
Jau ceturto gadu Kārsavas novadā tiek rī-

kota svinīgā dižpāru cildināšana – godā tika 

celti zelta un dimanta pāri, kuri kopdzīvē 

pavadījuši 50 un vairāk gadus.  

Pasākums tika veltīts Latvijas Republikas Ne-

atkarības deklarācijas pasludināšanas gadadie-

nai, uzsverot valsts un ģimenes vērtību.  

Skanot Jakoba Ludviga Fēliksa Mendelsona 

Bartoldi "Kāzu maršam", katrs pāris varēja iz-

baudīt satraucošos kāzu mirkļus, emocijas atkal 

un atkal. 

Pusgadsimtu kopā ir pavadījuši Jadviga un 

Jāzeps Laizāni, Marija un Anatolijs Turlaji, 

Velga un Hipolits Neulāni, Marija un Alek-

sandrs Andrejevi, Irēna un Juris Silinieki, Leo-

kādija un Vladimirs Vasiļjevi, Olga un Antons 

Gabrāni. 

Dimants ir visvairāk daudzinātais un cietākais 

no akmeņiem, kurš saistās ar neuzpērkamību un 

neuzvaramību. Sava caurspīdīguma un dzidru-

ma dēļ saukts par pastāvīguma un patiesības 

simbolu. Tieši tā pat var raksturot Janīnas un 

Bronislava Poikānu, Vandas un Pētera Bernānu 

kopdzīvi. 

Dižpārus sveikt bija sanākuši bērni, mazbērni 
un ģimeņu draugi. Jaunības dziesmas skanēja 
Rēzeknes folkloras draugu kopas un kapelas 
“Vīteri” un Kārsavas kultūras nama senioru vo-

kālā ansambļa “Sendienas” izpildījumā.  

 
Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Foto: Nikolajs Mortukāns 

KĀRSAVAS NOVADA DIŽPĀRU GODINĀŠANA  

SĪKZIŅAS 

Ar šī gada 2. maiju Kārsavas novada bāriņ-

tiesa notariālos apliecinājumus (līgumu, 

pilnvaru, aprakstu apliecināšanu un citu darīju-
mu noformēšanu) novada iedzīvotājiem Kārsa-

vā veiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 

8:00 līdz 16:00.   

Izsolē pārdod Aivaram Brīveram piede-
rošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa māja 415 

km, kas atrodas Mežvidu pag., Kārsavas 
nov. Vairāk informācijas: izsoles.ta.gov.lv. 

Lauku ceļotāja akcijas „Atvērtās dienas lau-
kos” ietvaros 14. maijā dalībniekiem ir iespēja 
apmeklēt topošo „Latgolys šmakovkys” de-
dzinātavu un piedalīties degustācijā. Dalī-
bas maksa 5.00 eiro (pieteikties var pa tālr. 
28321856). 

Jau septīto reizi kopā aicinām Kārsavas 
novada dziedošās, dejojošās un muzicējo-
šās 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). 

 
Svētku krustmāte Inta Ostrovska 

LĪDZ 1.JŪNIJAM VAIRĀKĀM IEDZĪVOTĀJU KATEGORIJĀM OBLIGĀTI JĀIESNIEDZ GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA  

Foto: Dimanta kāzu pāris 

Janīna un Bronislavs Poikāni 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām 
iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā 
gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2016. 
gada 1. jūnijam ieskaitot.  

Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligā-
ti līdz 2016. gada 1. jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvo-
tājiem, kuri: 
 veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma 

īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),  

 guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras biju-
šas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),  

 guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā 
pārsniedza 4000 eiro         

    (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdoša-
nas),  

 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, 
ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas 
vietā,  

 guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas 
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti 
dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individu-
ālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri 
ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija 
par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS. 

Aprīļa mēnesī Kārsavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā sastādīti divi laulības reģistri: 

Čingizs Abilovs un Marija Belokurova 

Konstantins Čubrevičs un Aļona Deiko 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

KĀRSAVAS NOVADA 

JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Raitis  Kaupužs  

Mišela Eva Mokrjakova  

Alekss Orinskis 

Anna Potaša 



Kultūra 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MAIJS  2016 

KĀRSAVAS NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU 
SASNIEGUMI 

Pavasaris Kārsavas novada amatierkolektīviem ir īpaši spraigs 

darba laiks, jo iesākušās vērtēšanas skates. 

Martā uz Zilupi devās 10 vokālie ansambļi (“Kamenes”, “Rasa”, 

“Vēja balss”, “Akkords”, “Ozoli”, “Bolss”, “Konsonase”, “Sendienas”, 

“Skreco” un “Straujupīte”), lai piedalītos festivāla - skatē “Mozais 

bolss”. Žūrija atzinīgi vērtēja vokālo ansambļu sniegumu un 7 vokālie 

ansambļi tālāk tika izvirzīti uz 2. atlases kārtu, kas notika Bērzgalē. 

Latgales reģionālajā skatē kolektīvus vērtēja Latvijas Nacionālā kultū-

ras centra žūrija. 

9. aprīlī Mežvidu KN deju grupa “Čiličača” piedalījās Latvijas Līnī-

jdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss – 2016”, kur ieguva “Klasiskā kantri 

komandas senioriem” grupas sacensībās 4. vietu, kas ir ļoti augsts sa-

sniegums. 

10. aprīlī Bērzgales pagastā notika “Latvijas vokālo ansambļu kon-

kurss 2016”, tajā piedalījās 7 Kārsavas novada ansambļi – 

“Konsonanse” (2. pakāpe), “Bolss” (3. pakāpe), “Vēja balss” (2. pakā-

pe), “Rasa” (3. pakāpe), “Kamenes” (3. pakāpe), “Akkords” (3. pakā-

pe), “Ozoli” (3. pakāpe).  

16. aprīlī Pušmucovas TN notika Ludzas deju apriņķa deju kolektī-

vu skate. Kārsavas novadu pārstāvēja 9 deju kolektīvi – Malnavas kole-

džas jauniešu deju kolektīvs “Malnava” (2. pakāpe), Kārsavas vidus-

skolas jauniešu deju kolektīvs “Spryguls” (2. pakāpe), Mērdzenes TN 

jauniešu deju kolektīvs ”Dancari” (1. pakāpe), Salnavas KN jauniešu 

deju kolektīvs “Salnaviņa” (1. pakāpe), Kārsavas KN vidējās paaudzes 

deju kolektīvs “Spryksti” (1. pakāpe), Mežvidu TN vidējās paaudzes 

deju kolektīvs ”Bitīt’ matos” (augstākā pakāpe), Mērdzenes TN vidējās 

paaudzes deju kolektīvs “Luste” (1. pakāpe), Salnavas KN vidējās pa-

audzes deju kolektīvs “Salnava” (augstākā pakāpe), Kārsavas KN seni-

oru deju kopa “Senleja” (augstāka pakāpe). Malnavas vidējas paaudzes 

deju kolektīvs “Jeditvai” 9. aprīlī piedalījās deju skatē Balvos, kur iegu-

va augstāko pakāpi. 

Mērdzenes pagasta sieviešu koris “Austra” 16.aprīlī piedalījās Lat-

gales reģionālajā skatē Rēzeknē, kur ieguva 2. pakāpi.  

 
Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

ZIEMEĻLATGALES TAUTAS TĒRPS UN TĀ 
VALKĀŠANAS TRADĪCIJAS. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, aizvien vairāk tiek apzināts lat-

viskais kultūras mantojums un tradīcijas. Viens no latviskās identi-

tātes galvenajiem simboliem - tautastērps ir dzīvs mantojums, kuru 

no pagātnes iedzīvinot šodienā, var nodot nākamajām paaudzēm. 

Šīs vērtības savos darbos ir iedzīvinājušas Baltinavas, Briežuciema, 

Tilžas, Rugāju, Viļakas, Kārsavas audējas, kuru darinājumi visu 

marta mēnesi bija aplūkojami Kārsavas pilsētas bibliotēkā. Ziemeļ-

latgales tautastērpi tapuši laika posmā no 2014. līdz 2015.gadam.  

