
SĪKZIŅAS 

2016.gada maijā Kārsavas novada Dzimtsarak-

stu nodaļā sastādīti četri laulību reģistri: 

Aigars Lels un Sanita Nipere 

Andris Vucāns un Skaidrīte Šubrovska 

Valērijs Kovšovs un Velta Brikovska 

Pjotrs Iščuks un Ludmila Filatova 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

KĀRSAVAS NOVADA 

JAUNĀKIE IEDZĪVOTĀJI 

Una Zemska  

Roberts Onukrāns 

Oskars Rancāns 

DZIEDOŠĀS ĢIMENES PULCĒJAS 

“MUZIKĀLAJĀ VARAVĪKSNĒ” GOLIŠEVĀ 

Šī gada 5.jūnijā, Goliševā, jau septīto reizi 
klausītājus priecēja Kārsavas novada dziedo-
šās un muzicējošās ģimenes un viņu draugi. 

Mežvidieši - Bacuļu Ainārs ar bērniem Lās-
mu, Austri un māsas Ineses meitu Ēriku, pati 
Greiškāne Inese ar savējiem (ir bijuši visu svēt-
ku dalībnieki) nevarēja dziedāt, jo Renārs ar de-
ju kopu “Dziguči” koncertēja Brīvdabas muzejā 
Rīgā.  

Salnavieši Modrīte Burmeistere ar dēlu Jāni 
un meitu Lūciju, Solvita Vilka ar meitu Elvitu, 
Skangale Inese ar jaunāko dēlu Ēriku, goliševie-

ši Kuzņecovu - Truhanovu saime, Kaspars Ša-
kins ar meitu Sanitu, Vintra Lipska no Mērdze-
nes, Mortukānu lielā un draudzīgā saime, kura 
pulcināja savējos arī no Rēzeknes novada 
Strūžāniem un Valmieras puses Zilākalna. 

Svētkus kuplināja Goliševas sieviešu ansam-
blis (vadītājs A. Posrednikovs), Elvīras Bleives 
vadītā bērnu kapela “Sābreiši”, par kuru ir īpašs 
prieks, var redzēt kā aug jaunā muzikantu maiņa.  

Svētki pagāja sirsnīgā atmosfērā. Lācis no 
Kreiču purva visus bērnus cienāja ar cukurvati, 
mājinieki bija sagatavojuši visiem dāvanas, brī-
nišķīgus pīpeņu ziedu pušķus, garšīgu rabarberu 
kompotu ar saldām maizītēm.  

Paldies visiem Kultūras namu vadītājiem 
(Oksana Andrejeva, Anita Šarkovska, Antoņina 
Mūrniece, Agnese Medne, Valentīna Kirsanova 
un Ināra Rasima) par darbu, ko Jūs veicat savos 
pagastos un arī ļoti aktīvi, ar panākumiem popu-
larizējat mūsu novadu Valsts mērogā. 

Uz tikšanos, Salnavā 2017.gadā! 

 

Svētku krustmāte Inta Ostrovska 

Īsa, īsa Jāņu nakts, 

Par visām naksniņāmi,  

Te satumsa, te uzausa,  

Pie Jānīša uguntiņas.  

 

Lai ar skanīgām Līgo dziesmām tiek pavadīta 

gada visgarākā diena un, spoži degot Jāņugu-

nij, tiek sagaidīta visīsākā nakts.  

Novada ļaudis vasaras saulgriežu svētkos sveic 

Kārsavas novada pagastu pārvalžu vadītāji.  

MALNAVAS PAGASTĀ PABEIGTI BŪVDARBI PIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA  

23. maijā SIA „Rubate” pabeidza darbus pie projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Malnavas pagasta 

Malnavas ciemā”.  

Būvniecības līguma ietvaros, saskaņā ar būvprojektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Malnavas pagasta Malna-

vas ciemā", tika veikta: 

- ūdensapgādes tīklu paplašināšana, savienojot Malnavas ciema ūdens-

apgādes sistēmu ar Malnavas koledžas sistēmu; 

- ūdenstorņa remonts (galvenie darbi bija metāla tvertnes iekšdarbi, bo-

jāto metāla konstrukciju remonts, tvertnes iekšpuses tehnoloģiskā apstrā-

de, tvertnes krāsošana no iekšpuses un ārpuses, cauruļvadu dezinfekcija, 

galveno stāvvadu izbūve ūdenstornī, jauni elektrokabeļi sūkņu vadībai, 

vadības bloks, automātika, sadales un vadības skapis.) 

Projekta realizēts ieguldot Kārsavas novada pašvaldības finansējums. 

Projekta būvdarbu izmaksas 52565.82 Eur bez PVN. Objekta autoruzrau-

dzību veica SIA „Inženierprojekti videi”, kura līguma summa - 950.00 

Eur bez PVN un būvuzraudzību veica Imants Akmentiņš par 2000.00 Eur, 

t.sk. PVN. 

Inese Lipska 

Sagatavoja projektu vadītāja 

Lai līst visskaistākais lietus, 

Visdzidrāko rasu dod rīts 

Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma, 

Lai katrs paņem sev līdz!  

Saulainu Līgo dienu un lustīgu Jāņu nakti! 

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 
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TAUTAS DEJU FESTIVĀLS “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” 

28. maijā Kārsavā notika vērienīgs koncerts, kurš Tautas deju fes-

tivāla „Latvju bērni danci veda” ietvaros pulcēja bērnus un jauniešus 

no visas Latvijas.  

