par latgalīšu volūdys popularizie-
šonu ar projektu „saRedzi latgalīšu volūdu” 2. daļu.  

STARP “BOŅUKS 2015” NOMINANTIM 
KUORSOVYS NŪVODA POŠVALDEIBA 

http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
mailto:dome@karsava.lv
mailto:inese.karsava@gmail.com
mailto:inese.karsava@gmail.com
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2015. GADS KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU ACĪM  

Iesākot jauno gadu, Kārsavas novada pašvaldība organizē iedzīvo-

tāju aptauju “Kārsavas novads iedzīvotāju acīm.” 

Aptaujas mērķis – izzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un 

dzīvi novadā.  

Aptaujas norit vienu mēnesi, t.i. līdz 15. martam. Iedzīvotāju ērtībai 

aizpildīt aptaujas anketas var gan rakstiski, gan elektroniski. Atbildēt uz 

anketas jautājumiem tiešsaistē var Kārsavas novada mājas lapā: 

www.karsava.lv. Papīra formātā anketas veidlapas pieejamas Kārsavas 

novada pašvaldībā (1. stāvā 10.kab. Sabiedrisko attiecību speciāliste un 

2. stāvā 14. kab. Kancelejā), kā arī visās pagastu pārvaldēs. 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā un turp-

mākajā darbu plānošanā.   

Aptaujas rezultāti tiks publicēti Kārsavas novada pašvaldības mājas 

lapā www.karsava.lv un Kārsavas novada pašvaldības bezmaksas infor-

matīvajā izdevumā „Kārsavas Novada Vēstis”. 

1. Jūsu dzīves vieta: 

Kārsavas pilsēta 

Malnavas pagasts 

Goliševas pagasts 

Salnavas pagasts 

Mērdzenes pagasts 

Mežvidu pagasts 

 

2. Jūsu vecums_____________ 

 

3. Kā Jūs vērtējat Kārsavas novada domes darbību kopumā? 

Ļoti pozitīvi  

Pozitīvi  

Neitrāli 

Negatīvi 

Ļoti negatīvi  

 

4. Kā Jūs vērtējat Kārsavas novada domes darbu dažādu funkciju 

izpildē? 

5. Nosauciet, Jūsuprāt, vienu līdz trīs interesantākos pasākumus šajā 

gadā Kārsavas novadā? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Nosauciet, lūdzu, vienu līdz trīs problēmas, kuras Kārsavas nova-

da domei būtu jārisina pirmām kārtām? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

7. Lūdza nosauciet vienu līdz trīs , pēc Jūsu domām, labākos darbus, 

ko Kārsavas novada pašvaldība ir paveikusi 2015. gadā? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

8. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami izglītības, sabied-

riskās kārtības, drošības, veselības aprūpes, sociālo jautājumu, kul-

tūras un sporta pakalpojumos novadā? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

9. Kurus informācijas avotus Jūs visvairāk izmantojat, lai iegūtu in-

formāciju par pašvaldības darbību? (Iespējami vairāki atbilžu varianti.) 

Klātienes tikšanās ar pagasta pārvaldes vai novada domes darbiniekiem 

Novada mājas lapa: www.karsava.lv 

Informatīvais bezmaksas izdevums "Kārsavas Novada Vēstis" 

Televīzijas raidījumi 

Radio raidījumi 

Sociālie tīkli 

Ziņojumu dēlis pagastā 

 

10. Citi Jūsu komentāri: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Paldies par veltīto laiku!  

Šo lappusi izgrieziet laukā un atstājiet savā pagasta pārvaldē vai Kārsa-

vas novada domē.  