Noslēdzot izstādi, 5.aprīlī, uz tikšanos ar interesentiem tika aicinātas 

tautastērpu audējas, lai vairāk pastāstītu par tērpu tapšanu un to valkāša-

nas tradīcijām. Klausoties Baltinavas aušanas darbnīcas vadītājas un ide-

jas, par pašu darināta tautastērpa izgatavošanu, iniciatores Ivetas Gabrā-

nes stāstījumā, bija iespējams pilnvērtīgāk apjaust tērpu tapšanas proce-

sā ieguldītā darba apjomu un pamatīgumu. 

Pirmais I. Gabrānes solis bija kopā ar Baltinavas vidusskolas aušanas 

pulciņa dalībniekiem veikt Ziemeļlatgales tautastērpa darināšanas tradī-

ciju izpēti, vairākkārt apmeklējot Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un 

konsultējoties ar etnogrāfijas nodaļas vadītāju, autoritāti iemantojušo 

latviešu etnogrāfijas speciālisti Ilzi Ziņgīti. Tad tika veidotas tehnoloģis-

kās shēmas, krāsu skices, atlasīts materiāls, veikta diegu nostiprināšana 

stellēs utt., tikai tad paša audekla darināšana. “Daudz informācijas par 

tautastērpa valkāšanu un darināšanu var atrast mūsu tautasdziesmās, va-

jag tikai meklēt”, saka Iveta. 

“Uzaust brunčus pieredzējuša meistara vadībā var arī iesācējs, dalo-

ties savā tautastērpa darināšanas pieredzē”, apliecināja Sandra Nagle un 

Inese Smirnova. Piedaloties daudzajās meistardarbnīcās un semināros 

tika apgūtas gan aušanas prasmes, gan jostu, zeķu un vainadziņu darinā-

šana, kā arī gūtas vērtīgas zināšanas par tautastērpa vēsturi un tradīci-

jām.  

Izstādē redzamie tērpi, teju gadu ceļojuši gan pa Latgales novadiem, 

gan pabijuši Rīgā, šobrīd atgriežas pie savām īpašniecēm, lai rotātu tās 

dažādos pasākumos un svētkos.  

 

Inta Jurča 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja 

VELO EKSPEDĪCIJA KĀRSAVAS NOVADA 

DABAS PARKĀ „NUMERNES VALNIS  

ZIEMEĻLATGALES VELOMARŠRUTA 

„RYPOJ VASALS!” ATKLĀŠANA 

Uzsākot aktīvo velo sezonu, 14. maijā plkst. 10.00 visi riteņbrauk-

šanas cienītāji tiek aicināti doties velo ekspedīcijā „Rypoj dobā!” pa 

Kārsavas novada teritoriju un dabas parku „Numernes valnis”. Pa-

sākumu organizē Kārsavas novada pašvaldība, sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi.  

Pulcēšanās velo ekspedīcijai notiks Kārsavas pilsētas skvērā plkst. 

10.00 un otra tikšanās vieta ir Salnavas muižas parks plkst. 10.40. Tālāk 

kopējā braucienā ar Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko valsts vides 

inspektori Elīnu Tripāni dosimies uz dabas parku „Numernes valnis”, 

kur gūsim ieskatu par valsts nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju. Ko-

pējais maršruta garums ir apmēram 35 km (karte) un plānotais atgrieša-

nās laiks Kārsavā plkst. 16.00.  

Dalībniekiem ir jābūt saviem velosipēdiem un bērni līdz 13 gadu ve-

cumam braucienā var piedalīties tikai vecāku pavadībā. Kā arī līdzi var 

ņemt uzkodas nelielam piknikam pie Numernes skatu torņa.  

Velo ekspedīcijas mērķis ir iepazīt Kārsavas novada gleznainās vietas, 

izzināt dabas vērtības un dabas parku „Numernes valnis” pavasara plau-

kumā. Tā ir lieliska iespēja gan ģimenēm ar bērniem, gan aktīviem cil-

vēkiem pavadīt brīvdienu svaigā gaisā un  smelties jaunas zināšanas par 

procesiem dabā, floru un faunu, kas sastopama mežā un dabas parka 

„Numernes valnis” nozīmi dabas vērtību saglabāšanā.  

Pieteikšanās pa tālr. 29327265 vai rakstot uz e-pastu turisms@karsava.lv. 

Inga Bernāne 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 

Velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšanas dienā, 21. maijā, Balvu, 

Viļakas, Kārsavas, Baltinavas un Rugāju novadi ir sagatavojuši 

grandiozu pasākumu programmu ne tikai aktīvajiem velo braucē-

jiem, bet arī citu sajūtu baudītājiem Ziemeļlatgalē. Svinīgais velo-

maršruta nr. 34 atklāšanas brīdis Ziemeļlatgalē notiks plkst. 11.00, 

kad katrā novadā tiks griezta svinīgā lente un palaisti braucienā 

pirmie velosipēdisti.  

Kārsavas novadā uzreiz pēc Ziemeļlatgales velomaršruta atklāšanas 

notiks foto velo orientēšanās sacensības „Rypoj vasals Kuorsovā!”, kura 

gaitā komandas iepazīs Kārsavas pilsētu un tuvējo apkārtni, pildot atjau-

tīgus uzdevumus un atraktīvi pavadot laiku. No plkst. 15.00 visi tiek ai-

cināti uz Latgolys šmakovkys dadzynuotovys atklāšanas festivālu, kura 

programmā ir gan mājražotāju labumu tirgus, Baltinavas teātra 

„Palādas” izrāde „Ontons i Anne”, svinīgā atklāšana un zaļumballe līdz 

rīta gaismai ar Zinti Krakopu. 

SIA "Sports S" ir uzstādījis Ziemeļlatgales velomaršruta nr. 34 

"Rypoj vasals!" velo norādes Kārsavas, Baltinavas, Balvu, Rugāju 

un Viļakas novadu teritorijās, kopumā 180 norāžu zīmes.   

 

Inga Bernāne 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 
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21. MAIJĀ SVINĪGI TIKS ATKLĀTA  

“LATGOLYS ŠMAKOVKYS” DEDZINĀTAVA 

Dedzinātavas saimnieks Jānis Krivtežs aicina 21. 
maijā doties uz Kārsavas novadu - “Latgolys šma-
kovkys” atklāšanas svētkiem, kur varēs baudīt iz-
slavēto latgaliešu viesmīlību, degustēt pašbrūvēto 
šmakovceņu, gardi ēst, izsmieties Baltinavas teātra 
“Palādas” izrādē “Ontons i Anne” un laisties jes-
tros dančos zaļumballē.  

Kārsavas novada Malnavas muižas pienotavas ēkā 21. maijā atvēries 
“Latgolys šmakovkys” dedzinātava. Šmakovkas tradīcijas Malnavā ir dzi-
mušas 1827. gadā, kad grāfa Nikolaja Šadurska laikā tika uzcelts pirmais 
brūzis. Kopš šī laika recepte nav būtiski mainījusies, tā tiek brūvēta no 
Latvijā audzētiem graudiem un pašmāju iesala. “Latgolys šmakovkā” būs 
iespējams sagaršot jau senatnē noslīpētās garšas.  

Viesi tiek aicināti, plkst. 15.00 pie “Latgolys šmakovkys” dedzināta-
vas, uz mājražotāju tirdziņu, kur  varēs gan nogaršot, gan iegādāties 
smeķīgus kūpinājumus, gardus sierus, aromātisku maizi un citus Latgalē 
izlolotus gardumus.  

Plkst. 18.00 notiks svinīgā atklāšana, kur degustācijās būs iespējams 
izgaršot Latgales “šmakovceņu” un īpaši sarūpētas uzkodas.  

Latgaliešu humora cienītājiem plkst. 19.00 būs iespēja izmieties Balti-
navas teātra “Palādas” izrādē “Ontons i Anne” - kolorīti personāži, 
lauku cilvēku sīkstums un humora dzirksts.  

Dienas izskaņā, plkst. 22.00 ciemiņi mīļi aicināti izbaudīt dejas un lus-
tes zaļumballē, kurā muzicēs Zintis Krakops. 