Rīts pie Kārsavas “Krosta” estrādes iesākās ar radošu darbošanos, spē-

lēm un rotaļām. Ļoti iecienītas bērniem bija piepūšamās atrakcijas, kur 

varēja jestri izlēkāties. Pusdienlaikā “Krosta” estrādē sākās koncerts, kur 

festivāla dalībnieki uzstājās ar kolektīvu individuālajām programmām.   

Pie mums uz koncertu viesojās Ilūkstes 1.vidusskolas deju kopa 

"Ance", Babītes novada Kultūrizglītības centra deju kopa "Kaspīne", 

Jersikas pamatskolas deju kopa "Mazie Jersikieši", Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskolas dejotāji, Subates pamatskolas dejotāji, Degumnieku pamat-

skolas 5. – 9. klases dejotāji, Degumnieku pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sauleszaķēni” dejotāji, Līvānu bērnu un jauniešu centra un Līvānu vidus-

skolas dejotāji.  

Pēc koncerta Kārsavā kolektīvi devās uz lielkoncertu Ludzā, kur nori-

sinājās galvenie tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” pasākumi. 

Svētku programma Ludzā pulcēja apmēram 4769 dejotājus - Latvijas iz-

glītības iestāžu pirmsskolas deju kolektīvus no 32 novadiem un 6 mūsu 

valsts pilsētām. 

No Kārsavas novada uz Ludzu devās 10 bērnu un jauniešu kolektīvi – 

divi no Salnavas pamatskolas, trīs no Kārsavas vidusskolas, divi no Mēr-

dzenes pamatskolas, divi no Mežvidu pamatskolas un Malnavas koledžas 

jauniešu DK.  

Festivāla mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svēt-
ku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un popularizējot 
Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, apzināt deju kolektīvu 
māksliniecisko sniegumu un deju iestudējumu kvalitāti, kā arī sekmēt fes-

tivāla norises vietu – kultūrvides attīstību un vietējās kopienas iesaisti. 

 

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

TUVĀKO PASĀKUMU PLĀNS 

17. jūnijā plkst. 18.00 Kārsavas pilsētas skvērā pulcēšanās “City 

quest” – pilsētas orientēšanās spēlei. (Atcelts!) 

12. jūnijā plkst.11.00 Goliševas KN notiks bērnības svētki. 

18. jūnijs Bišu namiņa atvēršanas svētki Mežvidu muižā. 

18. jūnijā plkst. 20.00 Kārsavas “Krosta” estrādē muzikantu saiets. 

Vakara turpinājumā večerinka.  

19. jūnijs Kārsavā Līgo mājražotāju tirgus Lielā tirgus ietvaros. 

20. jūnijā plkst. 20.00 Malnavā parkā pie “Mūsmājām” ielīgošana.  

22. jūnijā plkst. 21.00 Salnavas brīvdabas atpūtas laukumā nakts 

pasākums "Ielīgošana Salnavā", piedalās Salnavas amatierkolektīvi, bal-

lē spēlē VIA p.s. SALA. 

23. jūnijā plkst. 14.00 Mežvidos novada aktīvas atpūtas piekr itēji ir  

aicināti uz sporta spēlēm. Vakarā zaļumballe ar Jāni Gaili.  

23. jūnijā plkst. 21.00 Mērdzenes estrādē " Līgo nakts mistēr i-

jas" (pēc A. Zujas motīviem) kopā ar dziesmām,  dančiem un rotaļām.  

Līgu un Jāņu godināšana. Ziedu vainagu parāde. Jāņu ugunskura iedeg-

šana. Danči līdz rīta ausmai. Darbosies bufete. Ieeja bez maksas.   

23. jūnijā plkst. 21.00 Kārsavas “Krosta” estrādē ielīgosim, iedegsim 

Jāņuguni un izdancosim Jāņunakti. 

23. jūnijā plkst.22.00 Goliševas Zaļajā estrādē notiks Jāņu nakts svi-

nēšana.  

25. jūnijā plkst. 19.00 Mežvidos Gaigalavas amatier teātra 

“Bykovīši” jautrs uzvedums A. Banka  “Šedevrs”.  

2. jūlijs plkst. 12.00 Malnavā, Malnavas koledžas 95 gadu jubilejas 

svinības.  

3. jūlijā plkst. 21.00 Kārsavā Latvijas kultūru festivāla " Pynu, pynu 

sītu" noslēgums. Aktivitātes - skvērā, aiz Kārsavas KN un “Krosta” es-

trādē. 

9. jūlijā plkst. 19.00 Mērdzenes estrādē pilngadības svētki. 

9. jūlijā plkst. 22.00 Mērdzenes estrādē Zaļumballe. 

16. jūlijā plkst. 18.00 Mērdzenes estrādē Svētki Dejai, svinot Jaunie-

šu deju kolektīva "Dancari" 45. un "Lustes" 20. pastāvēšanas gadskārtu. 

Šai vakarā būsim kopā visi, kam tuva un mīļa tautas deja. Īpaši gaidām 

bijušos dejotājus!  

MALNAVAS KOLEDŽAS 95 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 

Tava skola Tevi nav aizmirsusi. Tās gaiteņi glabā Tavus soļus, Tavus 

smieklus. Klase atceras vietu, kurā Tu sēdēji, Tavu nopietno darbu un arī 

draiskulības. Tava skola Tevi mīļi gaida un priecāsies par Tavu atnākša-

nu. 

Plkst. 12.00 – Absolventu un ciemiņu sagaidīšana muižā un jaunajā 

korpusā. Pastaiga pa jaunības takām.  

Plkst. 13.00 – Skolas muzejam – 20. 

Plkst. 14.00 – Dalīsimies satikšanās priekā un godināsim jubilārus.  

Plkst. 17.00 – Piemiņas brīdis Kārsavas kapos.  

