
Kārsavas novadā, Mežvidos pavasara saul-

grieži tiek svinēti ar jestru Lieldienu zaķu 

maratonu – ģimenes, garās distances cienītā-

ji un individuālie dalībnieki veic dažādus uz-

devumus un iepazīt Mežvidu ciema apkārtni.  

Šogad dalībniekiem bija desmit dažādi kon-

trolpunkti ar Lieldienu tematiku, kuri jāatrod un 

jāuzņem selfijs (pašbilde) – aka, šūpoles, olu 

šķīvis, Mežvidu norāde, ūdenstornis un citi.  

Ģimeņu distancē šogad piedalījās sešas ko-

mandas. Pirmo vietu ieguva kuplā Borisovu 

ģimene “Rods roda golā”, otrā vietā ir Brenču 

ģimenes komanda “Olas”, trešie ierindojās 

Cimbaļuku ģimenes “Zaķīši”. Certurtajā vietā ir 

Ļubku ģimene, kuri pulcejās komandā “Lieli un 

mazi”, piektie ir jautrā Bojāru ģimene “Zaķa 

ļipa” un sestie ir Turlaju ģimenes “Garausīšu 

zaķenītes”. 

Seši dalībnieki savus spēkus pārbaudīja gara-

jā distancē. Pirmo vietu izcīnīja atlētiskais Ri-

mants Žogota, otro vietu ieguva ikgadējais ma-

ratona dalībnieks Lauris Ļubka, trešo vietu 

draudzīgi dalīja Laila un Guntis Skride, Iveta 

Linuža, Līga Linuža.  

Individuālo skrējienu distancē piedalījās Vi-

vita Un Viktorija Krišānes (1. vieta), Mareks 

Brencis un Artis Grišulis (2. vieta), Brigita 

Mūrniece - Krišāne, Melinda Vīcupe un Ligita 

Dubkeviča (3. vieta), Vairis Elksnis (4. vieta) 

un Rolands Laizāns (5. vieta).  

Pēc maratona visi dalībnieki un to atbalstītāji 

tika cienāti ar gardu saimnieču gatavotu zupu 
un aicināti uz koncertu, kur uzstājās bērnudārza 
“Saulīte” bērni un Mežvidu pamatskolas skolē-

ni. Ar skanošām balsīm priecēja grupa “Vēja 
balss”, sieviešu ansamblis “Rasa” un jauktais 
vokālais ansamblis. Raitus deju soļus rādīja lī-

nijdeju drupa “Chilly cha cha”, vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Bitīt matos” in Bēzgales 
deju grupa “Džindžeri”.  

Foto no maratona iespējams aplūkot Kārsa-

vas novada mājas lapā: www.karsava.lv. 
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TRADICIONĀLAIS LIELDIENU ZAĶU MARATONS MEŽVIDOS 

SĪKZIŅAS 

12. aprīlī plkst. 16:00 Kārsavas KN notiks 

iedzīvotāju un novada kultūras organizatoru 

tikšanās, lai kopīgi veidotu Latvijas simtgades 

kultūras programmu Kārsavas novadā.  

Esat aicināti dalīties ar savām idejām! 

Foto: Dalībnieku foto ar maratona uzdevumu - nofotogrāfēties ar Lieldienu olu šķīvi. 

Foto: Dalībniekus cienā ar gardu zupu. 

Līdz aprīļa beigām SIA "Sports S" uzstādīs 

Ziemeļlatgales velomaršruta nr. 34 "Rypoj 

vasals!" velo norādes Kārsavas novada ter i-
torijā. 

Līdz 1. maijam Kārsavas pilsētas teritorijā 

tiks uzstādītas 195 ielu norādes zīmes lat-

galiešu un latviešu literārajā valodā, kas 
ir nobeiguma posms projektam "saREDZI 

latgalīšu volūdu 2". 

Jau septīto reizi kopā aicinām Kārsavas no-
vada dziedošās, dejojošās un muzicējošās 
ģimenes.  
Ģimenes, atbalstītājus un kultūras pasākumu 
cienītājus šoreiz ciemos gaidīs 5.jūnijā, plkst. 
15.00 Goliševā.  
Jau tagad var droši pieteikties pie Goliševas 
KN vadītājas Oksanas Andrejevas (mob.tel. 
26 143 040). 
 
Uz tikšanos, Goliševā! 
Svētku krustmāte Inta Ostrovska 

29. aprīlī plkst.10.00 Mežvidu KN Informatīvais seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaim-

niekošanu. Ar  aktualitātēm lauksaimniecībā iepazīstinās VID, LAD un mežu speciālisti.  

Plkst. 9:00 pie pagastmājas uz laukuma notiks pavasara tirgus. Būs dažādi lauku labi un gardumi. Aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus! 

MEŽVIDOS INFORMATĪVAIS SEMINĀRS PAR MEŽU APSAIMNIEKOŠANU 

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklēju-

mus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības 

Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-

sies 25.aprīlī, pie Kārsavas kultūras nama, Vie-

nības iela 49c.  

21. majī nūtiks “Latgolys šmakovkys” 
dazynuotovys atkluošonys festivals.  

Plkst. 15.00 Muojražuotuoju tiergs. 

Plkst. 17:00 Oficialuo Latgolys šmakovkys 
dazyuotovys atkluošona. 

Uzkūdys i Latgolys šmakovkys degustaceja.  

Plkst. 18.00 Baļtinovys teātra “Palādys” iz-
ruode “Ontons i Anne”. 

Plkst. 21:00 Zaļubals ar Zinti Krakopu. 
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IZKRĀSOSIM LIELDIENAS GOLIŠEVĀ 

Kas prot krāsot skaistākās Lieldienu olas? Kas visvairāk gaida 

Lieldienu zaķi? Protams, tie ir bērni, tāpēc gaidot Lieldienas ti-

ka aicināti Malnavas PII Goliševas filiāles „Sienāzītis” bērni uz 

pasākumu  Goliševas pagasta bibliotēkā. 

Pasākuma gaitā tika stāstīts par  tradīcijām un viņi dalījās savās 

zināšanās par Lieldienām, tika krāsotas Lieldienu olas un gatavotas 

Lieldienu kompozīcijas, bet pasākuma beigās tika paradīta pasaka 

„Zelta oliņa”. 

Bija padomāts arī par gardu cienastu. Mazie pasākuma dalībnieki 

bija priecīgi, un pasākuma organizatori arī priecīgi par viņu prieku.  

Skaidrīte Lankovska 

Goliševas bibliotēkas vadītāja 

LIELDIENU SVINĪBAS MALNAVAS PII “SIENĀZĪTIS” 

2016.gadā Lieldienas aizvadītas kopā ar pavasara sagaidīšanu. Arī 

saulīte rotājās pa zemes virsu. Vairums no mums šos saulainos svētkus 

svinēja ģimenes lokā, citi ārpus mājas vai atpūšoties pie dabas. Lieldie-

nu pasākumu piedāvājums patiešām bija ļoti daudzveidīgs gan mūsu 

novadā, gan arī ārpus tā. 

Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē ,,Sienāzītis’’ jautrais  
Lieldienu pasākums notika pēc garajām brīvdienām - trešajās Lieldienās. 
Koncertprogrammā ar dziesmām un dejām, dažādām atrakcijām un olu ripi-

nāšanu bērni kopā draiskojās ar Lieldienu zaķi un krāšņo gaili. Bērniem nā-
cās  veikt dažādus uzdevumus - arī ārā, rotaļu laukumā, atrast Zaķa paslēp-
tās olas. Tas bija ļoti interesanti, bērni salasīja veselu grozu ar olām! 

Janīna Ņukša 

Malnavas PII „Sienāzītis” vadītāja  

STAND - UP KOMĒDIJAS IZRĀDE  

Svētdien, 17. aprīlī Kārsavas Kultūras namā no-

tiks pašmāju komiķa un rakstnieka Maksima Tri-

vaškeviča stand- up komēdijas šovs „Stand- up iz-

rāde latviešu valodā”, kura ietvaros tiks iesmiets 

par valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem 

aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo. 

Maksims Trivaškevičs ir komiķu organizācijas 

„Comedy Latvia” biedrs un viens no pieredzējušāka-

jiem stand- up žanra pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz 

asarām sasmīdināt publiku gan Latvijā, gan arī kai-

miņvalstīs, Kultūras nama apmeklētājus priecēs ar 

vairāk kā stundu garu priekšnesumu.  

Izrādes sākums plkst. 15:00. Ieeja – 1,00 eiro. 

No 8. aprīļa līdz 13. maijam Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā Anastasijas Bi-

kovas Gleznu izstāde “KEFĪRS”. 

10. aprīlī Kārsavas KN vīru vokālais ansamblis "Akkords" (vadītāja Rasma Ku-

lamova) piedalās vokālo ansambļu II kārtas skatē Rēzeknes novadā, Bērzgalē. 

16. aprīlī Kārsavas KN deju kolektīvs "Spryksti" un "Senleja" piedalās Ludzas ap-

riņķa deju kolektīvu skatē Ciblas novadā, Pušmucovā. 

17. aprīlī plkst. 15.00 Kārsavas KN notiks komiķa un rakstnieka Maksima Trivaške-

viča stand - up komēdijas šovs „Stand- up izrāde latviešu valodā”. Ieeja 1,00 eiro. 

23. aprīlī plkst. 22.00 Salnavas KN Jura dienas balle. 

29. aprīlī plkst. 9:00 Mežvidos pie pagastmājas uz laukuma notiks pavasara tirgus. 

Aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus. 

29. aprīlī plkst. 22.00 Kārsavas KN pavasara discoballe. Ieeja: 2,00 eiro. 

30. aprīlī Salnavā biedrības "Kūzuls" 10 gadu svinību pasākums. 

Programmā: Plkst.18.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, plkst. 19.00 izstāde no cikla "Ceļā 

uz Latvijas simtgadi" salnaviešu rokdarbi, plkst. 20.00 "Pavasara večerinka Salnavā". 

30. aprīlī plkst. 22.00 Mērdzenes KN pavasara balle kopā ar  Edgaru Čiževski. Ieeja: 

2.00 eiro, pēc plkst. 24.00 - 3.00 eiro. 

1.maijā plkst. 12:00 Goliševas KN notiks pareizticīgo Lieldienu svētkiem veltīts pasā-

kums. Plkst. 12:00 koncerts. Plkst. 13:00 olu ripināšana. Plkst. 22:00 deju vakars. 

1. maijā plkst. 12.00 Kārsavas KN Kārsavas novada Zelta pāru godināšana.  

1. maijā plkst. 16.00 Mērdzenes KN slāvu dziesmas un dzejas kompozīcijas " Viss 

sākas ar mīlestību" dziedātājas Nadeždas Cado izpildījumā. 

3. maijā plkst. 17.00 Kārsavas KN Kārsavas vidusskolas koncer ts. Veltījums Mātes 

un Ģimenes dienām.  

3. maijā plkst. 19.00 Mērdzenes KN Filma " Laika dečs" . Ieeja - 1.00 eiro. 

6. maijā plkst. 12.00 Mērdzenes KN Mātes dienai veltīts koncer ts. Piedalās Mērdze-

nes pamatskolas skolēni. 

6. maijā plkst. 14:00 Goliševas KN notiks Mātes dienai veltīts Mērdzenes pamatskolas 

skolēnu koncerts. 

8. maijā plkst. 12:00 pie Goliševas memoriāla notiks pasākums veltīts II Pasaules ka-
ra upuru piemiņas dienai.  Pēc tam notiks ziedu uzlikšana Brāļu kapos un citās Goliševas 

pagasta II Pasaules kara piemiņas vietās 

APRĪĻA PASĀKUMU PLĀNS ANSASTASIJAS BIKOVAS GLEZNU 

IZSTĀDES “KEFĪRS” ATKLĀŠANA  

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 8. aprīlī noti-

ka Anastasijas Bikovas gleznu izstādes “Kefīrs” 

atklāšana. “Kefīrs ir veselīgs un palīdz ķermenim 

pārstrādāt barību, tāpat arī māksla ir veselīga cil-

vēka izaugsmei un palīdz sagremot dzīves rūgtu-

mu”, tā par izstādes kopējo ideju teic jaunā māksli-

niece.  

Anastasija Bikova pamatskolas gaitas sākusi Viļņā, 

Lietuvā, bet kopš 2001. gada ir kārsaviete. Pēc Kārsa-

vas vidusskolas un Kārsavas Mūzikas un mākslas sko-

las beigšanas, absolvējusi Rēzeknes Mākslas un dizai-

na vidusskolas Metālizstrādājumu dizaina programmu, 

šobrīd turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiāles Glezniecības apakšnozarē. 

Kopš studijām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidus-

skolā māksliniece aktīvi piedalās kopējās izstādēs un 

mākslas plenēros, regulāri veido radošās gleznieciski 

muzikālās performances un iesaistās dažādos pilsētas 

kultūras pasākumos, kopā ar citām māksliniecēm vei-

dojusi vairākus sienas gleznojumus. 



Pašvaldība 3 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              APRĪLIS  2016 

BEIGUSIES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

PAR KOKU CIRŠANU  

18. martā Mežvidu pagasta pārvaldē un Kārsavas novada domes 

sēžu zālē notika publiskā apspriešanā par koku ciršanas ieceri Skolas 

ielā, pie Kārsavas vidusskolas stadiona, pilsētas skvērā un Mežvidu 

pagastā, pie Mežvidu pamatskolas sporta laukuma. 

Apspriešanās mērķis - saskaņot sabiedrības un ieceru ierosinātāju inte-

reses un iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā. 

Lai varētu pieņemt lēmumu par ieceres sekmīgu realizēšanu iedzīvotāji 

tika aicināti izteikt viedokli rakstiski par koku ciršanu aptaujas lapās, ku-

ras bija iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldībā pie sekretāres, At-

tīstības nodaļā, Mežvidu pagasta pārvaldē un mājas lapā www.karsava.lv. 

 Kopā tika saņemti 53 viedokļi, no tiem: 46  pozitīvi viedokļi ( 86.79 

%), 2  negatīvi viedokļi ( 3.78%), 5 atbalstīja daļēji ( 9.43 %). 