Ieejas maksa visas dienas izklaides pasākumiem 7 eiro. Vairāk informā-

cijas par pasākumu: www.latgalessmakovka.lv.  

 

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste  

TOP DĀVANA LATVIJAS SIMTGADĒ - 1836 KM 

GARA TŪRISMA TAKA GAR LATVIJAS ROBEŽU 

2018. gadā Latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu un, gata-

vojoties šim notikumam, “Fonds 1836” aicina uzdāvināt mūsu val-

stij ko paliekošu - visiem kopā izveidot 1836 kilometrus garu taku 

apkārt Latvijai gar sauszemes robežu. Oficiālais projekta nosau-

kums ir „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” un tā atklāšana gaidāma 

2018. gada 21. jūnijā ar kopīgu dziesmu un ugunskuriem visā tās 

garumā. 

Projekts savu darbību uzsāka 2015. gada maijā 

un līdz šim “Fonda 1836” pārstāvji ir apbrau-

kuši visus Latvijas pierobežas novadus, iepa-

zīstot skaistākās vietas, vietējo kultūru, vērtī-

gākos apskates objektus un ceļus pa kuriem 

varētu vest taka. Viens no projekta realizācijas 

uzdevumiem ir, līdz 2018. gada 21. jūnijam katrā pierobežas novadā 

organizēt 2 dienu pārgājienu pa izveidoto taku un otrās dienas noslēgu-

mā baudīt fonda “Viegli” koncertu, kādā no novada gleznainākajām 

novada vietām.  

Kārsavas novadā “Fonda 1836” organizētais koncerts norisināsies 

29. maijā, bet jau no 27. maija aktīvākie atbalstītāji varēs piedalī-

ties pārgājienā, kura sākums plānots Viļakas novadā un noslēgums Mal-

navas muižā, kur arī notiks noslēguma koncerts. Koncertā piedalīsies 

Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” muzikanti. Plašāku informāciju par Fondu 

1836 un projektu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” var meklēt: www.1836.lv. 

 

Inga Bernāne 

Tūrisma organizatore 

ATKLĀJ BAZNĪCU NO JAUNA! 

Šī gada 10. jūnijā Mežvidu skapulāra Dievmātes Romas katoļu 

baznīcā un Kārsavas Augšāmcelšanās luterāņu baznīcā notiks garī-

gās kultūras notikums “Baznīcu nakts”. No plkst. 18.00 līdz pusnak-

tij būs iespēja baudīt mūziku, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusu-

mu un lūgšanas.  

Kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014. gada, 

pulcējot vairāk nekā 140 dievnamus visā Latvijā. Mežvidu skapulāra 

Dievmātes Romas katoļu baznīca šajā Vislatvijas pasākumā iesaistījās 

2015.gadā. Šogad Latgalē “Baznīcu nakts” pasākumus varēs baudīt 14 

baznīcās.  

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms ne-

daudz vairāk kā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfe-

siju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasā-

kums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts no-

tiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo 

konfesiju vadītāji. Pasākumu notikšanas vietas skaties 

www.baznicunakts.lv. 

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste  

 

Foto: Mežvidu skapulāra Dievmātes Romas katoļu baznīca 

13. maijā plkst. 17.00 Kārsavas KN koncer ts - veltījums Mātes un 

Ģimenes dienām "Saule ābeļziedos". Plkst. 19:00 atpūtas vakars ar pa-

vasara Disko Balli.  

14. maijā plkst. 10.00 Velo ekskursija ar  Dabas aizsardzības pārval-

des speciālisti Elīnu Tripāni dabas parkā „Numernes valnis” 

15. maijs plkst. 11.00 Malnavas “Dzīļu” maiznīcā - Tirgus ciemā Va-

saras svētki.  

21. maijs plkst. 11.00 Ziemeļlatgales velomaršruta „Rypoj vasals!” 

atklāšana un foto velo or ientēšanās pasākums „Rypoj Kuorsovys 

nūvodā” 

21. maijs plkst. 15.00 „Latgolys šmakovkys” dedzinātavas atklāša-

nas festivāls 

Plkst. 15.00 mājražotāju tirdziņš. 

Plkst. 18.00 svinīgā atklāšana un degustācijas.  

Plkst. 19.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrādē “Ontons i Anne”.  

Plkst. 22.00 zaļumballē, kurā muzicēs Zintis Krakops. 

27. maijā plkst. 22.00 Salnavas KN balle. Spēlē Marchello.  

28. maijā plkst. 10:00 Kārsavas brīvdabas estrādē Tautas deju ko-

lektīvu festivāla "Latvju bērni danci veda" ielu koncerts. 

Plkst. 11.00 - 14.00 radošas darbnīcas un atrakcijas;  

Plkst. 12.00 - 14.00 tautas deju koncerts. 

29. maijs plkst. 16.00 Malnavas muižas parkā „Fonda 1836” koncerts. 

1. jūnijā plkst. 17.00 Kārsavas KN bērnu kolektīvu koncer ts un di-

senīte.  

10. jūnijā no plkst. 18.00 līdz pusnaktij Mežvidu skapulāra Dievmā-

tes Romas katoļu baznīcā Baznīcu nakts pasākums.  

10. jūnijā no plkst. 18.00 līdz pusnaktij Kārsavas Augšāmcelšanās 

luterāņu baznīcā Baznīcu nakts pasākums 

10. jūnijā plkst. 22.00 Salnavas KN Vasaras ieskaņas balli spēlēs 
Zintis Krakops. 

PASĀKUMU PLĀNS 

https://www.facebook.com/latgolyssmakovka
https://www.facebook.com/latgolyssmakovka
https://www.facebook.com/latgolyssmakovka
file:///C:/Users/Sound/Documents/Preses%20relīzes/2016/aprīlis/www.latgalessmakovka.lv
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BIEDRĪBAI „KŪZULS” 10 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 

Šogad biedrība „Kūzuls” 30. aprīlī svinēja 10 gadu jubileju, organi-

zējot vērienīgu pasākumu - pavasara večerinku Salnavā. Pasākums 

iesākās ar amatnieku tirdziņu un biedrības realizēto projektu prezen-

tāciju - apskati dabā. Turpinājumā tika atklāta salnaviešu rokdarbu 

izstāde, veltīta Latvijas simtgades pasākumu ciklam. Uz pasākumu 

tika uzaicināti arī Rēzeknes novada  Verēmu pagasta vidējās paau-

dzes deju kolektīvs „ Kūzuls”  un Viļānu novada Dekšares pagasta 

vīru kopa „ Kūzuls”. 

Pasākuma dalībniekus uzrunāja biedrības „ Kūzuls” vadītāja Anna Dan-

ča, Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Gabrāne un Kārsavas nova-

da pašvaldības domes priekšsēdētaja Ināra Silicka, pasniedzot pašvaldības 

pateicības rakstu. 

Pavasara večerinkā bija ieradies kupls pulks tautas muzikantu no Dau-

gavpils, Balvu novada, Rugāju novada, Ciblas novada (Zvirgzdenes kape-

la), Viļakas novada un vietējie Kārsavas novada muzikanti - Malnavas 

muzikanti, kapela „Salnavas danču muzikanti”, „Sābri” un „Sābreiši”. 

Oficiāli biedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 7.matā. Bied-

rībā pirmsākumos bija 14 dalībnieces, kuru kopējais mērķi ir - rosināt sa-

biedrības interesi par tradicionāla kultūras mantojuma saglabāšanu un vei-

došanu, iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pa-

gasta dzīves aktivitātēs. Viens no galvenajiem biedrības “Kūzuls” darbī-

bas mērķiem ir sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēša-

nai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana, sabiedrības sociālā kli-

mata uzlabošana, savstarpējas palīdzības attīstīšana, organizēšana un po-

pularizēšana. Tas mudina biedrību piesaistīt līdzekļus piedaloties dažādu 

projektu konkursos. Kārsavas novada pašvaldība atbalsta biedrības darbī-

bu piešķirot līdzfinansējumu projektiem.  

Biedrība 4 gados piesaistījusi vairāk nekā 81100 EUR projektu realizā-

cijai. 