Plkst. 18.30  - Bijušo un esošo malnaviešu muzikālais sveiciens mui-

žas parkā.  

Plkst. 20.00  - Atmiņas, dziesmas un dejas līdz rīta gaismai.  

Uz svinībām ir aicināt visi absolventi, skolotāji un darbinieki! 

 “Groziņā” lieciet labu garastāvokli un atmiņas 

Vairāk informācijas par svinību norisi meklējiet Malnavas koledžas 
mājas lapā: www.malnava.lv.  

Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst 

jaunieši no visas Latgales un Austrumvidzemes. Malnavā sagatavotie 
speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum. Pašlaik 
Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies pārrobežu sadarbības jomai. 
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GODINĀTI NOVADA IZCILĀKIE SKOLĒNI 

Plaukstošā maija sākumā, tuvojoties mācī-

bu gada noslēgumam, uz svinīgo pieņemšanu 

pie Kārsavas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas tika aicināti Kārsavas novada 

izglītības iestāžu aktīvākie, radošākie, zinošā-

kie izglītojami.  

Šie skolēni 2015. / 2016. mācību gadā ir pie-

dalījušies un guvuši ievērojamus sasniegumus 

starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, izglītojamo zi-

nātniski pētniecisko darbu lasījumos vai publis-

kās runas konkursos. Audzēkņi, kuri ar savu ak-

tivitāti, radošumu, sabiedrisko darbību populari-

zējuši izglītības iestādes un novada vārdu, kuri 

guvuši ievērojamus sasniegumus interešu izglītī-

bā, profesionālā izglītībā un profesionālās ievir-

zes izglītībā. 

Šī mācību gada labākie skolēni:  

Salnavas pamatskolā - Dinija Gabranova, Jā-

nis Burmeisters, Marija Skangale un Guntars 

Gabranovs.  

Mežvidu pamatskolā - Līva Daniela Borisova, 

Viktorija  Krišāne, Madara Bondare un Brigita 

Mūrniece Krišāne. 

Mērdzenes pamatskolā - Pāvels  Stepanovs, 

Sarmīte Stripkāne, Diāna  Načiņņikova un Viz-

ma Emīlija Vasiļjeva.  

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā - Arnita  

Lipska, Laine  Pontaga, Ervīns Streļčs, Kitija  

Ivulāne.  

Kārsavas vidusskolā - Emīlija  Petinene, Rūdis  

Laganovskis, Aivita  Nalivaiko, Beāte  Rundāne, 

Daniela  Silicka, Jolanta  Nalivaiko, Linda  Mar-

tinsone un Jāzeps  Kemze. 

Malnavas koledžā - Veronika  Borisovska, 

Dana  Dobrovoļska, Arnis  Skrebinskis un Mod-

ris  Dičs.  

Paldies par jūsu uzcītību un sekmes arī turp-

mākajās mācībās!  

 

Inta Laganovska-Vesere 

Izglītības metodiķe  

 

 

PĒTĪSIM UN IZZINĀSIM LATVIJAS VĒSTURI! 

Šī gada februārī pie skolēniem devās Mon-
reālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju 
projektu konkurss „Pētīsim un izzināsim 
Latvijas vēsturi.”. Mērķis - sekmēt Latvijas 
vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mā-
cību ekskursijās.  

Šogad konkursam tika iesniegti 175 pieteiku-
mi, no kuriem žūrija atbalstīja 80. 

Mežvidu pamatskola ar projektu „Zemgale un 
tās kultūrvēsturiskais mantojums. Zemgales piļu 
pērles” ir to deviņu skolu vidū, kuras uzvarēja 
konkursā trešo gadu pēc kārtas.  

18. maija agrā rītā divdesmit seši Mežvidu 
pamatskolas 5. - 8. klašu skolēni devās ekskur-
sijā. Ceļš veda uz Rundāli. Klātienē iepazinām 
Bīronu dinastijas hercogu atstātās spilgtās liecī-
bas baroka laikmeta arhitektūrā. Gides vadībā 
izstaigājām Lielo loku pa pili, priecājāmies par 
greznajām zālēm.  

Kā var pabraukt garām Rīgas motormuzeja 
filiālei, ja tā ir pa ceļam uz Mežotnes pili? 

Ar interesi aplūkojām ekspozīcijas par spēkra-
tiem un tehniku Latvijas laukos 1920.-1990.g., 
par padomju pilnpiedziņas automobiļiem un 
militāro tehniku. Izstāžu zāles otrajā stāvā aplū-
kojām 20.gs.30.gadu galdnieka darbnīcu un 
saimnieka istabas interjeru, pārbaudījām savas 
zināšanas seno priekšmetu atpazīšanā. 

Tālāk ceļš veda uz Mežotnes pili, kur iepazi-
nām pils vēsturi, izstaigājām parku. 

Bauskas pilī mūs sagaidīja gide. Pils atrodas 
Bauskas pilsētas teritorijā starp Mēmeli un Mū-
su. Gide pievērsa mūsu uzmanību tam, ka Baus-
kas pils sastāv no divām daļām. 15.gadsimtā 
tika celta Livonijas ordeņa pils-cietoksnis, kas 
kalpoja uguns šaujamo ieroču lietošanai. Mūs-
dienās saglabājušās drupas. Kurzemes hercoga 
Ketlera rezidence celta 16.gs.beigās, atspoguļo 
manierisma laika piļu arhitektūru. 

Bauskas pilī skolēni aplūkoja senos tērpus, 
apavus, piedalījās tematiskajā nodarbībā 
„Ģērbšanās kultūra Kurzemes hercogistē”.  