Savos vērtējumos respondenti izteikuši šādas atziņas idejas atbalstam: 

- Videi jābūt labiekārtotai; 

- Sakārtot sporta laukumus, izgriežot kokus, noteikti izņemt koku saknes; 

- Koku blīvums liels pilsētas skvērā, kas rada noēnojumu; 

- Pilsētas centrā pašreizējs koku izvietojums ir radies nepārdomātas 

koku stādīšanas rezultātā; 

- Stadionam jābūt saulainam un pārredzamam; 

- Nevar pieļaut, ka koki novada nozīmīgam infrastruktūras objektam 

rada segumu bojāšanos; 

- Noteikti izgriezto koku vietā iestādīt jaunus kokus - pundurkokus. 

Savos vērtējumos respondenti izteikuši šādas atziņas idejas noraidīšanai: 

- Pilsētas skvērā ir nepieciešama ēna; 

- Kokus, kuri aug pie hokeja laukuma, atstāt. 

Sapulcēs sabiedrība tika informēti par koku ciršanas iemesliem un tika 

uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi. Diskusijās iedzīvotāju izteiktie priek-

šlikumi ieceres pilnveidošanai: 

- Pirms koku izciršanas nepieciešams izvērtēt koku stāvokli; 

- Pieaicināt ekspertu, lai veidotu ainavu pilsētas centrā; 

- Pilsētas skvērā tūjām nogriezt augšu un kopt; 

- Nogrieztajiem kokiem pie vidusskolas stadiona noteikti izņemt saknes. 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddi-

rektors ziņoja par rezultātiem Kārsavas novada domes sēdē. 

24. martā Kārsavas domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut izcirst 

kokus Skolas ielā, pie Kārsavas vidusskolas stadiona, pilsētas skvērā un 

Mežvidu pagastā, pie Mežvidu pamatskolas sporta laukuma. 

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas procesā. 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja  

 

LATGALISKĀS IELU NORĀDES KĀRSAVAS NOVADĀ  

Kārsavas novadā realizējot projektu „saREDZI latgalīšu volūdu” 

2014. gadā visos pagastos tika uzstādītas jaunas ielu norādes - ielu 

nosaukumi uz tām ir latviešu un latgaliešu literārajā valodā, kas 

akcentē novada latgaliskās tradīcijas un valodas bagātību. 2015. 

gadā iesākta projekta otrā daļa „saREDZI latgalīšu volūdu 2”, ku-

ras ietvaros Kārsavas pilsētā tiks uzstādītas tāda paša veida ielu 

norādes.  

Realizējot abas projekta daļas Kārsavas novads gūst ieguldījumu in-

frastruktūras attīstībā ar pievienoto vērtību. Novada pagastos tika uzstā-

dītas 105 ielu norādes, pilsētā tiks uzstādītas 195 ielu norādes, izņemot 

Vienības ielu, kas ar norādēm tika aprīkota veicot rekonstrukcijas dar-

bus.  

Projekta pievienotā vērtībā ir centieni padarīt latgaliešu valodu redza-

mu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem un novada viesiem – uz no-

rādēm ielu nosaukumus rakstot latviešu un latgaliešu literārajā valodā. 

Ilgtermiņā šis projekts saglabā latgaliešu valodu un rada labvēlīgus ap-

stākļus pareizas latgaliešu rakstu valodas apgūšanai. 

Latgaliešu valoda ir Latgales reģiona un Kārsavas novada identitātes 

daļa, kas ir saglabājusies laika gaitā, bet kuras attīstību un pilnveidi ap-

draud rakstu formas pielietošanas un zināšanu trūkums. Saskaņā ar liku-

mu „Par pašvaldībām”, pašvaldības viena no funkcijām ir rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Kārsavas novadā latgalie-

šu valodu ikdienā lieto 94% iedzīvotāju. /Dati ņemti no 2011. gada 

Tautas skaitīšanas rezultātiem/ 

Atbilstoši “Valsts valodas likuma” 3.panta 4.daļai, latgaliešu valoda 

ir vēsturisks latviešu valodas paveids; valsts nodrošina tās saglabāšanu, 

aizsardzību un attīstību. Ielu nosaukumu norādēs attiecīgās ielas nosau-

kums ir dots latviešu valodā un tās vēsturiskā paveida – latgaliešu valo-

das – rakstībā, tātad – abi nosaukumi ir doti valsts valodā. 

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis komen-

tē: “Manuprāt, Latvijas kultūras un valodu daudzveidība ir mūsu visu 

spēks un varenība. Mums nav jābūt vienādiem, lai mēs būtu vienoti. 

Projekts tika realizēts tikai un vienīgi ar mērķi uzstādīt ielu norādes un 

parādīt mūsu vēstures un kultūras mantojuma nozīmi novadā.” 

Kārsavas novada pašvaldība projektu realizēja ar mērķi uzlabot nova-

da infrastruktūru un stiprināt latgalisko identitāti. 

 

Inese Krivmane 
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ATBALSTAM DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU RENOVĀCIJAI BŪS PIEEJAMI 166 MILJONI EIRO  

Šī gada 15. marta Ministru kabineta sēdē apstiprināta jauna atbal-

sta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika pe-

riodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. 

Latvijā ir veikts nopietns inženierpētījums par daudzdzīvokļu dzīvoja-

mo māju, kas celtas pēc kara periodā līdz 1993.gadam pēc padomju nor-

matīviem un tipveida projektiem, tehnisko stāvokli. Tas nav iepriecinošs. 

Mājas savulaik tika celtas triecientempā, ar zemu siltumnoturību, atbilsto-

ši tā laika normatīviem. Mājām ir samērā daudz celtniecības defektu, tās ir 

ļoti nolietojušās, jo pamatā nav veikti atjaunošanas darbi to saglabāšanai 

ne konstrukcijās, ne arī inženiersistēmās. 

Tās, protams, sabruks, jautājums ir tikai par to, kad? Eksperti, kas vei-

ca profesionālo dzīvojamā fonda izpēti, nosauca arī šo laiku – 20-30 

gados, ja neveicam renovāciju, kas paildzinās ēku mūžu uz 30-50 gadiem 

un dos iespēju arī dzīvot sakārtotā pilsētvidē. 

Uzreiz jābilst, ka atbalstu šajā programmā iespējams būs iegūt tikai 

tām daudzdzīvokļu mājām, kas ir pieslēgtas centrālai apkurei, jo mājas ar 

individuālo apkuri nespēs sasniegt projektā nosacītos energoefektivitātes 

rādītājus. Kārsavas novadā tādas ir 23, taču nevienā no tām līdz šim nav 

veikti kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.  

Programmas ietvaros, ņemot vērā plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, būs iespēja 

saņemt atbalstu līdz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām par ener-

goefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Saņemt atbalstu va-

rēs tikai tās mājas, kam kopējās parādsaistības par piestādītajiem rēķiniem 

pēdējā gada laikā būs mazākas par 10 % no kopējās summas. 