Biedrība „Kūzuls”, sadarbojas ar Kārsavas novada pašvaldību, Salnavas 

pagasta pārvaldi, Salnavas pamatskolu, citām novada biedrībām.  

Biedrība „ Kūzuls” ir „Ludzas rajona partnerības” dalībniece, sa-

darbojas ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību. 2011.gadā ieguvusi sabied-

riskā labuma organizācijas statusu pilsoniskās sabiedrības attīstības un 

kultūras pamatdarbības jomās. 

Paldies visiem amatniekiem, mājražotājiem, tautas muzikantiem, bied-

rības „Kūzuls” dalībniecēm un pasākuma apmeklētajiem par aktīvo dalību 

pasākumā! 
 

Valentīna Kirsanova 

Biedrības “Kūzuls” pārstāve 

Foto: trīs organizācijas Dekšāru pagasta vīru kopa „Kūzuls”, deju kopa 

„Kūzuls” un Salnavas biedrība „Kūzuls”. 

GAISMAS PILS ZIEDOŅA ZĀLĒ GODINA LAUKU BIBLIOTEKĀRUS  

Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība svinīgā ceremonijā un svētku noskaņās Gaismas 
pils Ziedoņa zālē pasniedza balvas labākajiem Latvijas bibliotekā-
riem. Balva tiek piešķirta jau devīto gadu lauku bibliotekāriem, kuri 
aktīvi darbojas savā pagastā un bibliotēkā, veido to par “mazo gais-
mas pili”, neaizstājamu izglītošanās un kultūras centru un mājīgu 
satikšanās un aktivitāšu vietu vietējiem iedzīvotājiem. Konkurss ļauj 
atklāt lieliskus, spilgtus, aktīvus un ambiciozus cilvēkus tuvākās un 
tālākās Latvijas vietās.  

Šogad balvu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” Kurzemes reģionā 
saņēma Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja D. Girvaite. 
Par laureātu Vidzemē izraudzīta A. Auniņa no Burtnieku novada Rencēnu 
pagasta 1. bibliotēkas. “Gaismas nesējas” balvu Zemgalē šogad saņēma E. 
Malahovska no Ilūkstes novada Bebrenes pagasta bibliotēkas. Latgalē šis 
tituls aizceļoja uz Rēzeknes novada Feimaņu pagasta bibliotēku, kurā strā-
dā E. Ulase. Katra novada laureāts saņēma nozīmīti atvērtas grāmatas vei-
dolā. Tā simbolizē bibliotekāra profesiju, gudrību, lasītprieku, atvērtību.  

Konkursam bibliotekārus piesaka lasītāji, tādējādi pasakot paldies un 
novērtējot bibliotekāru darbu. Šogad bija pieteikti 54 bibliotekāri, no Lat-
gales - 14 nominanti. Starp viņiem arī Malnavas koledžas bibliotekāre In-
ta Miņina. Fragments no vēstules par Intu: 

„Pirms 95 gadiem, 10. oktobrī svinīgi tika atklāta Latgales lauksaimnie-

cības vidusskola Malnavā, kas bija pirmā lauksaimniecības mācību iestā-

de Latgalē. Septiņas reizes ir mainījies skolas nosaukums. Kopš 

2003.gada tā ir Malnavas koledža - pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iestāde laukos. Jaunieši apgūst izvēlēto specialitāti, un grāmatas 

ir viens no pamatiem zināšanu ieguvei. 

Bibliotēka visos laikos ir atradusies muižas telpās. Gadiem ejot, mainī-

jušies darbinieki. Kopš 1985.gada 1.augusta „grāmatu saimniece” ir Inta 

Miņina. Viņa ar grāmatu pasauli, kas viņai ir ļoti tuva, saistīta no skolas 

laikiem. Bez grāmatām Inta nav iedomājama. Pēc Latvijas Universitātes 

absolvēšanas, viņai vienīgā darba vieta ir Malnavas bibliotēka. 

Pateicoties Eiropas fondu piesaistei, arī mūsu bibliotēka 2011.gadā ie-

guva jaunu veidolu.  Bibliotēka no muižas “bēniņu” stāva  tika pārcelta  

uz pirmo.  Visi Malnavas pagasta ļaudis, kas ir  ļoti čakli lasītāji, priecājas 

par bibliotēkas jauno atrašanās vietu, par gaišajām, mājīgajām telpām, jo 

koledžas bibliotēka mūsu novadā un pagastā atvērtam ikvienam. 

Gadiem ejot, skola sadarbībā ar pagastu, ir izveidojusi milzīgu daiļlite-

ratūras fondu. Galvenais, protams, ir mācību grāmatu klāsts. Grāmatu iz-

vēlē lielu lomu spēlē Inta, kas informāciju par jaunajām grāmatām iegūst 

gan virtuālajā vidē, gan apmeklējot grāmatu tirdzniecības vietas. 

Inta Miņina aizrautīgi un radoši pilda savu tiešos pienākumus, pasniedz 

latviešu valodu un literatūru, audzina jau piekto audzināmo grupu, kā arī 

vada literāro un gadskārtu tradīciju pulciņu “Ierakstītie vārdi”. 

I. Miņina ir daudzpusīgs cilvēks. Viņa interesējas par kultūras un poli-

tiskas notikumiem. Iegūtās zināšanas viņa radoši pielieto gan darbā ar 

jauniešiem, gan bibliotēkas apmeklētajiem. Bibliotēkā tiek organizētas 

tematiskās izstādes, kas saistītas ar valsts svētkiem, vēsturiskiem un poli-

tiskiem notikumiem. Izveidoti stendi ar tematisko literatūru gan lauksaim-

niecībā, gan finanšu jomā, gan ar automobiļu pasaules jaunumiem.  

I. Miņina, būdama kultūras cilvēks, organizē arī tikšanās ar dzejniekiem 

un radošiem Latgales cilvēkiem. Bibliotēkā notiek dzejas lasījumi.  

Kārsavas novada pusē pazīstams ir arī Intas dēls Aldis Miņins, kurš šo-

gad ir izdevis savu monogrāfiju “Cīņa par varu Krievijas postimpērijas 

Rietumu perifērijā 1917. – 1920.”. I. Miņina ir grāmatas literārā redaktore. 

Daudzu gadu gaitā I. Miņina ir veidojusi dažādu pasākumu scenārijus. 

Par sirsnīgajiem un pārdomātajiem scenārijiem priecājas gan izlaidumu 

svētku dalībnieki, gan koledžas absolventi salidojumos. Kā arī Malnavas 

95 gadu jubilejas, kuru svinēsim 2. jūlijā, scenārijs ir jau procesā.  

 
Inta Ostrovka 

Direktora vietniece audzināšanas darbā 

Foto: Pēc ceremonijas kopā ar pasākuma vadītāju Ojāru Rubeni. 
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ATSĀKAS BŪVDARBI KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 

STADIONĀ  

Tehnoloģiskais pārtraukums ir noslēdzies un pārbūves darbi Kār-

savas vidusskolas stadionā ir atsākti. 

26. aprīlī notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme, kuras laikā 

būvdarbu veicējs ziņoja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Ir no-

žogota stadiona teritorija. Tiek veikta stadiona gultnes izstrāde - zemes 

klātnes ierakumu un uzbērumu būvniecība. Pēc gultnes sagatavošanas 

tiks uzsākti drenāžas sistēmas un ūdens kanalizācijas kolektora izbūve. 

Vairāk par Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūves projektu lasiet Kār-

savas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.  

 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja 

ATSĀKAS DARBI MALNAVAS PAGASTĀ PIE 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 

Aprīlī atsākās pērn iesāktā pārbūve Malnavas pagastā pie ūdens-

saimniecības attīstības projekta. 

Ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Malnavas ciemā un tuvojas 

noslēgumam ūdenstorņa remonts. 

Darbus SIA „Rubate” plāno pabeigt līdz 31. maijam. 

 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja 

1. JŪLIJĀ TIKS UZSĀKTA KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 

SIENU PASTIPRINĀŠANA  

2013. gadā tika apsekoti lielākie Kārsavas novada izglītības iestā-

žu objekti un veikta nesošo konstrukciju tehniskā apsekošana. Lai 

nodrošinātu ēkas ilgmūžību un atbilstību mūsdienu standartiem 

Kārsavas vidusskolā bija nepieciešams savilkt ar savilcēm abu spār-

nu sienas. 