Uzņēmējdarbības vei-

cināšana 

Ļoti  

pozitīvi  

Pozitīvi  Neitrāli Negatī-

vi 

Ļoti    

negatīvi  

Labiekārtošanas darbi      

Ielu apgaismojums      

Ielu, ceļu stāvoklis      

Atkritumu apsaimnie-

košana 

     

Sociālā palīdzība un 

sociālie pakalpojumi 

     

Kultūra piedāvājums      

Sporta attīstības vei-

cināšana 

     

Pašvaldības izglītības 

iestāžu darbība 

     

Kārsavas slimnīcas 

darbība 

     

Centrālā ūdens un 

kanalizācijas sistēma 

     

Centrālā apkure      

Novada attīstības vei-

cināšana 

     

Uzņēmējdarbības vei-

cināšana 

     

Komunikācija ar ie-

dzīvotājiem 

     

http://www.karsava.lv
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada  Vēstis” ;  Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2000 eksemplāri, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.karsava@gmail.com. Lasiet avīzi Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:  www.karsava.lv 

 

twitter.com/karsavas_novads www.karsava.lv 

Staņislavs Gabranovs 

27.02.1923. - 10.01.2016. 

Vincentīna Kaļiņina 

04.12.1932. - 18.01.2016. 

Antonija Keiša 

07.06.1944. - 19.01.2016. 

Antons Kirovāns 

01.03.1949. - 02.01.2016. 

Anna Logina 

14.08.1934. - 15.01.2016. 

Anna Marševa 

29.07.1951. - 03.01.2016. 

Helēna Nagļa 

06.06.1929. - 15.01.2016.  

 

 

Aleksandrs Sidorovs 

26.09.1952. - 29.12.2015. 

Jevgeņija Turlaja 

28.06.1938. - 01.01.2016.  

Genovefa Volkova 

02.12.1932. - 28.01.2016.  

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī sastādīti 10 miršanas reģistri:  

SVEICAM  

FEBRUĀRA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  

Ludmila Kosmačova Kārsava 

Ņina Nikolajeva Goliševas pag. 

80 gadu jubileja  

Kapitalina Platonova Kārsava 

90 gadu jubileja  

Zinaida Trofimova Kārsava 

92 gadu jubileja 

Ņina Einberga Goliševas pag. 

Valentīna Nagle Malnavas pag. 

93 gadu jubileja  

Jadviga Rudzīte Malnavas pag. 

95 gadu jubileja 

Jadviga Pičukāne Malnavas pag. 

 

Laimi, kas nebeidzās, 

Mirkļus, kas dara bagātāku, 

Darbu, kas spēcina, 

Uzvaru, kas iedvesmo, 

Aicinām novada iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildēs Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, izpild-

direktors Toms Vorkalis vai konkrētās nozares speciālists. 

Atbildes uz Jūsu aktuālajiem jautājumiem tiks sniegtas Kārsavas novada informatīvajā izdevumā “Kārsavas Novada Vēstis”, mājas lapā 

www.karsava.lv vai Latgales Reģionālās Televīzijas raidījumā “Vakara saruna” par Kārsavas novada aktualitātēm. 

SAŅEMIET ATBILDES UZ JUMS SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM! 

KĀRSAVAS NOVADS TOP PAR VIENU NO 

LATGALES TŪRISMA PĒRLĒM! 

2015. gada tūrisma sezona ir parādījusi, ka 

Kārsavas novads ir viens no Latgales straujāk 

augošajiem novadiem tieši tūrisma jomā. No-

vada apmeklētāju skaits salīdzinājumā ar 

2014. gadu ir palielinājies par 55%, kas ir pa-

teicoties tādiem tūrisma objektiem kā maiznī-

ca „Dzīles”, dabas parks „Numernes valnis”, 

Kārsavas novada sakrālās pērles - Malnavas 

katoļu baznīcas un Kārsavas pareizticīgo baz-

nīca kā arī kultūrvēstures mantojumam, kas 

mājo Malnavas muižā.  