Atbalstot iedzīvotājus, kam rūp savs īpašums un pilsētvide kopumā, 

Kārsavas novada dome, balstoties uz saistošajiem noteikumiem, lemj par 

līdzfinansējumu līdz 50% no izmaksām par mājas energoaudita un tehnis-

kās dokumentācijas sagatavošanu, cik tas ir paredzēts attiecīgā gada pašvaldī-

bas budžetā.  

Pastāv liela iespēja, ka pēc šīs projektu kārtas, kas noslēgsies 2023. ga-

dā, Eiropas struktūrfondu atbalsts šim mērķim vairs netiks piešķirts un tad 

visi māju glābšanas pasākumi būs jāveic par saviem līdzekļiem. 

Aicinām aizdomāties ikvienu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju. Intere-

ses gadījumā, sīkāku informāciju par iespējām un šķēršļiem šajā program-

mā jums sniegs novada vides pārvaldības speciālists Juris Vorkalis, vai 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” priekšsēdētājs Edgars Lipskis. 

 

Juris Vorkalis 

Vides pārvaldības speciālists 
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APSTIPRINĀTA KĀRTĪBA SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAI PAŠVALDĪBĀ  

Kārsavas novada pašvaldība apstiprinājusi skolēnu vasaras nodar-
binātības kārtību. Vasaras darbam varēs pieteikties 9. klases absol-
venti (15-16 gadus veci), kas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā 
vai Malnavas koledžā.  

Strādājot pašvaldības iestādēs, skolēnu veicamie pienākumi pārsvarā 
būs saistīti ar iestāžu labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas darbiem. 
Skolēniem būs dota iespēja strādāt 2 nedēļas, 7 stundas dienā saņemot 
atlīdzību valstī noteiktās minimālās algas apmērā.  

Piesakoties vasaras darbam skolēnam personīgi Kārsavas novada paš-
valdības kancelejā būs jāiesniedz pieteikuma anketa, ģimenes ārsta izziņa 
par veselības stāvokli, motivācijas vēstule un absolvētās skolas rekomen-
dācija.   

Vasaras darbs skolēniem sniedz iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas 

un pirmo darba pieredzi. 

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē, koordinē un kon-
trolē Kārsavas novada pašvaldība un Nodarbinātības valsts aģentūra.  

Precīzāka informācija par pieteikšanos vasaras darbam tiks izsludināta 
pēc 1. jūnijā.  

Kontaktpersona jautājumiem un precizējumiem: izglītības metodiķe 
Vaira Šicāne mob.tel. 29 384 429. 

Vairāk informācijas Kārsavas novada mājas lapā: www.karsava.lv. 

 

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

GOLIŠEVAS JAUNIEŠI AKTIVIZĒ SPORTA DZĪVI 

PAGASTĀ 

Pēdējo divu gadu laikā Kārsavas novads ir īstenojis vērienīgas 

pārmaiņas gan infrastruktūras uzlabošanā, gan sabiedriskās dzīves 

organizēšanā, gan jauniešu politikas attīstības īstenošanā. Kā viens 

no aktīvas jauniešu politikas īstenošanas piemēriem ir Goliševā dzī-

vojošo jauniešu izrādītā iniciatīvā un degsme, lai veicinātu aktīva, 

veselīga dzīvesveida nostiprināšanu Kārsavas novadā.  

Pašos pirmsākumos Ainārs Kodorāns kopā ar Antonu Kaļininu bija 

izteicis vēlmi un iniciatīvu, aktivizēt sporta dzīvi pagastā, tādējādi snie-

dzot jauniešiem aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Pateicoties Kārsavas novada pašvaldības finansējumam, kopā ar Kārsa-

vas novada jauniešu biedrību „Pūga” līdzdalību, Goliševas jauniešu tre-

nažieru zāle piedzīvoja patīkamas pārmaiņas - tā ir kļuvusi par labiekār-

totu, daudzveidīgu sporta aktivitāšu vietu.   

Goliševas jauniešu iniciatīvas grupas vadītājs Ainārs Kodorāns pirms 

diviem gadiem bija vērsies pie „Pūgas” pārstāvjiem, lai kopīgiem spē-

kiem labiekārtotu sporta zāli vecās skolas telpās.  

"Prieks, ka iniciatīvas gaitā mums izdevās sakārtot šo vietu, par kuru 

tagad visi ir gandarīti, jo sporta zāli apmeklē ne tikai Goliševas jaunieši, 

bet arī kārsavieši. Taču, protams, vislielākais paldies ir jāsaka “Pūgas” 

pārstāvim Jurim Vorkalim, par iedrošinājumu un iespēju realizēt savas 

idejas, kā arī sniegto pašvaldības atbalstu.”- saka Ainārs Kodorāns. 

Pēdējo gadu gaitā Goliševas trenažieru zālē tika uzstādīta jauna apku-

res krāsns, ieguldīts finansējums jauna sporta inventāra iegādei. Šogad 

“Pūgas” pārstāvjiem izdevās nodrošināt Goliševas jauniešiem iespēju- 

spēlēt galda tenisu, nogādājot uz Goliševu veco galda tenisa galdu, pie-

šķirot lietai otro dzīvi, kā arī basketbola bumbas un galda tenisa inventā-

ru.  Tādējādi cenšoties iesaistīt sporta dzīvē ne tikai skolēnus un jaunat-

ni, bet arī visus pagasta iedzīvotājus.  

 

Anna Zīmele 

Kārsavas novada jaunatnes lietu speciāliste  

SODS PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU IR BARGS 

Katru gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, tomēr cilvēki to jopro-

jām izmanto kā veidu, kā sakopt savas teritorijas. Ir, protams, arī 

tādi, kuri cenšas aizdedzināt pērno zāli svešos īpašumos. 

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas Mi-

nistru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības 

noteikumi” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratī-

vā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 

(LAPK). 

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi: 

atbilstoši LAPK 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt 

eiro; 

atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pa-

sākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidoša-

nos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz 

septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūk-

stoš deviņsimt eiro; 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi” 

21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasā-

kumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības 

pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit 

eiro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četr-

simt eiro. 

Kā arī VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sūta infor-

māciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem 

tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.  

 

Ernests Rinkevičs 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists  

Vai Jūs zināt, kas ir tapošana? 
Tas ir ļoti sens rokdarbu veids, 
darināms uz speciāla koka dēļa ar 
tapiņām, tā arī ir adīšana.  Mēr-
dzenes bibliotēkā 3.martā pulcē-
jās grupiņa, kas gribēja apgūt šā-
das adīšanas māksla pamatus. 

Tapošanas pamatus mums ierādī-
ja Zofija Ritiņa no Kārsavas. Šoreiz 
mēs mācījāmies darināt brošas uz 
speciāla “brošu tapojamā”.Šādi dari-
nātās skaistās puķes var spraust pie 
cepures, mēteļa, kleitas, ikdienā vai 
arī pie svētku tērpa. Aizrautīgi dar-
bojoties un apgūstot pirmās iemaņas 
tapošanā, laiks aizritēja nemanot. 