Martā tika izstrādāts būvprojekts „Kārsavas vidusskolas 1.mācību 

korpusa sienu pastiprināšanai”. Uzreiz izsludināts iepirkums un aprīlī 

iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu par Kārsavas vidus-

skolas 1.mācību korpusa sienu pastiprināšanu ar SIA „Rēzeknes celtnie-

cības ražotni Nr. 5 ”. Darbi pie sienu pastiprināšanas Kārsavas vidus-

skolā tiks veikti no 1.jūlija līdz 15.augustam. 

 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja 

NOSLĒGTS LĪGUMS PAR „KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTU 

IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU” 

Kārsavas novada pašvaldībā 

noslēgusi līgumu ar IK „RK 

Ceļu Projekts” (līgumcena 

29934.31 EUR ar PVN) par 

„Kārsavas novada pašvaldības 

grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību”.  

Kārsavas novada pašvaldība 2015. gada septembrī rīkoja uzņēmēju un 

iedzīvotāju sanāksmes visos Kārsavas novada pagastos, uz kurām tika ai-

cināti vietējie zemnieku saimniecību īpašnieki, uzņēmēji, iedzīvotāji, lai 

uzklausītu viedokļus, kuru pašvaldības grants ceļu pārbūvi nepieciešams 

iekļaut Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Vadoties no 

iedzīvotāju ieteikumiem un pārrunājot jautājumu ar pagastu pārvalžu va-

dītājiem, pašvaldībā tika sastādīts iespējamais prioritāro ceļu saraksts. Sa-

nāksmēs izskanēja viedoklis, ka arī Kārsavas pilsēta ir jāiekļauj kopējā 

pasākuma finansējumā. 

Novembra beigās domes sēdē apstiprinātā komisija izbrauca pagastu 

ceļus, kas plānoti pārbūvei. 

Decembrī tika atkārtoti rīkotas uzņēmēju sanāksmes, kurās tika pārru-

nāti oktobrī apstiprinātie atlases kritēriji, pēc kuriem tiek izvēlēti pašvaldī-

bas ceļi pārbūvei; pārrunāts komisijas viedoklis par iespējamiem pārbūves 

ceļiem un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts. 

Šie paši jautājumi tika pārrunāti uzņēmēju sapulcē, janvārī, kas tika rī-

kota Kārsavas pilsētas uzņēmējiem. 

2016. gada janvārī deputāti apstiprināja prioritāro ceļu sarakstu un no-

lēma sākt iepirkuma procedūru ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei. 

Nekavējoties tika izstrādāts nolikums un organizēts iepirkums par 

„Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi 

un autoruzraudzību ”. 

Konkursā savus piedāvājumus iesniedza 5 pretendenti, no kuriem par 

uzvarētāju tika atzīts IK „RK Ceļu Projekts” piedāvājums (piedāvātā lī-

gumcena 29934.31 EUR ar PVN). 

Aprīlī Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma konkursa uzvarētāju 

IK „RK Ceļu Projekts” noslēdza līgumu par „Kārsavas novada pašvaldī-

bas grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību”. 

Būvprojekti tiks izstrādāti sekojošiem ceļu posmiem: 

 Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – garums 0.376 

km; 

 Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā 

- garums 1.700 km 

 Soldoni - Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā - garums 

0.300 km; 

 Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā - garums 1.784 km; 

 Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā - garums 0.633 km; 

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

gastā - garums 0.900 km; 

 Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā – garums 0.142 km; 

 Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – garums 0.268 km; 

 Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – garums 0.429 km; 

Būvprojektu izstrāde, saskaņošana ar atbildīgajām kontroles institūci-

jām ieilgs līdz septembrim. Tad būs būvdarbu iepirkumu izsludināšana un 

projektu iesniegumu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā, kur notiks ie-

sniegumu izvērtēšana. Vai visi dome sēdē apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti, 

to parādīs būvprojekti un izvērtētie projekta iesniegumi. 

Ministru kabineta noteikumos ir norādīts vienam pretendentam pieeja-

mais atbalsts, Kārsavas novadam tas veido 1,15 miljonus eiro. Kārsavas 

pilsētai ir 14 % no kopējā finansējuma un visiem novada pagastiem lī-

dzekļi ir aprēķināti proporcionāli pagasta kopējam ceļa garumam. 

Kad tiks pārbūvēti šie ceļa posmi, tad varēs rēķināt cik katrs pagasts ir 

iztērējis un cik lielus attālumus vēl varēs pārbūvēt. 

 

Inese Lipska 

Projektu vadītāja 
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Līdz rudenim Kārsavas pilsētā tiks izbū-

vēta siltumtrase no katlu mājas Kļavu iela 7 

līdz ēkai Teātra ielā 3. 

Janvārī tika izsludināts atklāts konkurss 

„Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā”. Kon-

kursā savus piedāvājumus par „Siltumtrases 

izbūvi Kārsavas pilsētā” iesniedza 14 preten-

denti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA 

„HALLE B” piedāvājums (piedāvātā līgumce-

na 193259 EUR ar PVN). 

Projekta īstenošanai 2016. gada 20. aprīlī 

Kārsavas novada pašvaldība ar iepirkuma kon-

kursa uzvarētāju SIA „HALLE B” noslēdza 

līgumu par būvdarbu veikšanu. 

Būvuzraudzību projektā veiks Juris Kovšels. 

Šobrīd būvuzņēmējs iesniedz nepieciešamos 

dokumentus būvatļaujas saņemšanai un gatavo 

darbu veikšanas projektu. Maijā būs siltumtra-

ses nospraušana dabā, ko veiks sertificēts mēr-

nieks. 

 

Inese Lipska 

Projektu vadītajā 

KĀRSAVAS NOVADA UZŅĒMĒJIEM IESPĒJA IEGŪT 2 000 EIRO 

SAVAM BIZNESAM  

KĀRSAVĀ TIKS UZSĀKTA 

SILTUMTRASES IZBŪVE 

Kārsavas novada pašvaldība, no 1. maija 
līdz 31. maijam, izsludina jauno uzņēmēju 
biznesa ideju konkursu “STEP UP!”, ar ko-
pējo naudas fondu - 5 000 eiro, savukārt vie-
na projekta atbalstāmā summa var sasniegt 
2 000 eiro. 

Līdz maija beigām topošie un esošie uzņē-
mēji, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un 
iesniedzot to Kārsavas novada pašvaldības do-
mē, varēs iegūt līdzfinansējumu savas idejas 
realizācijai, kas var sasniegt pat 2 000 eiro. 

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss norit 
2 kārtās. Pirmajā atlases kārtā notiek biznesa 
ideju iesūtīšana un izvērtēšana vai projekta pie-
teikums atbilst visām nolikuma prasībām. Otra-

jā kārtā pretendenti uz pašvaldības līdzfinansē-
jumu prezentē savas biznesa idejas kompetentai 
žūrijai, kas savukārt pēc tam lemj par atbalstā-
majiem projektiem un līdzfinansējuma lielumu. 

Lai piedalītos jauno uzņēmēju biznesa ideju 
konkursā pretendentam jāiepazīstas ar konkursa 
nolikumu (Nolikums) un jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa (Veidlapa). Projektu konkursa veidlapa 
jāiesniedz līdz 31. maijam (ieskaitot): 

1)     Kārsavas novada pašvaldības domē aiz-
līmētā aploksnē ar norādi „Konkursam „STEP 
UP!” un iesniedzams Kārsavas novada pašvaldī-
bas administrācijā, Vienības ielā 53, Kārsavā, 
LV-5717. 

2)     papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu 
elektronisko versiju uz e-pasta adre-
si uznemeji@karsava.lv. 

Jautājumu gadījumā var griezties pēc konsul-
tācijas Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības 
ielā 53) 10. kabinetā, iepriekš piesakoties pa 
tālr. 29327265, vai e-pastu uzneme-
ji@karsava.lv. 