Ekskursija kā mācību darba organizācijas for-
ma vērtīga ar to, ka vēstures mācīšanā iekļauti 
gidi un muzeju speciālisti.  

Paldies Monreālas Latviešu sabiedriskajam 
centram par ekskursiju projektu konkursu un 
finansējumu! Sakām sirsnīgu paldies mūsu 
šoferīšiem A. Urtānam un T. Mūrniekam! 

Pavasaris - ekskursiju un pārgājienu laiks. Šis 
laiks ir bijis piepildīts Mežvidu pamatskolas 
skolēniem. Novēlu visiem saulainu, patīkamiem 
pārsteigumiem bagātu un galvenais - drošu va-
saru! 

 

Rita Pintāne 

Mežvidu pamatskolas skolotāja  

MEŽA DĪNYS KŪPĀ AR 

KUORSOVYS MOZPULCĀNIM  

Ituo goda 5. majā mozpulks “Upe” kūpā ar 

Latvejis Vaļsts mežim i Vaļsts meža dīnastu 

devēs iz meža masivu Salinīku pūrā, lai 

Meža dīnuos sakūptu i lobīkuortuotu at-

pyutys i iudiņa jimšonys vītu. 

Mozpulcāni sasadaleja grupuos i suoce dorbu. 

Vīna grupa kūpā ar Daini Rudzīti nu Latvejis 

Vaļsts mežim īreikuoja jaunu i drūšu guņskura 

vītu i vāluok sagatavēja vysim īsmus dasu cep-

šonai. Cyta grupa ar Jolantu Grišunovu nu 

Vaļsts meža dīnasta atsvaidzynuoja i pīsleipēja 

goldu ar sūlim, i sagatavēja pušdīnis vysim 

tolcuonim. Vēļ vīna grupa guoja laseitu atkrytu-

mu, kurūs nazkaids nacylvāks beja atveds i iz-

guozs sūpluok atpyutys vītai. Mozpulcāni at-

krytumus salaseja, saškiruoja i vāluok nūvede iz 

škiruošonys punktu Kuorsovā. Piec labi padarā-

ta dorba vysi draudzeigi paēde i lobā nūskaņuo-

jumā brauce iz sātu. 

 

Juris Vorkalis 

Kārsavas mazpulka “Upe” vadītājs 
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PRODUKTĪVI NOSLĒDZIES KĀRSAVAS PII MĀCĪBU GADS  

Noslēdzoties kārtējam pasākumiem un radošiem darbiem bagāta-
jam mācību gadam, kurā gūts daudz jaunu zināšanu, prasmju un 
emociju, Kārsavas pirmskolas iestāde piedāvā nelielu ieskatu padarī-
tajā. 

Septembrī noritēja tradicionālā Zinību diena, kurā ar skolotāju sagata-
votajiem pārsteigumiem iedvesmojoši uzsākām jauno mācību gadu. Savu-
kārt, dzejas dienas 6 gadīgo grupā šogad noritēja Raiņa un Aspazijas 150. 
gadadienas zīmē, kad nedēļas garumā sadarbībā ar bērnu vecākiem tapa 
abu dzejnieku dzejoļu albums ar bērnu ilustrācijām. 

Rudens svētku nedēļu svinējām ar vecāku un bērnu radošo rudens kop-
darbu izstādi, ekskursiju uz rudenīgo parku un sešgadīgo bērnu veidoto 
krāšņo, svītraino lapu paklāju un rudo lapu runci Rudiju. Svētku nedēļa 
noslēdzās ar lielo Ķirbja balli. 

Patriotiskās noskaņās, meklējot Latvijas sajūtas, pagāja novem-
bris. Tika skatīti video, mācīti dzejoļi, dziesmas, zīmētdarbības vei-
dos, inscenējumos, izstādē izspēlēta Latvijas tēma, sešgadīgo bērnu rado-
šā darbnīcā ar latvju zīmēm apgleznotās stikla burciņas, kā dāvana Latvi-
jai dzimšanas dienā. Iesaistoties visiem iestādes darbiniekiem un vecāko 
grupu bērniem, laukumā no dažādiem dabas materiāliem tika izveidota 
liela Latvijas karte. Lāčplēša dienā, pateicoties vecāku atsaucībai, kopā ar 
iestādes darbiniekiem tika veidota svecīšu gaismas taciņa, priecējot arī 
garāmgājējus. Nedēļas noslēgumā bērni kopā ar Sprīdīti un Laimes māti 
devās neklātienes muzikālajā ceļojumā pa Latvijas novadiem, varēja pa-
dzerties Latvijas bērzu sulas, cienāties ar Latvijas rudzu maizi. Bērniem 
visaizraujošākais bija Latvijai veltīto pasākumu noslēgums – tikšanās ar 
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes kinologiem un viņu uzticamajiem 
palīgiem robežsargu suņiem, kuras laikā varēja skatīt paraugdemonstrēju-
mus. 

Mācību gada laikā tika apgūta Džimbas drošas uzvedības programma, 
kuras nobeigumā bērni izveidoja katrs sev Džimbas noteikumu grāmatu 
un dāvanu lielajam Rīgas Džimbai – plakātu un zīmējumu albūmu ar sa-
viem ierakstiem. 

Ziemassvētku gaidās ar  dzejoļu skandēšanu, dziesmām un rotaļām 
notika egles rotāšanas svētki iestādes laukumā, izstāde “Mana sapņu eglī-
te”. Atsaucoties skolotāju aicinājumam, Bitīšu grupiņas vecāki rīkoja pār-
steigumus grupas bērniem (dāvanas, nodarbība par Ziemassvētku tēmu, 
piparkūku cepšana u. c.).  