2015. gada lielākie un redzamākie sasniegumi 

tūrisma jomā ir mājaslapas visit.karsava.lv izvei-

de, kurā ir apkopota aktuālā informācija par tū-

risma objektiem, naktsmītnēm, atpūtas vietām kā 

arī pasākumiem novada teritorijā. Kā otro var 

minēt ilgtermiņa projektu par amatniecības un 

tūrisma centra „Līču mājas” izveidi Vienības 

ielā 64a, kurā nākotnē taps gan novada muzejs, 

gan izstāžu zāles, gan savu vietu radīs novada 

mājamatnieki. Veiksmīgas Kārsavas, Baltinavas, 

Rugāju, Balvu un Viļakas pašvaldību sadarbības 

rezultāts ir pirmais apļveida velomaršruts Latvijā 

„Rypoj vasals!”, kura atklāšanas pasākums tiek 

plānots 21. maijā. Pie veiksmes stāstiem mēs 

varam iekļaut arī TV3 raidījumu cikla „Garšas 

mednieki” sēriju Kārsavas pusē, ko daudzi vērtē 

kā vienu no labākajiem raidījuma „Garšas med-

nieki” vēsturē. Savukārt Latgales tūrisma uzņē-

mēji un tūrisma profesionāļi par gada svarīgāko 

notikumu atzīst Latgales tūrisma apmācību ciklu 

un noslēguma konferenci, kas notika 26. no-

vembrī Latgales vēstniecībā Gors. Šis pasākumu 

cikls tapa sadarbojoties Latgales tūrisma speciā-

listiem un rezultāts nelika vilties, gluži otrādi, 

visus motivēja jaunam un kvalitatīvam darba 

cēlienam.  

2016. gada tūrisma sezona tiks balstīta uz trim 

pamatvērtībām - daba, kultūrvēsturiskais un ku-

linārais mantojums. Esam uzsākuši sadarbību ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi un pirmā šīs sadar-

bības aktivitāte notiks 20. februārī dabas parkā 

„Numernes valnis”, kur kopā ar dabas speciālistu 

interesenti tiek aizināti iepazīt mežu ziemīgā 

pastaigā ar dažādām aktivitātēm. Bet šis nav vie-

nīgais pasākums, kas ir gaidāms šajā dienā, jo tik 

pat sekmīgas sadarbības rezultātā, Kārsavas, 

Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Balvu pašvaldī-

bas rīko ziemas pasākumu „Izbaudi ziemu Zie-

meļlatgalē”, kas notiks 20. februārī, visas dienas 

garumā ar dažādām aktīvām un atraktīvām izda-

rībām piecu novadu teritorijās. Gada sākumā tū-

risma speciālisti piedalās starptautiskajās tūrisma 

izstādēs, kur prezentē sava novada un Latgales 

tūrisma piedāvājumu. Ar tūrisma izstādi Utrehtā, 

Nīderlandē tika aizsākta tūrisma izstāžu sezona 

Latgales reģionam turpināta ar starptautisko tū-

risma izstādi Balttour 2016, Rīgā Ķīpsalas hallē, 

ko katru gadu apmeklē vairāk kā 30 000 apmek-

lētāju.  

2016. gada tūrisma sezona būs kā piedzīvo-

jums ne tikai novada apmeklētājiem, bet arī pa-

šiem Kārsavas novada iedzīvotājiem. Paverot 

durvis uz mūsu plāniem varam pačukstēt, ka 

maija mēnesī būs ne tikai Latgolys šmakoukys 

dadzynuotovys atklāšanas svētki, bet ar ī mai-

ja beigās sadarbībā ar fondu 1836 rīkots brīvda-

bas koncerts, kurā uzstāsies muzikanti no Imanta 

Ziedoņa fonda „Viegli”.  

Aktuālo informāciju par tūrisma aktivitātēm 

meklē: 

 visit.karsava.lv/ 

 www.facebook.com/visit.karsava/ 

 twitter.com/Karsavas_novads 
 

Inga Bernāne 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 

http://visit.karsava.lv/
https://www.facebook.com/visit.karsava/
https://twitter.com/Karsavas_novads