 
Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LIELĀ TALKA 2016 KĀRSAVAS NOVADĀ 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
ATKLĀJ LIELĀS TALKAS NEDĒĻU 

Kārsavas novada pašvaldība ar talku 
Malnavas Ziedoņa parkā atklāj Lielās talkas 
nedēļu. Uz ikgadējo talku sanāca talcinieki, 
lai turpinātu “Miseja: Zīdūņs” darbus – uz-
koptu vecās estrādes teritoriju un labiekār-
totu atpūtas vietu “Akmeņi”.  

Talkā piedalījās Malnavas ciemata iedzīvotā-
ji un projekta “Miseja: Zidūņs” ilggadējie entu-
ziasti – darbos rosījās gan mazi, gan lieli. Tika 
uzkopta vecā estrāde, atbrīvojot to no brik-
šņiem, notīrot apsūnojušo pamatni un apkārtnē 
vācot atkritumus. Atpūtas vietā “Akmeņi” tika 
uzstādīts galdiņš piknikiem.  

Talka “Miseja: Zīdūņs” tika iesākta 2011. 
gadā uzsākot atpūtas vietas “Akmeņi” uzkopša-
nu. Līdz šim talkas Ziedoņa parkā notika apmē-
ram divas reizes gadā, turpinot teritorijas tīrīša-
nu, brikšņu izgriešanu un slēpošanas trašu vei-
došanu. 

 
Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LATVIJAI BŪT ZAĻAI! 

Astoto gadu Latvijā notiek talkas, lai Lat-

vijas simtgadē mēs varētu teikt, ka Latvija ir 

zaļākā valsts pasaulē. Arī Kārsavas novads, 

pilsēta piedalās šajās talkās, lai sakoptu savu 

tuvāko apkārtni. Šogad visā republikā bija 

reģistrētas 1750 talkas vietas un vairāk nekā 

300 no tām bija Latgalē. 

Kārsavas iedzīvotāji tika aicināti talkas dienā 

pulcēties pie “Krosta” estrādes. Pirmais talkas 

vietā pēc atkritumu maisiem ieradās bijušais 

novada domes izpilddirektors Pēteris Laba-

novskis. Norādītajā laikā talcinieku pulkam pie-

vienojās novada domes priekšsēdētāja Ināra Si-

licka, „Aaphoteka” darbinieces, sociālā dienesta 

darbinieks Andris Jurāns un citi pilsētas iedzī-

votāji. Kā ikgadējās talcinieces jāpiemin senioru 

apvienības vadītāju Zofiju Ritiņu un citas apvie-

nības dalībnieces. Daudzus gadus čakls talci-

nieks ir Kārsavas vidusskolas skolnieks Kristaps 

Gabrāns. 

Liels talcinieku 

pulks bija manāms, 

kopjot ceļa malas no 

Kārsavas līdz Soldo-

niem. Šī ceļa posma 

sakopšanu bija noorganizējis Guntis Krišāns. 

 Visu aprīli varētu dēvēt par talkas mēnesi, jo 

visu aprīli notika ceļa malu un citu teritoriju uz-

kopšana pagastos. Dienu pirms lielās talkas do-

mes darbinieki uzkopa peldvietu Rītupes krastā. 

Arī pēc talkas turpināsies teritoriju uzkopšana 

un apzaļumošana visā novadā. 

Lielu paldies gribas teikt visiem talciniekiem, 

pagastu pārvaldniekiem un katram iedzīvotā-

jam, kurš kopj savas mājas apkārtni, jo kopīga 

darba rezultātā novads kļūs zaļāks un arī Latvija 

būs zaļāka. 

Pēteris Laganovskis 

Talkas koordinators 

KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠI PULCĒJĀS UZ SIRSNĪGU LIELO TALKU MALNAVĀ 

23.aprīlī lieli un mazi Kārsavas novada jaunieši pulcējās Malnavā, 

aktīvi iesaistījās atpūtas objekta "Akmeņi" atkritumu savākšanas, 

apkārtnes sakopšanas darbos, sakopjot tīru atpūtas teritoriju. Gribē-

tos atzīmēt, ka Kārsavas novada pašvaldība jau iesāka talkot nedēļu 

pirms Lielās Talkas, talkojot ne tikai Malnavā, bet arī Salnavas, Mež-

vidu, Mērdzenes un Goliševas pagastos, sakārtojot ne tikai novada 

publiskās teritorijas, bet arī katrs individuāli uzkopjot savu privāt-

māju apkārtni. 

Talcinieki uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai talkot un savākt atkritumus, bet 

arī labiekārtot apkārējo vidi, iespējams, nākotnē plānojot apzaļumošanas 

talkas. Kā viens no visnegaidītākajiem Lielās Talkas atradumiem, ko iz-

devās atrast Jaunatnes lietu speciālistei Solvitai Dzērkalei bija televizors. 

Jāsaka, ka jaunieši paši bija izbrīnīti par šo atradumu, uzsverot, ka nav 

ētiski mežā izveidot atkritumu izgāztuvi, it sevišķi, ja novadā ir bezmak-

sas sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punkts. 

Lielās Talkas norises vieta tika izvēlēta apzināti, jo Ziedoņa parka atpū-

pas teritorijā "Akmeņi" brīvajā laikā pulcējas gan pieaugušie, gan jaunie-

ši. Šoreiz jaunieši vāca atkritumus, kurus aiz sevis bija atstājuši citi jaun-

ieši, tādējādi ikdienā aicinot gan savus vienaudžus, gan draugus vienmēr 

aiz sevis savākt, jo tas nesagādā īpašu piepūli. 

Visi talkas dalībnieki atzina, lai arī informācijas gan par atkritumu šķi-

rošanu, gan par nodarīto kaitējumu videi ir pietiekoši, tomēr iedzīvotāju 

skaits, kuri vienaldzīgi izturas pret apkārtējo vidi, ir samērā augsts.  

Ceram, ka, ik pavasara talku aktivitātes un atbildīgāka attieksme pret 

dabu jauniešos palīdzēs padarīt Kārsavas novada vidi sakoptāku! 

Anna Zīmele 
Jaunatnes lietu speciāliste 

mailto:uznemeji@karsava.lv
mailto:uznemeji@karsava.lv
mailto:uznemeji@karsava.lv
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MEŽVIDU PII “SAULĪTE” SKOLNIECE LAINE DZENE IEGŪST TITULU “DIŽVOLYUDZE - 2016”  

16. aprīlī Rēzeknē notika novadu skatuves runas konkurss 

„Volyudzāni”. Tas norisinājās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, tā mēr-

ķis bija iepazīt novada literatūru un folkloru, kā arī izkopt un novēr-

tēt konkursantu prasmi atklājot daiļdarba noskaņu.   

Savu  veiksmi „Volyudzānu” konkursā nolēma izmēģināt arī Laine 

Dzene no Mežvidu PII „Saulīte”. Pateicoties viņas cītīgajam darbam, kā 

arī vecāku un skolotājas atbalstam, Laine ir saņēmusi  diplomu par izcīnī-

to godalgoto 1. vietu un titulu “Dižvolyudze - 2016”. Atzinības rakstu sa-

ņēma arī skolotāja Inga Skrebinska.  

Sacensības notika starp 22 bērniem (no pirmsskolas līdz 4. klasei) , no 

kuriem  uz otro kārtu tika izvirzīti 12 (L. Dzene tai skaitā). Un ļoti gribas 

atzīmēt, ka meitene bija pati jaunākā savu konkurentu vidū. 

Konkursu organizēja LVLKŠA (Latgalīšu volūdys, literaturys i kultur-

viesturis školuotuoju asociaceja), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģi-

onalistikas zinātniskais institūts, Rēzeknes novada pašvaldība un Rēzek-

nes Valsts 1. ģimnāzija. Konkurss notika 3 vecuma grupās, dalībnieki bija 

no vairākiem novadiem. Katram konkursa dalībniekam bija jāsagatavo 2 

daiļdarbu fragmenti latgaliešu valodā. 