Savukārt, februārī - Sveču dienā, Skudriņu grupiņā tika turpināta tradī-
cija liet sveces.  

Kārsavas vidusskolas projektu nedēļas noslēgumā gaidījām ciemos otro 
klašu skolēnus, lai kopā nosvinētu nedēļas noslēgumu, kuru laikā gatavo-
jām un baudījām veselīgos augļu salātus. 

Liela rosība valdīja gatavojoties Lieldienām, kad visu grupu bērni gata-
voja rotājumus spēļu laukumiem un izpelnījās Lieldienu Zaķa cienastu par 
padarīto darbu. Liela jautrība valdīja Lieldienās, kad, sekojot Zaķa atsūtī-
tās vēstules norādījumiem, laukumos tika meklēti pārsteigumi. 

Ar sešgadīgajiem bērniem izzinājām Latgales kultūras mantojumu un 

apmeklējām Ziemeļlatgales tautas tērpu izstādi Kārsavas pilsētas bibliotē-
kā. 

Pavasarī par tradīciju kļuvušas arī vecvecāku dienas, kas šogad tika svi-
nētas Bitīšu un Skudriņu grupiņās. Skudriņu grupiņas bērni vecvecāku 
uzņemšanai gatavojās īpaši, iepriekšējā dienā cepot cepumus cienastam. 
Savukārt ciemiņi atsaucoties uz skolotāju aicinājumu, atnesa savus rado-
šos darbiņus izstādei. Vectēva gatavotais putnu būris vēlāk tika piestipri-
nāts kokā grupas laukumā. Liels prieks bija, kad pēc dažām dienām tur 
apmetās strazdi. 

Savukārt, Māmiņu dienā māmiņas tika iepriecinātas ar dzejoļiem, dzies-
mām, kopīgām rotaļām. Bijām sagatavojuši arī īpašus māmiņu portretus.  

Maijā sešgadīgie bērni piedalījās ugunsdzēsēju un glābēju atvērto 
durvju dienas pasākumā, ciemojoties pie Kārsavas ugunsdzēsējiem. 

Iespējams, vislielākais stimuls gaidīt pirmo mācību dienu skolā būs jau 
par tradīciju kļuvušais Kārsavas vidusskolas apmeklējums. Apmeklējuma 
laikā direktors iepazīstināja ar skolu, savu kabinetu, nākošajiem klases 
audzinātājiem, deva iespēju apmeklēt datorklasi, pārsteidza ar ķīmijas ek-
sperimentu burvību un  iespēju parādīt savas prasmes skolas sporta zālē. 

Tomēr īpašākais gada notikums pirmsskolas iestādē vienmēr ir sešgadī-
go bērnu izlaiduma pasākums. Laiks, kad veiksmes vēlējam visiem tiem, 
kas rudenī  uzsāks skolas gaitas, bet jo īpaši visiem skolotājiem, vecā-
kiem, kas mazajiem skolniekiem palīdzēs mācīties, priecāties un augt! 

 

Valentīna Zelča 
Kārsavas pilsētas PII skolotāja  

Foto: Lieldienu olu ripināšana 

ANASTASIJA DROZDOVA NO KĀRSAVAS IEGŪST STIPENDIJU „LATVIJAS MAKSIMĀLISTI”  

27. maijā, svinīgā apbalvošanas ceremonijā 

Rīgā, kinoteātrī „Splendid Palace”, tika ap-

balvoti stipendiju konkursa „Latvijas Maksi-

mālisti” finālisti un uzvarētāji. Kategorijā 

„Māksla” 2. vietu un 1000 eiro stipendiju ie-

guva jaunā fotogrāfe un video veidotāja 

Anastasija Drozdova no Kārsavas.  

1. vietu šajā kategorijā ieguva daudzsološais 

fotogrāfs no Valdemārpils Kristaps Bērziņš, bet 

3. vietu žūrija piešķīra topošajam māksliniekam 

Sergejam Veselovam no Daugavpils, kurš jau 

šobrīd zīmē elpu aizraujošus zīmējumus.  

Apbalvošanas ceremonijas laikā, piedaloties 

konkursa žūrijas pārstāvjiem „Ghetto Games” 

vadītājam Raimondam Elbakjanam, režisoram 

Andrim Gaujam, dziedātājai Aminatai Sava-

dogo, fizikas skolotājam Valdim Zuteram un 

sporta žurnālistei Viktorijai Kamazai, kā arī  

konkursa organizētājiem „Maxima Latvija”, tika 

paziņoti konkursa uzvarētāji arī pārējās kategori-

jās: „Humanitārās zinātnes”, „Eksaktās zinātnes”, 

„Mūzika”, „Sports un veselība” un speckategorijā 

5. – 6. klašu skolēniem „Mans sapņu hobijs”.   

„Maxima Latvija” vadītājs Andris Vilcmeiers 

ceremonijas laikā slavēja jauniešus par viņu aktī-

vo iesaisti konkursā: „Lai arī esam maza valsts, 

mēs esam talantīgi. Par to liecina jauniešu aktīvā 

dalība konkursā – šogad saņēmām 251 pieteiku-

mu. Es gribu teikt lielu paldies ne tikai visiem 

jauniešiem, bet paldies arī vecākiem, skolotā-

jiem, treneriem un draugiem par atbalstu, kas 

palīdz jaunajiem talantiem spīdēt.”  

Ar īpašiem fizikas un ķīmijas paraugdemons-

trējumiem apbalvošanas ceremonijas laikā uzstā-

jās fizikas skolotājs Valdis Zuters, bet ar muzi-

kāliem priekšnesumiem jauniešus iepriecināja 

Aminata Savadogo.  