Cik krāšņa būs rota, ir atkarīgas 
arī no dzijas kvalitātes. Īpaši grez-
nas lietiņas sanāk no dažāda veida 

efektdzijām, bet nemaz nav smādē-
jami arī parastie vilnas diegi -  tā 
Zofija Ritiņa saka par savu pieredzi. 
Visas apmeklētājas ķērās pie darba 
ar lielu interesi, kaut arī sākotnēji 
mazliet šaubījāmies par darba rezul-
tātu. Taču drīz vien iemanījāmies 
rīkoties ar tapotāju un pēc paveiktā 
darba atzinām, ka tapošana ir patie-
šām samērā viegli apgūstāma brī-
numjauka nodarbe. 

Sirsnīgi pateicamies Zofijai Riti-
ņai par šim pasākumam atvēlēto lai-
ku, vērtīgiem padomiem un īpaši 
mums sagatavotajiem materiāliem. 

 
J. Kadakovska 

Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja 

MĀCĀMIES TAPOT! 
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KĀRSAVAS NOVADA BIOLOĢIJAS, ĶĪMIJAS, DABASZINĪBU UN VIDES KONKURSS 
„UZZINI, IZPĒTI, EKSPERIMENTĒ”   

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības 

koordinatoru Metodiskā apvienība 10.martā rīkoja konkursu 7. – 

8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā pieda-

lījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamat-

skolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie. 

Konkursa laikā izglītojamie veica dažādus uzdevumus 5 darbnīcās. Dar-

bnīcā „Acīgais vērotājs”, kuru vadīja Mērdzenes pamatskolas skolotāja 

Lidija Čigāne, izglītojamie noteica garšaugus, salīdzināja dažādus augus 

pēc attēliem un herbārijiem minēja augu nosaukumus. 

Kārsavas vidusskolas ķīmijas skolotājs Edgars Puksts vadīja darbnīcu 

„Sargā sevi un citus”. Darbnīcā izglītojamie analizēja dažādu vielu marķē-

jumus uz sadzīvē lietojamo vielu etiķetēm un izvērtēja sniegtās informāci-

jas nozīmīgumu veselības saglabāšanā. 

Darbnīcu „Vērīgais pētnieks” vadīja Kārsavas vidusskolas bioloģijas 

skolotāja Valentīna Tuče. Darbnīcā izglītojamie parādīja savas zināšanas 

augļu izpētē un salīdzināšanā, aizsargājamo augu atpazīšanā, dzīvnieku 

klasifikācijā pēc norādītajām pazīmēm. 

Darbnīcu „Ekoloģijas ēnā” vadīja Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna 

Ļubka. Izglītojamie pēc attēliem noteica dzīvniekus, raksturoja tos un pa-

matoja savu izteikto viedokli. Izglītojamie veidoja barošanās ķēdes eko-

sistēmā. 

Darbnīcu „Zini vai mini” vadīja Mežvidu pamatskolas skolotāja Inga 

Jurdže. Darbnīcā pēc attēliem un graudiem izglītojamie noteica mūsu no-

vadā audzētās graudaugu kultūras, dziedāja tautasdziesmas par graudaugu 

kultūrām, atpazina dzīvniekus pēc to aprakstiem un izdotajām balss skaņām. 

Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē” veicināja sadarbību starp nova-

da skolu izglītojamiem, motivēja skolēnus pieņemt kopīgus lēmumus uz-

devumu izpildes gaitā. 

Konkursa noslēgumā Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pild-

spalvas konkursa dalībniekiem pasniedza Kārsavas novada izglītības me-

todiķe Inta Laganovska – Vesere. 

Informāciju par konkursu sagatavoja Kārsavas novada bioloģijas, ķīmi-

jas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru MA vadītāja V.Tuče 

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības ko-

ordinatoru Metodiskā apvienība 10.martā rīkoja konkursu 7. – 8.klašu iz-

glītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas 

pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu 

pamatskolas izglītojamie. 

Konkursa laikā izglītojamie veica dažādus uzdevumus 5 darbnīcās. Dar-

bnīcā „Acīgais vērotājs”, kuru vadīja Mērdzenes pamatskolas skolotāja 

Lidija Čigāne, izglītojamie noteica garšaugus, salīdzināja dažādus augus 

pēc attēliem un herbārijiem minēja augu nosaukumus. 

Kārsavas vidusskolas ķīmijas skolotājs Edgars Puksts vadīja darbnīcu 

„Sargā sevi un citus”. Darbnīcā izglītojamie analizēja dažādu vielu marķē-

jumus uz sadzīvē lietojamo vielu etiķetēm un izvērtēja sniegtās informāci-

jas nozīmīgumu veselības saglabāšanā. 

Darbnīcu „Vērīgais pētnieks” vadīja Kārsavas vidusskolas bioloģijas 

skolotāja Valentīna Tuče. Darbnīcā izglītojamie parādīja savas zināšanas 

augļu izpētē un salīdzināšanā, aizsargājamo augu atpazīšanā, dzīvnieku 

klasifikācijā pēc norādītajām pazīmēm. 

Darbnīcu „Ekoloģijas ēnā” vadīja Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna 

Ļubka. Izglītojamie pēc attēliem noteica dzīvniekus, raksturoja tos un pa-

matoja savu izteikto viedokli. Izglītojamie veidoja barošanās ķēdes eko-

sistēmā. 

Darbnīcu „Zini vai mini” vadīja Mežvidu pamatskolas skolotāja Inga 

Jurdže. Darbnīcā pēc attēliem un graudiem izglītojamie noteica mūsu no-

vadā audzētās graudaugu kultūras, dziedāja tautasdziesmas par graudaugu 

kultūrām, atpazina dzīvniekus pēc to aprakstiem un izdotajām balss skaņām. 

Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē” veicināja sadarbību starp nova-

da skolu izglītojamiem, motivēja skolēnus pieņemt kopīgus lēmumus uz-

devumu izpildes gaitā. 

Konkursa noslēgumā Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pild-

spalvas konkursa dalībniekiem pasniedza Kārsavas novada izglītības me-

todiķe Inta Laganovska – Vesere. 

Valentīna Tuče 

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības 

koordinatoru MA vadītāja  

KONKURSS „SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ” KĀRSAVAS NOVADĀ 

10.martā Kārsavas novada 5. – 9. klašu skolēni ar saviem pētīju-

miem bioloģijā, ķīmijā un vides izglītībā piedalījās konkursā „Skolēni 

eksperimentē”, kurš notika Kārsavas vidusskolā. Konkursam tika 

iesniegti 2 eksperimenti no Salnavas pamatskolas un 3 eksperimenti 

no Kārsavas vidusskolas. Konkursam skolēni bija pieteikuši 2 indivi-

duālos pētījumus un 3 skolēnu grupu pētījumus. Žūrijas komisija 

konkursam iesniegtos darbus vērtēja 2 grupās: 6. - 7.klases un 8. – 

9.klases. 

6. – 7.klašu grupā 1.vietu ieguva Salnavas pamatskolas 7.klases skolēni 

Daniels Gabranovs un Guntars Gabranovs ar eksperimentiem 

„Privātdetektīvs Jods atmasko Melnos darbus”, kurā skolēni pētīja joda 

mijiedarbību ar dažādām vielām un konstatēja cietes klātbūtni pēc violetā 

krāsojuma. 