 

Inga Skrebinska 

Mežvidu PII skolotāja 

„GLEZNIECĪBA – TĀ IR DZEJA, KO VAR SKATĪT, BET DZEJA IR GLEZNIECĪBA, KO VAR DZIRDĒT” Leonardo da Vinči  

Šogad ar plašu pasākumu programmu tiek svinēta mākslinieka, latvie-
šu glezniecības pamatlicēja Jaņa Rozentāla 150 gadu jubileja. Visa gada 
garumā ar daudzveidīgu programmu jubileja tiks svinēta visā Latvijā.  
Rozentāla jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Janis 
Rozentāls ir pirmais vizuālās mākslas pārstāvis, kurš iekļauts šajā presti-
žajā svinamo dienu kalendārā   

Kārsavas novads ir pārsteidzoši glezniecisks debesu un zemes krāsu 
salikumos dažādos diennakts un gada laikos. Ne velti tā ainavas savos 
darbos ir iemūžinājuši tādi mākslinieki kā latviešu glezniecības vecmeis-
tars Vilhelms Purvītis, ievērojams ainavas gleznotājs, viens no Latgales 
kopas radītājiem Vitālijs Kalvāns, kas strādājis arī Kārsavas vidusskolā, 
viens no latviešu tonālās glezniecības tradīcijas kopējiem Staņislavs 
Kreics, kas bērnības gadus pavadījis Kārsavas apkaimē un daudzi citi. 

Atzīmējot izcilā latviešu glezniecības meistara Jaņa Rozentāla 150. ga-
dadienu, kā arī izceļot citu Latvijas gleznotāju veikumu, šogad Kārsavas 
novada vizuālās mākslas olimpiādes tēma bija „Glezniecība. Ainava. Ga-
dalaiki”. Olimpiādes mērķis bija apzināties savu identitāti, radoši vizuali-
zējot norises dabā savā novadā.  

20. un 21. aprīli Kārsavas vidusskolā pulcējās sešdesmit deviņi Kārsa-
vas novada skolu labākie jaunie gleznotāji no pirmās līdz devītajai klasei , 
kas „gleznoja dzeju” par savu novadu. Viņu veikumu vērtēja gan profesi-
onāli gleznotāji, gan vizuālās mākslas skolotāji. Iespējams, tas, ka mūsu 
novada skolēni ir tik tuvu dabai, katru dienu vērojot pārmaiņas tajā, izjū-
tot tās toņu nianses un noskaņas, deva iespēju viņiem radīt tik skaistus 
darbus, tāpēc vērtēšanas komisijas darbs izvērsās necerēti sarežģīts. 

1. vietas ieguva Sigita Renckulberga , Vizma Emīlija Vasiļjeva, An-
tra Kušnere no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Līva Daniela 
Borisova no Mežvidu pamatskolas (sk. Elīna Grabovska), Marika Popova, 
Gerda Adrianna Vjaznikova, Evita Mekša, Laine Pontaga un Zara Suhov-
skaja no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska). 

2. vietā pēc iegūto punktu skaita ier indojās Madara Bondare, Vivi-
ta Krišāne, Zanda Volāne no Mežvidu pamatskolas (sk. Elīna Grabovska), 
Mareks Punans (sk. Vera Daukste), Marija Skangale (sk. Indra Punāne) 
no Salnavas pamatskolas, Ivonna Sutra, Gabriela Marija Gaidukova (sk. 
Aina Jurdža), Adriāna Papenoka, Amanda Silicka (sk. Ilga Kirovaine), 
Ariadne Moisejenoka, Šarlote Lorija Nagle un Arnita Lipska (sk. Lilita 
Laganovska) no Kārsavas vidusskolas. 

3. vietas ieguvēji ir  Valēr ija Jaicka un Beatrise Čera no Mērdzenes 
pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Reinis  Krišans no Salnavas pamatskolas 
(sk. Elvīra Bleive), Elfa Grišule, Brigita Mūrniece-Krišāne, Viktorija Kri-
šāne no Mežvidu pamatskolas (sk. Elīna Grabovska), Karīna Poikāne un 
Ivita Korkla no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska). 

Paldies olimpiādes dalībniekiem par ieguldīto darbu un viņu skolotā-
jiem, kas iemācīja saviem skolēniem ne tikai redzēt un saskatīt , bet arī 
attēlot norises dabā. 

 
Lilita Laganovska 

Kārsavas novada vizuālās mākslas un mūzikas MA vadītāja, 
 Kārsavas vizuālās mākslas skolotāja  

MALNAVAS KOLEDŽAI UZDĀVINĀTS KARTINGS – JĀGATAVOJAS SACENSĪBĀM  

LMT Autosporta Akadēmija šogad projekta ietvaros dāvina Itālijā 
ražotos „Extreme Kart” kartingus 11 mācību iestādēm, starp kurām 
ir Malnavas koledža. Konkursā par iespēju tikt pie jauna kartinga 
iesaistījās 28 izglītības iestādes. Projekta mērķis ir veicināt un iedves-
mot skolu audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo laiku, izglītot sevi teh-
niskajā jaunradē un pievērsties autosportam. Jauniešiem būs iespēja 
piedalīties semināros un treniņos Latvijā populāru autosportistu vadībā.  

Koledžas direktors Juris Bozovičs atzīmēja, ka audzēkņiem būs vēl 
viena saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, un pastāstīja, ka pagājušā 
gadsimta 80.gados skolā jau darbojās kartingistu pulciņš, kuru vadīja sko-
lotājs Antons Rosickis. Vecais kartings ir saglabāts un vēl jūtami bijušo 
audzēkņu roku pieskārieni. 

„Kartings autosportā ir pamatu pamats”, viesojoties Malnavas koledžā, 
teica LMT Autosporta Akadēmijas vadītājs Dainars Dambergs. Talants ir 
tikai viens no priekšnosacījumiem, bet galvenā panākumu atslēga kā spor-
tā, tā arī dzīvē ir darbs - regulārs un nesavtīgs. Viņš novēlēja, lai jaunieši 
pārzina ne tikai mobilos tālruņus un datorus, bet brīvo laiku aizpilda ar 

tehniskāku nodarbi. 

Sarīkojumā sanākušos uzrunāja arī Latvijas Automobiļu federācijas 
kartinga komisijas priekšsēdētājs, kartingists trešajā paaudzē Valdis Bru-
tāns. Viņš pastāstīja, ka ar šo sporta veidu Latvijā nodarbojas apmēram 
150 interesentu. Daudzi slaveni autosportisti, arī Reinis Nitišs, karjeru 
sākuši tieši kartinga trasē. LMT Autosporta Akadēmija lepojas ar divkār-
tējo Latvijas čempioni autokrosā Beati Klipu. Šogad viņa startēs kartingu, 
auto šosejas, rallijkrosa un autokrosa sacīkstēs. Savukārt 16-gadīgais Mār-
tiņš Sesks aizvadīs pilnu sezonu Latvijas rallija čempionātā, kā arī startēs 
visos Latvijas auto šosejas čempionāta posmos.  

Malnavas koledžā bija ieradies arī Mārtiņš Aleksandrovičs, kurš ir vie-
nīgais FMX pilots Baltijā un piedalās moto šovos visā pasaulē. Viņš mu-
dināja jauniešus būt ne tikai drosmīgiem, bet arī mērķtiecīgiem, jo rezul-
tātā pat neaizsniedzami mērķi kļūst par realitāti. Mārtiņš ar motociklu lec 
apmēram piecstāvu mājas augstumā. Šādi triki ir viņa ikdiena, pašlaik 
viņš trenējas Spānijā. Viņa aizraušanās ir arī bīstama, un šobrīd Mārtiņš 
ārstē nopietnu kājas traumu. 

Sporta kartingu vajadzēs likt lietā jaunizveidotajai koledžas komandai, 
kuras vadības grožus savās rokās turēs direktora vietnieks praktiskajā ap-
mācībā Aivars Ruskulis. Viņš dāvanā saņēma „Samsung Galaxy A3” 
viedtālruni sociālajām aktivitātēm un projekta atspoguļošanai sociālajos 
tīklos un „Kartinga rokasgrāmatu”. Izglītības iestādei dāvāto braucamrīku 
iemēģinās daudzi puiši, taču meitenes arī vēlas izbraukt kādu riņķi ar jau-
dīgo kartingu. 