Konkursa žūrijas pārstāvis, „Ghetto Games” 

vadītājs Raimonds Elbakjans atzina, ka uzvarētā-

ju izvērtēšana bijusi ļoti grūta: „Man kā basket-

bolistam bija grūti vērtēt puišus, kas brauc ar 

motociklu vai peld. Abi nodarbojas ar sportu, ko 

nekad profesionālā līmenī neesmu veicis. Tāpēc 

mēs skatījāmies jauniešu sasniegumus, kā arī 

vērtējām viņu potenciālu.” 

 

Jānis Beseris 
SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs  

Foto: Anastasija Drozdova  
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AIZVADĪTS PIRMAIS „ERASMUS +” PROJEKTS KĀRSAVAS NOVADĀ 

Laika posmā no 12. līdz 19. maijam 
biedrība “Kārsavas novada jaunie-
šu centrs “Pūga”” īstenoja 
“Erasmus +: Jaunatne darbībā” 

jauniešu apmaiņas projektu “Senie arodi mūsdienu gaismā”, kura 
ietvaros Kārsavas novadā viesojās 32 jaunieši no Moldovas, Armēni-
jas, Lietuvas, Ukrainas, Gruzijas un Latvijas. 

Astoņu dienu laikā tika paveikts neiespējamais, dalībnieki, ar grupu līde-
ru palīdzību, ātri vien izveidoja saliedētu komandu, kas vēlējās darboties 
un iegūt jaunas un nostiprināt jau esošās zināšanas par uzņēmējdarbību un 
tās saistību ar katras valsts senajiem arodiem. Jaunieši ieguva gan teorētis-
kas, gan praktiskas zināšanas uzņēmējdarbības jautājumos un veiksmīgi 
tos spēja sasaistīt ar seno arodu nākotni un savu ideju īstenošanas iespē-
jam.  

Projekta laikā jaunieši senos arodus iepazina kā katras nācijas kultūras 
bagātību, kas diemžēl, bet bieži vien tiek atstāta novārtā. Tomēr katrā val-
stī ir kāds pozitīvs piemērs par to, kā senās amatu prasmes tiek nodotas no 
paaudzes paaudzē un kā tie pielāgotas mūsdienu vajadzībām. Tika atklāts, 
ka dalībvalstu starpā ir daudz līdzību, gan seno amatu ziņā, gan tajā kādu 
lomu tie ieņem mūsdienās. Ar apmaiņas dalībnieku starpniecību, senajiem 
amatiem tika identificēta jauna un neaizstājama vieta mūsdienu pasaulē.  

Projekta dalībniekiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales tradīcijas un 
vietējo amatnieku un mājražotāju ikdienu divās izbraukuma dienās pa 
Kārsavas un Ludzas novadu. Pirmajā dienā jaunieši apmeklēja Lielo Kār-
savas tirgu, kur vērtēja mājamatnieku spējas piedāvāt savu produkciju pir-
cējiem. Malnavas “Dzīļu” maiznīcā apmaiņas dalībnieki ne tikai baudīja 
tradicionālos latgaliešu ēdienus, bet arī varēja izzināt kā tiek veidota uzņē-
mējdarbība, balstoties uz maizes cepšanas un tirgus tradīcijām. “Latgolys 
šmakovkys” dedzinātavas īpašnieks Jānis Krivtežs stāstīja jauniešiem par 
savas uzņēmējdarbības pirmsākumiem un to, cik svarīgi ir radīt biznesu, 
kas ir balstīts uz senajiem arodiem un senču tradīcijām. Savukārt Salnavas 
Muzikantu ciemā jauniešiem tika dota iespēja piedalīties meistarklasēs, 
kur viņi apguva muzikālo instrumentu spēli, klūgu pīšanas amatu, kā arī 
izzināja tēju vākšanas noslēpumus. 

Otrajā izbraukumu dienā Z/s “Kramiņi” jaunieši ne tikai iepazina bišu 
dzīves gaitu, bet arī varēja iemācīties liet vaska sveces un darināt gleznas 

no vaska krītiņiem. Savukārt dienas otrajā pusē tika apskatīta vecākā pil-
sēta Latvijā - Ludza un Ludzas amatnieku centrā jaunieši ieguva plašākas 
zināšanas par latgaliešu kultūru, paražām un dzīves dziņu.  

Jauniešu apmaiņas projekta realizācija sniedz ieguldījumu ne tikai jaun-
iešu personīgajā attīstībā, bet arī jūtamu ieguldījumu vietējās ekonomikas 
stiprināšanā, gan naktsmītņu un ēdināšanas sfērās, gan atbalstot mājražo-
tāju un amatnieku darbību.  

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 

atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 

tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.  

 

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

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEDZĪVOTĀJIEM LŪDZ 

SAKĀRTOT IELU NUMURU PLĀKSNES  

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi 

Valsts valodu centra vēstuli ar norādi, ka Kār-

savas pilsētas ielās vairākas ēku numuru plāk-

snes pārkāpj Valsts valodas likuma 21. panta 

pirmās daļas normas būtību: “[..]sabiedrības 

informēšanai paredzētā informācija sniedzama 

tikai valsts valodā [..].”. 

Apsekojot pilsētas teritoriju ir secināts, ka vairā-

kām ēkām Kārsavas pilsētā numuru plāksnes ir 

gan latviešu, gan krievu valodā, kas pārkāpj jau 

minēto Valsts valodas likuma 21. pantu. Šāds pār-

kāpums ir konstatēts ēkām, kuras atrodas uz Puški-

na, Sporta, Telegrāfa, Smilšu, Teātra, Skolas, Latga-

les, Šosejas, Stacijas, Avotu, Kalēju, Saules ielām.  