8. – 9.klašu grupā 1.vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 8.a klases skol-

niece Laine Pontaga. Viņa prezentēja pētījumu „Putni manā barotavā,” 

kur klātesošos un žūriju, izmantojot pašas uzņemto video, iepazīstināja ar 

lielās zīlītes, lauku un mājas zvirbuļu, dižraibā dzeņa, zaļās dzilnas un sīļa 

uzvedību barotavā un šo putnu barošanās īpatnībām. 

6. – 7.klašu grupā 2.vietu ieguva Salnavas pamatskolas 6.klases skolēni 

Raivis Tutans un Ilvars Gabranovs ar pētījumu „Kuri dzīvnieki 

„viesojušies” čiekuru noliktavā”? Pēc egļu čiekuru izskata skolēni noteica 

putnus, kas barojas ar egles sēklām un konstatēja, ka arī vāverei garšo 

egļu sēkliņas. 

8. – 9.klašu grupā 2.vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 9.a klases skolē-

ni Stepāns Gavrilovs un Arnis Gabrans, kuri prezentēja ķīmijas eksperi-

mentus „Melnā čūska”. Eksperimenti tika veikti ar pūdercukuru un dzera-

mo sodu. 

8. – 9.klašu grupā 3.vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 8.a klases skol-

niece Railija Zagorska. Skolniece prezentēja darbu „Mani mīļākie putni” 

Skolniece žūrijas komisijai stāstīja par apodziņa, stērstes un sarkankrūtīša 

uzbūves īpatnībām un dzīvesveidu. 

Skolēnus konkursam gatavoja Kārsavas vidusskolas skolotāji - Valentī-

na Tuče un Edgars Puksts, Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna Ļubka. 

 

Valentīna Tuče 

Kārsavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
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VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS 2016” 

Katram cilvēkam ir  kaut kas savs, kas viņu dara laimīgu. Ir daudz 

sajūsmas, emocionālu mirkļu, kuri rodas, kurus izjūtam, piedzīvo-

jam, kuri iedvesmo un spārno mūs. Viens no sajūsmas avotiem, pro-

tams,  ir mūzika, muzicēšana, dziedāšana, kam ir īpaša vērtība. 

Vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2016.gadā aprit 10 gadi. Bērnu un 

jauniešu interese par vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā muzicēšana, 

kā arī pedagogu profesionālais darbs un atsaucība sekmējusi konkursa 

„Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas ilgtspēju. 

3. martā Kārsavas vidusskolā pulcējās 5 vokālās mūzikas  kolektīvi no 

Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pamatskolām un Kārsavas vidusskolas, lai 

rādītu savu prasmi vokālās mākslas jomā. Prieks un gandarījums bija ne 

tikai bērnu acīs, bet arī pedagogiem un pārējiem līdzjutējiem, jo tika iegū-

tas I , II un III pakāpes, kā arī viena Augstākā pakāpe, kas nozīmē, ka da-

lībnieki bija gatavojušies ar ļoti lielu atbildību, un sniegums tiešām bija labs.  

Patīkami pārsteidza , ka no Mērdzenes konkursā piedalījās divi kolektīvi 

– Mērdzenes pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis, kas konkursā 

ieguva III pakāpes diplomu un Mērdzenes pamatskolas 5.-9. klašu vokā-

lais ansamblis, kas konkursā ieguva II pakāpes diplomu. (vadītājs Valdis 

Domarks). Salnavas pamatskolas 5. – 9. klašu ansamblis „Mārītes” priecē-

ja skatītājus un klausītājus ar viņiem vien piemītošo savdabīgo dziesmu 

izpildījumu un ieguva II pakāpes diplomu. (vadītāja Elvīra Bleive). 

Šī bija Vislatvijas konkursa pirmā kārta, kurā pēc žūrijas vērtējuma,  

iespēju turpināt dalību Latgales reģiona konkursā ieguva Mežvidu pamat-

skolas 3. klases vokālais trio (vadītāja Gunita Dzerkale- Sarkane) saņemot 

Augstākās pakāpes diplomu un Kārsavas vidusskolas 5.-9.klašu vokālais 

ansamblis „Vuolyudzeitis” (vadītāja Ligita Žukovska ) saņemot I pakāpes 

diplomu.  

Dziedātāju sniegumu vērtēja Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direk-

tore Vera Krišāne, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Rasma 

Kulamova un Kārsavas KN vokālo ansambļu vadītāja. Antoņina Pitkevi-

ča. 

Lepojamies par mūsu novada dziedātāju panākumiem Latgales reģiona 

konkursā, Vislatvijas konkursa otrajā kārtā, kas noritēja Līvānos š.g. 

9.martā , kur abi kolektīvi ieguva godpilnos II. pakāpes diplomus. 

Paldies ikvienam kolektīva vadītājam par skolēnu sagatavošanu šim 

konkursam. Jūs esat tie, kas motivē bērnus un jauniešus dziedāt vokālajos 

ansambļos un sekmējat mākslinieciski augstvērtīgu, radošu repertuāru ap-

gūšanu. 

 

Lilita Laganovska 

Kārsavas novada vizuālās mākslas un mūzikas MA vadītāja,  

Kārsavas vidusskolas skolotāja 

FotoL Antra Lipska 

Foto: Ansamblis „Vuolyudzeitis”.  

MALNAVAS PII “SIENĀZĪTIS” SIRSNĪGĀ  
CIEMOŠANĀS SOCIĀLAJĀ MĀJĀ “MŪSMĀJAS” 

Pilnveidojot paaudžu sadarbību un saglabājot labās tradīcijas, 

Malnavas PII ,,Sienāzītis” izglītojamie ik pavasari apmeklē soci-

ālo māju ,,Mūsmājas”, lai tur dzīvojošajiem vecākā gada gāju-

ma ļaudīm sniegtu koncertu. 

Arī šogad, marta pēdējā dienā, vecākās grupas bērni devās pastai-

gā uz pansionātu. Ar sirsnīgo koncertu pansionāta iemītniekiem uz-

būrām smaidu sejās un līksmi sirdīs, lai veselība stipra – nopērām ar 

pūpoliem un cienastā aiznesām pašceptu ābolu kūku. Abpusēja tik-

šanās reize izvērtās sirsnīga un jauka, aizkustinot gan bērnu, gan 

sirmgalvju sirdis.  

Atvērt sirdi priekam, labam noskaņojumam un labestībai  - lai 

skan kā moto mūsu nākošajai  satikšanās  reizei. Paldies pansionā-

ta ,, Mūsmājas” kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu!  Saulainu, 

jauku pavasari visiem ļaudīm pansionātā! 

 

Janīna Ņukša 

Malnavas PII „Sienāzītis” vadītāja 

NOSLĒDZIES MONREĀLAS LATVIEŠU SABIEDRISKĀ 

CENTRA EKSKURSIJU PROJEKTU KONKURSS 

„PĒTĪSIM UN IZZINĀSIM LATVIJAS VĒSTURI!”  

1.martā noslēdzās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju 

projektu konkurss „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”Konkursā 

piedalījās 175 pieteikumi, žūrija atbalstīja 80. Uzvarētāju vidū ir Mež-

vidu pamatskola.  