Kartinga komandas noteikums - labi mācīties un nekavēt lekcijas. Par 

treniņu vietu vēl jādomā (iespējams tas būs Rēzeknes kartodroms). Ko-

mandai 2016. gadā būs jāpiedalās vismaz piecās „ProKart” sacīkstēs, no 

kurām pirmās plānotas jau 21.maijā Ropažos. Sacensībās kopvērtējumā 

tiks vērtēti ne tikai sacensību rezultāti, bet arī attieksme, prasmes, koman-

das darbs, arī spēja iedvesmot un pulcināt ap sevi fanus. 

 

Inta Ostrovska  
Malnavas koledžas direktora vietniece audzināšanas darbā 

http://autoakademija.lv/
http://www.malnava.lv/
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Marija Buravceva 

16.08.1926 - 12.04.2016 Mērdzenes pagasts 

 

Ņina Fjodorova 

25.12.1930 - 13.04.2016 Kārsava 

 

Aleksandra Gruzdova 

02.05.1926 - 15.04.2016 Goliševas pagasts 

Marija Sokolova 

18.12.1923 - 04.04.2016 Goliševas pagasts 

 

Inta Strode 

21.04.1949 - 23.04.2016 Mežvidu pagasts 

 

Regīna Susekle 

26.08.1950 - 04.04.2016 Kārsava 

Margarita Urtāne 
22.07.1960 - 26.04.2016 Malnavas pagasts  

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī sastādīti 7 miršanas reģistri:  

SVEICAM  MAIJA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja 

Vitolds Čoičs Kārsava 

Irina Dubova Kārsava 

Vladimirs Filatovs Kārsava 

Eleonora Igaune Malnavas pag. 

Jāzeps Laizāns Malnavas pag. 

Venta Parfirjeva Malnavas pag. 

Katrīne Tipane Kārsava 

 

80 gadu jubileja  

Līvija Apšenieka Mērdzenes pag. 

Eugēnija Kaša Malnavas pag. 

Nadežda Lapčenoka Kārsava 

Ilze Poikāne Kārsava 

Antoņina Rasima Mežvidu pag. 

Regīna Temne Malnavas pag. 

 

85 gadu jubileja 

Lidija Aleksejeva Kārsava 

Jadviga Aleškeviča Mērdzenes pag. 

Antoņina Petrova Mērdzenes pag. 

Jānis Sangovičs Goliševas pag. 

Leontina Zeiļuka Kārsava 

 

90 gadu jubileja 

Nadežda Guseva Mērdzenes pag. 

Marija Ignatjeva Kārsava 

 

91 gadu jubileja 

Eduards Mežals Kārsava 

 

92 gadu jubileja  

Anna Tabūne Mežvidu pag. 

 

93 gadu jubileja 

Marija Zlidne Kārsava 

 

94 gadu jubileja 

Aleksandrs Proboks Kārsava  

Laimi, kas nebeidzās, 
Mirkļus, kas dara bagātāku, 

Darbu, kas spēcina, 
Uzvaru, kas iedvesmo, 

LATVIJAS WU-17 MEITEŅU FUTBOLA IZLASE    

STARTĒJA UEFA ATTĪSTĪBAS TURNĪRĀ IGAUNIJĀ  

Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlase aizvadījusi pirmo spēli UE-

FA Attīstības turnīrā Tallinā, kurā piekāpās Igaunijas meiteņu izla-

sei ar rezultātu 1:2. Vienīgos vārtus Latvijas izlasē guva kārsaviete 

Ilarija Ločmele. 

Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlase laika posmā no 1. līdz 8. aprī-

lim piedalījās treniņnometnē, kuras ietvaros galvenā trenera Romāna 

Kvačova vadītā komanda devās uz UEFA Attīstības turnīru Tallinā, lai 

tiktos ar Igauniju, Lietuvu un Fēru salām. Komandas sastāvā iekļautas 18 

futbolistes, to starpā kārsavietes - Ilarija Ločmele un Elīna Caune.  

Romāns Kvačovs komentējot treniņos notiekošo: “Redzams, ka mūsu 

meitenes teju visu laiku domā par futbolu!” 

Šajā turnīrā šoreiz drīkstēja startēt futbolistes, kas dzimušas laika 

posmā no 1999. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim. Turnīra 

rīkotāji ir Igaunijas Futbola asociācija. 

UEFA Attīstības turnīra mērķis nemainīgi ir sniegt attiecīgā vecuma 

futbolistēm iespēju aizvadīt konkurētspējīgas spēles starptautiskā līmenī. 

Šis vecums izvēlēts, jo UEFA tic, ka tas ir ļoti nozīmīgs posms spēlētāju 

individuālajā attīstībā ceļā uz elites līmeni. Gaidāmās turnīra spēles, kā 

arī sagatavošanās process pirms tām veicinās spēlētāju un treneru izaug-

smes procesu.  

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

RĒZEKNES PUSMARATONA SKOLĒNU GRUPĀ 

LAURUS PLŪC MEŽVIDU PAMATSKOLAS SKOLĒNI  

Sestdien, 9. aprīlī. 

Rēzeknē notika 

pirmais BigBank 

Skrien Latvija 

posms. Maratonā 

piedalījās arī Mežvi-

du pamatskolas sko-

lēni, skrienot skolēnu 

grupā un sniedzot 

labus rezultātus.  

Skolēnu grupā piedalī-

jās 96 dalībnieki un 

veica 1 km gardu distanci. Mežvidu pamatskolas 5. klases skolēni Ri-

nalds Jurkans izcīnīja 1. vietu, Kristiāns Kairišs ieguva 3. vietu.  

Pusmaratona 5 km distancē piedalījās arī 7. klases skolēns Kristofers 

Kairišs un 9. klases skolniece Lauma Rudziša 

Jau sesto gadu Latvijā norisināsies lielākais skriešanas seriāls "Bigbank 
Skrien Latvija". Ar pirmo posmu Rēzeknē, 9. aprīlī līdz pat rudens noslē-
dzošajam posmam Siguldā 8. oktobrī, ik vienam būs iespējams izskriet 
Latviju dažādās distancēs un disciplīnās! Šī ir lieliska iespēja apvienot 
mīlestību pret veselīgu dzīvesveidu un aktīvu atpūtu dabā vienlaikus ie-
pazīstot jaunas vai labāk iepazīt jau pazīstamas vietas Latvijā. 

 

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Šobrīd vairs nevar iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēša-
nas pieprasījumus 2016.gada platību maksājumu sezonai. To Elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā (EPS) bija iespējams izdarīt līdz šā gada 
2.maijam. Iesniegtie bloku precizēšanas pieprasījumi tiks izvērtēti līdz 
10.jūnijam. LAD atgādina - lai netiktu piemērotas kavējuma sankcijas, 
līdz 23.maijam visiem klientiem EPS ir jāiesniedz Vienotais iesniegums 
platību maksājumu saņemšanai (tas dos iespēju veikt labojumus līdz 
15.jūnijam bez sankcijām).  

No 6.maija lauksaimniekiem būs iespējams EPS pieteikt atbalstam 
tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā. Šīs platī-
bas ir jāiezīmē precīzi pa apsaimniekoto robežu. Ja LAD konstatēs, 
ka pieteiktā platība nav apsaimniekota, tiks piemērotas pārdeklarā-
cijas sankcijas.  

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav 

nepieciešams veikt izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku preci-

zēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu 

slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazī-

ties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv/.  

NO 6.MAIJA BŪS IESPĒJAMS PIETEIKT ATBALSTAM 
PLATĪBAS, KAS IR SAKOPTAS, BET NAV IEKĻAUTAS 
BLOKĀ 

21.maijs Dzērvju kapi plkst. 15.00 

4.jūnijs Sila kapi plkst. 14.00 

18.jūnijs Viecinānu kapi plkst.15.00 

9.jūlijs Pliešu kapi plkst.12.00 

6.augusts svētā mise Mežvidu baznī-

cā plkst. 12.00 

6. augusts Lakšinieku kapi 

plkst.13.00  

MEŽVIDU PAGASTA KAPUSVĒTKI  

http://karte.lad.gov.lv/