Kārsavas novada pašvaldība lūdz Kārsavas pil-

sētas un pagastu māju īpašniekiem, kuriem ir sa-

glabājušās vecās ēku numuru plāksnes ar latviešu 

un krievu valodas tekstiem, tās noņemt vai nomai-

nīt atbilstoši Valsts valodas likumam un Kārsavas 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2015 - 5 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu / 

laukumu nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas 

novadā”.  

Aicinām to izdarīt mēneša laikā, jo tiks veikta 

atkārtota apsekošana un ja pārkāpums netiks no-

vērsts, Kārsavas novada pašvaldība būs spiesta 

rīkoties likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

MOBILAIS MAMOGRĀFS IZBRAUC UZ LATVIJAS REĢIONIEM 

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklēju-

mus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 

4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 14. jūnijā, 

pie Kārsavas kultūras nama, Vienības iela 49c. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc ie-

priekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas 

uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības die-

nesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmek-

lējums ir bez maksas. Ar ģimenes ārsta vai ārstējo-

ša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar 

Nacionālo veselības dienestu – par maksu.  

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 

27 86 66 55. Sīkāka informācija 

www.mamografija.lv. 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 
2.jūnijā izsludina “Latgales NVO projektu 
programmu 2016”, kuras mērķis ir veicināt 
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvo-
tāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai 
skaitā mazākumtautību darbu Latgales plā-
nošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 
24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jo-
mām: 

- Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta 
projektiem (8 000 EUR), kas veicina pilso-
niskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un 
iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu 
reģiona nevalstiskajām organizācijām un 
veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot 
Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa 
„Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu 
un piederības sajūtu savai valstij, rosinot 
pašorganizējošus procesus un sadarbību” 
īstenošanu.  

- Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem 
(8 000 EUR). 

- Mazākumtautību NVO atbalsta projek-
tiem (8000 EUR). 

Vienam projektam maksimāli pieejami 

3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegša-

nai ir 2016. gada 6.jūlijs pl.: 16:00.  

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa 

un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājas la-

pās www.nvoc.lv un www.latgale.lv. 

LATGALES NVO PROJEKTU 

PROGRAMMA 2016 
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SK KUORSOVA IZCĪNA 1. VIETU MINIFUTBOLA 
TURNĪRĀ „MĒRDZENES PAVASARIS - 2016” 

28. maijā Mērdzenes pamatsko-
las stadionā notika jauniešu mini-
futbola turnīrs „Mērdzenes pava-
saris - 2016” U-12 grupā. Turnīrā 
piedalījās septiņas komandas no 
Kārsavas, Maltas, Rēzeknes un 
Bērzgales. 

Komandas tika sadalītas divās 
apakšgrupās. Izspēlējot savas 
apakšgrupas notika pusfināla un fi-
nālspēles. Kārsavas komanda SK 
Kuorsova šajā turnīrā izcīnīja 1. vietu 
finālā apspēlējot Maltas komandu ar 
rezultātu 2:1. 

Paralēli turnīram notika arī dažādi 
konkursi, kuros pasākuma apmeklē-
tājiem bija iespēja rādīt savas futbola 
tehniskās iemaņas.  

Bumbas žonglēšanā (1 min) bērnu 
grupā: 1. vietā – Ņikita Taukuls, 2. 
vieta – Māris Grigasts, 3. vieta – 
Ņikita Vasiljevs. Bumbas žonglēšana 
(1 min)  pieaugušo grupā: 1. vieta – 
Ilarija Ločmele un Vitālijs Voskāns 
(TFK Rēzekne komandas treneris) – 
121 reize, 2. vieta – Mihails Oļipovs 
(SK Kuorsova komandas treneris), 3. 
vieta – Lāsma Nagla. 

Bumbas vadīšana bērnu grupā: 1. 
vieta – Ņikita Vasiljevs, 2. vieta – 
Ņikita Romanovs, 3. vieta – Andis 
Jakovlevs un Rolands Jurāns. Bum-
bas vadīšana pieaugušo grupā: 1. vie-
ta – Vitālijs Voskāns (TFK Rēzek-
ne), 2. vieta – Lāsma Nagla, 3. vieta 
– Sergejs Prokopkins (Rēzeknes FA 
(meitenes) komandas treneris). 

Sitieni pa vārtiem bērnu grupā: 1. 
vieta – Imants Ančs, 2. vieta – Ņikita 
Vasiljevs, 3. vieta – Ainars Oltiņš. 
Sitieni pa vārtiem pieaugušie: 1. vie-
ta – Aleksandrs Baradulins (Maltas 
komandas treneris), 2. vieta – Mi-
hails Oļipovs (SK Kuorsova koman-
das treneris), 3. vieta – Mihails Zem-
linskis (12. Saeimas deputāts un FK 
Ogre komandas treneris).  

Turnīru atbalsta Kārsavas novada 
pašvaldība, Mērdzenes pamatskola, 
biedrība “SK “Kuorsova”” un biedrī-
ba “Dzintara līga” (Mihails Zemlin-
skis).  

 

Mihails Oļipovs 
Kārsavas novada sporta organizators 

MINIFUTBOLA TURNĪRS U-16 GRUPĀ 
„MĒRDZENES PAVASARIS - 2016” 

16. maijā Mērdzenes pamatsko-

las stadiona notika Jauniešu mini-

futbola turnīrs U-16 grupā (2000. 

gadā dzimušajiem) „Mērdzenes 

pavasaris - 2016”, kurā piedalījas 

piecas komandas no Kārsavas, Lu-

dzas un Mērdzenes, starp tām arī 

bija divas meiteņu komandas.  