29.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta noslēguma pasā-

kums, tā organizētāji bija parūpējušies par interesantu programmu. Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas informācijas pakalpojuma sektora nodaļas vadītāja 

G. Zalcmane iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi un darbību. Patīkams pār-

steigums bija sagādāts sešiem skolotājiem, kuru projektu pieteikumi uzva-

rējuši trīs gadus. Mežvidu pamatskola ir to deviņu skolu vidū, kas ekskursi-

jā brauks trešo gadu pēc kārtas. Pasākuma noslēgumā gides vadībā iepazi-

nāmies ar šo unikālo celtni, ar tās piedāvātajām iespējām. 

Maija vidū skolēni dosies ekskursijā uz Zemgali iepazīt Zemgales piļu 

pērles.   

Rita Pintāne 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

1. aprīlī Kārsavas vidusskoā ciemojās LR Aizsardzības ministrijas 

valsts sekretāra vietnieks Aivars Puriņš un NBS Zemessardzes 

25.bataljona komandieris pulkvežleitnants Normunds Baranovs ar lek-

ciju "Kā mēs sargāsim Latviju?". 

Lekcijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar mūsu valsts bruņoto spēku 

struktūru, uzdevumiem. Skolēniem bija iespējams saņemt atbildes uz jautā-

jumiem par militāro dienestu, kā arī iepazīties ar karavīra uzkabi. 

 

Edgars Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ LEKCIJA 

"KĀ MĒS SARGĀSIM LATVIJU?" 
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DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ FEBRUĀRA MĒNESĪ 

VEIKTS 1 LAULĪBU REĢISTRA IERAKSTS 
Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Aleksandrs Šumovs un Jeļena Kukarele 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Sirsnīgi sveicam ar ģimenes pieaugumu! 

Simona Ramza 

Edvards Jasmans 

SĀKSIES PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 

23.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, ie-

sniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksāju-

miem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.  

Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauk-

saimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos 

lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību 

maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu, nekā 

tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem – ie-

spēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams no-

vērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no 

sankcijām. Tikai tiem klientiem, kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai 

EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauksaim-

nieks paspēs līdz 27.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankci-

jas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra formātā iesniegtajos ie-

sniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmir-

sīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos 

gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. 

Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā ga-

da pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja 

kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.  

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pie-

slēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesnie-

gumu EPS, LAD no 11.aprīļa organizē vairāk nekā 300 klātienes konsul-

tācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteiku-

mus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieti-

kumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu 

apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un 

izglītības centrs. 

Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papī-

ra formātā, ne vēlāk kā līdz 10.maijam jāiesniedz pieprasījumu LAD par 

vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, no-

rādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra 

formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa. 

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 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja  

EKSPORTS KĀRSAVAS NOVADĀ “STEP UP!” SEMINĀRS 

PAR PRAKTISKO UZŅĒMĒJDARBĪBU  

30. aprīlī plkst. 10.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas telpās 

notiks “Step up!” informatīvais seminārs, kurš rosinās iedzīvotāju 

interesi un motivāciju piedalīties Kārsavas novada pašvaldības biz-

nesa ideju konkursā “Step up!” 

Semināra laikā pieredzējuši uzņēmēji dalīsies ar savu pieredzi uzsākot 

un vadot savu biznesu. Aizvadītā gada “Step up!” līdzfinansējuma iegu-

vēji sniegs atskatu uz savu veikumu aizvadītajā gadā. To visu papildinās 

lekcija par uzņēmējdarbības uzsākšanu, izplatītākajām biznesa iesācēju 

kļūdām un to, kā veiksmīgi nonākt līdz savai pirmajai peļņai. 

Ceturto gadu Kārsavas novada pašvaldība organizēs Jauno uzņēmēju 

biznesa ideju konkursu „Step up!”, kura mērķis ir motivēt Kārsavas no-

vada iedzīvotājus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva pro-

dukta vai pakalpojuma radīšanai, kas spētu konkurēt vietējā tirgū. 

Plašāku informāciju par semināru un jauno uzņēmēju biznesa ideju 

konkursu „Step up!” meklējiet www.karsava.lv.  

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

2013./2014. gada ziemā Kārsavas novadā, Goliševas pagasta Be-
režovkas purvā (jeb Kalnosalas puvā) vietējā kapitāla uzņēmums - 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RT Būve” uzsāka pirmos saga-
tavošanas un purva iekopšanas darbus, lai jau pēc pāris gadiem va-
rētu pievērsties savai pamatdarbībai - kūdras ieguvei un tirdzniecī-
bai. 

SIA „RT Būve” ietilpst uzņēmumu grupā, kura izvērsusi plašu 
darbību kūdras ieguves un tirdzniecības jomā, gan Krievijā, gan 
Latvijā - Latgales reģiona purvos. 2016. gadā Latgales reģiona pur-
vos uzņēmums plāno iegūt vairāk kā 60 000 m3, eksporta kvalitātei 
atbilstošu, griezto kūdru. 

Kūdras lauku sagatavošana prasa ievērojamas investīcijas un vairākus 
gadus, līdz purvā tiek izveidota ceļu un meliorācijas infrastruktūra, tiek  
novākts apaugums un purvs kļūst pietiekami sauss, lai tajā varētu uzsākt 
kūdras ieguves darbus. 2015. gads bija pirmais, kad SIA „RT Būve” 
kūdras ieguvi uzsāka rūpnieciskos apmēros. Berežovkas purvā iegūtā 
gabalkūdra tiek eksportēta uz Baltijas un Rietumeiropas valstīm. Gabal-
kūdra pēc pārstrādes tiek izmantota augstvērtīgu substrātu ražošanai, bez 
kuriem neiztiek nevienā dārzniecībā un ir plaši iecienīta mazdārziņu 
īpašnieku vidū.  

SIA „RT Būves” attīstības nākamais posms ir kāpināt produkcijas pie-
vienoto vērtību. Nākotnē uzņēmums plāno reģionā atvērt kūdras fasēša-
nas rūpnīcu un realizēt jau gatavu produkciju ar augstu pievienoto vērtī-
bu. 

 Šobrīd kūdras ieguve Beržovkas purvā notiek 105 ha lielā platībā ar 
aptuveni 288 tūkstoši tonnu lieliem resursu krājumiem.  

Kā atzīst SIA „RT Būve” ražošanas vadītājs Gatis Kols: “Uzņēmuma 
lielākā vērtība ir tās darbinieki - speciālisti ar vairāk, kā 10 gadu pieredzi 
kūdras ieguvē un lauksaimniecībā”. 

Kūdras ražošanai ir izteikti sezonāls raksturs. Piemēram, gabalkūdras 
ieguves tehnoloģijai sezonāli ir nepieciešams diezgan liels cilvēku roku 
darba īpatsvars. Šobrīd SIA „RT Būve” Kārsavas novada iedzīvotājiem 
pastāvīgi nodrošina 25 darba vietas. Sezonas laikā – no maija līdz sep-
tembrim - uzņēmums plāno papildus piesaistīt līdz pat 80 darbiniekiem, 
kuru pamatuzdevums būtu saistīts ar kūdras pārkraušanu. 

 

Inese Krivmane 
Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

http://www.karsava.lv
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Staņislavs Barans 
10.03.1930 - 29.03.2016 Salnavas pagasts 

 
Andrejs Golubevs 

23.10.1941 - 02.03.2016 Mērdzenes pagasts 
 

Viktors Laganovskis 
16.10.1942 - 12.03.2016 Malnavas pagasts 

Viktors Nikolajevs 
31.01.1942 - 06.03.2016 Goliševas pagasts 

 
Jānis Novickis 

09.10.1957 - 25.03.2016 Malnavas pagasts 
 

Leons Rupains 
13.10.1946 - 20.03.2016 Mežvidu pagasts 

JānisStrods  
26.05.1951 - 05.03.2016 Mežvidu pagasts 

 
Klimans Uzulniks 

12.04.1954 - 25.03.2016 Mežvidu pagasts 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:  

SVEICAM  APRĪĻA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  
Jānis Abrickis Salnavas pag. 

Beatrise Daniloviča -Tomašicka 
Kārsava 

Vladislavs Igaunis Kārsava 
Regīna Linuža Malnavas pag. 
Antons Logins Salnavas pag. 

Aina Prole Malnavas pag. 
Jadviga Sļadze Mērdzenes pag. 
Lūcija Streļča Malnavas pag. 

 
80 gadu jubileja 

Jānis Bombāns Kārsava 
Valentīna Brence Mežvidu pag. 
Antoņina Laizāne Mežvidu pag. 

Helēna Nagle Salnavas pag. 
 

90 gadu jubileja 
Vera Maksenkova Malnavas pag. 

 
91 gadu jubileja 

Marija Zvirbule Malnavas pag. 
 

92 gadu jubileja  
Olga Jekimova Kārsava 

 
93 gadu jubileja 

Janīna Ivulāne Kārsava 
 

95 gadu jubileja 
Leonora Lele Malnavas pag. 

 
 

KAPUSVĒTKI UN SVECĪŠU VAKARI 

Kapusvētki Malnovas, Ruskulovas un Salnavas draudzēs. 

14. maijā – sastdīņ Vosorassvātku vigilija Kōrsovā 8.00; 17.00 ko-

pusvātki Zatišķu kopūs 

15. maijā VOSORASSVĀTKI Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopus-

vātki Naudaskolnā 

19. maijā catūrtdīņ – Jezus Kristus,AUGSTAIS un MYUŽEIGAIS 

PRĪSTERS Kōrsovā 8.00 

21. maijā - sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Novosilkūs 

22. maijā - Sv. Treisvīneiba Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvāt-

ki Zeļčovā  

26. maijā - caturtdīņ - Sakramenta dīnā Kōrsovā 9.00 un 11.00 

28. maijā – sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Rogūs  

29. maijā - IX svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Bōzovā  

02. jūnijā – caturtdīņ - Sakramenta oktavā Kōrsovā 8.00 un 18.00- 

Procesija ar 4 Evang. svēteiba giminem ar bārnim, zōļu pasvēteišona 

03. jūnijā – pīktdīņ - Vyssv. Jezus Sirds svātkūs Kōrsovā 8.00 

04. jūnijā – sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Barkānūs 

05. jūnijā - X svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Zubkūs 

11. jūnijā – sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Daguševā 

12. jūnijā - XI svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Grebņevā 

18. jūnijā - sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Krīveņūs 

19. jūnijā – XII svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Uguļevā 

24. jūnijā - pīktdīņ - Sv. Jōņa dzimšonas dīnā Kōrsovā 8.00; Saļņevā 

11.00 

26. jūnijā – XIII svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Zobļovā 

29. jūnijā – trešdīņ – Sv. Pīters un Pōvuls Kōrsovā 9.00; Ruskulovā 

11.00 

02. jūlijā - sastdīņ Kōrsovā 8.00; 13.00 kopusvātki Dzērvinē  

03. jūlijā - XIV svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Kabulovā  

09. jūlijā - sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Kaļvinē 

10. jūlijā - XV svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki 

Salinīkūs  

16. jūlijā - sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Skōbulinā 

17. jūlijā XVI svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00 13.00 kopusvātki 

Svātyunē  

20. jūlijā - trešdīņ  sv.Elijs Kōrsovā 9.00 I sv.Kom., 11.00 Summa 

un procesija. 

23. jūlijā – sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Sylarašūs  

24. jūlijā XVII svātdīna - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas 

gadadiena Kōrsovā 9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki Kōrsovā 

30. jūlijā – sastdīņ Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvātki Vackōrsovā 

31. jūlijā - XVIII svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00 

 

Kapusvētki Stiglovas draudzē 

21.maijā, sestdien - Mežarnieku kapos plkst. 15.00, Dziervju kapos 

plkst. 16.00. 

25. jūnijā, sestdien - Pudinovas kapos plkst. 14.00, Šalaju kapos plkst. 

15.00. 

7. augustā, svētdien -  Sv. Mise Stiglovas baznīcā plkst. 12.00, Ka-

pusvētki Vecpirogovas kapos plkst. 14.00.  

Laimi, kas nebeidzās, 
Mirkļus, kas dara bagātāku, 

Darbu, kas spēcina, 
Uzvaru, kas iedvesmo, 

Turpinot Lielās Talkas tradīciju, šī 

gada 23. aprīlī visā Latvijā notiks 

vides sakopšanas akcija “Lielā Tal-

ka”, aicinot ikvienu iedzīvotāju rūpē-

ties par savu zemi un padarīt savu 

novadu un Latviju par tīrāko vietu 

pasaules kartē. 

Mežvidos talkas sāksies ar Mežvidu 

pamatskolas skolēnu darbiem uzkopjot 

skolas teritoriju un vācot atkritumus 

ceļmalās.  

Goliševā talkotāji 23.aprīlī plkst. 9.00 pulcēsies pie Goliševas pagasta pār-

valdes un kopīgi uzkops daudzīvokļu māju un saimniecības ēku teritorijas. 

Veiks remontdarbus bērnu rotaļu laukumā, kā arī vāks atkritumus pagasta un 

meža ceļu malās.  

23. aprīlī Malnavas PII “Sienāzītis” pedagogi un darbinieki, sociālās mājas 

"Mūsmāju" ļaudis sakops apkārtni un parūpēsies par puķu dobēm. 

Malnavas koledžas audzēkņi darbosies plašajā teritorijā ap koledžu - sakops 

teritoriju. Savukārt Malnavas koledžas mācībspēki un darbinieki talkos Lielās 

talkas dienā - kops muižas parku.  

Mērdzenes pagasta pārvaldes darbinieki Talkas dienā - sakops puķu dobes 
pie vecās pagasta ēkas un izveidos jaunu puķu dobi pie esošās pagasta ēkas. 
Darbus uzsāksim 2. aprīlī plkst. 9.00. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek 

aicināti sakopt un labiekārtot savu māju un šķūnīšu teritorijas. 

Lielās talkas koordinators Kārsavas novada pašvaldībā ir Pēteris Laga-
novskis (tel. 29 435 813). Novada pagastos, talkas koordinē pārvaldnieki.  

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LIELĀS TALKAS NORISE KĀRSAVAS NOVADĀ 