Pēc sūrās cīņas 1.vietu ieguva – 

Mērdzene, 2. vietu – Vibe (Kārsavas 

un Merdzene), 3. vietu – Donuški FC 

(Ludza), 4.vietu – SK Kuorsova 

(meitenes) un 5. vietu – Ludzas NSS/

Women.  

Pēc turnīra notika arī konkursi, ku-

rā bija ispēja rādīt savu individuālo 

meistarību:  

Bumbas vadīšana „Ilinoisa”: 1. 

vieta - Daniels Podolec, 2. vieta – 

Rodions Timofejevs, 3. vieta – Gun-

tars gabranovs; 

Bumbas žonglēšana (1.min.): 1. 

vieta - Ilarija Ločmele (137 reizes), 

2. vieta – Rodions Timofejevs, 3. vie-

ta – Guntars Gabranovs; 

Sitieni pa vārtiem: 1. vieta – Alek-

sandrs Stripkāns, 2. vieta – Faina 

Dobrovoļska, 3. vieta – Sandis 

Dauksts. 

Mihails Oļipovs 
Kārsavas novada sporta organizators 

09.04.2016. Rēzekne notika 

pusmaratons „Skrien Rēzek-

nē!”, kurā piedalījas arī Kār-

savas novada skrējiejī.  

2006.-07.g.dzim. (183 dalibnie-

ki) Paula Pundure – 14. vieta; 

2004.-05.g.dzim. (96 dalibnieki) 

1000m 

Jurkāns Rinalds – 1.vieta, Kai-

rišs Kristiāns  - 3.vieta (abi no 

Mežvidu pamatskolas); 

1998.-2000.g.dzim. (72 dalībnie-

ki) Ēriks Starodumovs – 5.vieta 

(Kārsavas vidusskola); 

1987.-96.g.dzim. (75 dalībnieki) 

Zaiga Protizāne – 16.vieta; 

1987. un vecakie (202 dalibnie-

ki) Sintija Grišule – 11.vieta; 

1987.-1996.g.dzim. (60 dalibnie-

ki) Jānis Ļubka – 4.vieta. 

 
22.04.2016. Ludzas novada 

Sporta skolas atklātās sacensī-

bas vieglatlētika slēgtās telpās. 

„C” gr. (2003.-2004.g.dzim.) 

Viktorija Krišāne: augstlēkšanā 

– 1.v., sporta soļošanā – 1.v., 

tāllekšanā – 2.v. 

Nikita Jakimovs: 600m – 3.v. 

Darija Ločmele: 600m – 4v. 

„D’ gr. (2005.-2006.g.dzim.) 

Unda Streļča: 600m – 1.v. 

Paula Pundure: tāllekšanā – 5.v., 

150m – 5.v. 

Sandis Ivanovs: 600m – 4.v.  

„E” gr. (2007.-2008.g.dzim.) 

Amanda Troinikova: augstlēkša-

nā – 2.v., tāllekšanā – 5.v. 

Džasmīna Voitenko: augstlēkša-

nā – 3.v., tāllekšanā – 1.vieta. 

Ketrīna Kuzņecova: 600m – 

3.vieta 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

29.04.2016. Anniņmuižā notika 

Latvijas skolēnu 69. Spartaki-

ādes finālsacensības vieglatlēti-

kas pavasara krosa stafetes 

„Latvijas avīzes kauss 2016”, 

kurā piedalījas Kārsavas vi-

dusskolas sportisti.  

Labakie rezultāti: 

Stafetes: 3x800m 1996.-

99.g.dzim. Jaunietes – 3.vieta 

( Daira Poikane, Katrīna 

Ločmele, Sofija Ločmele) 

Stafetes: 3x800m 2000.-

01.g.dzim. Jaunietes – 2.vieta 

(Lindija Kiščenko, Zara Suhov-

ska,  Ilarija Ločmele) 

Stafetes: 3x500m 2004.-

05.g.dzim. zēni – 3. vieta 

(Kristiāns Kairišs, Rinalds Jur-

kāns, Rainers Patmalnieks) 

Kopvertējumā Kārsavas vidus-

skola izcīnīja – 3. vietu. 

Sporta skolotājs: Viktorijs Kri-

šāns 

 

30.04.2016. Jēkabpils atklātajs 

čempionāts vieglatlētikā pieau-

gušiem un U-16 vecuma grupā, 

veltīts soļotāja Pētera Zeltiņa 

un lodes grūdēja Jura Bērziņa 

piemiņai. 

U-16 vecuma grupa: 

Ronalds Stanislavskis – 3000m 

sporta soļošana – 1.vieta 

Vivita Krišāne – 3000m sporta 

soļošana – 2.vieta 

Sabīne Blaua – 3000m sporta 

soļošana – 3.vieta 

Lauris Cimbaļuks – 3000m spor-

ta soļošana –3.vieta 

Ilarija Ločmele – 1500m – 

2.vieta 

Pieaugušo vecuma grupa: 

Zaiga Protizāne – 3000m kavēk-

ļu skrējiens – 3.vieta 

Ēriks Starodumovs – 3000m 

kavekļu skrējiens – 4.vieta 

Sintija Grišule – 400m – 7.vieta                                                    

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

06.05.2016. Zilupe notika 

2015./2016. mācību gada 

Starpnovadu skolu kausa izcī-

ņa vieglatlētika. 

1997.-98.g. dzim. grupā 

Anželika Vladimirova: lodes 

grūšanā – 1.vieta 

1999.-2000.g.dzim. grupā 

Stafetes 4x100m jaunietes – 

1.vieta ( Liene Nagle, Daira Poi-

kāne, Linda Kiščenko, Sofija 

Ločmele) 

Stafetes 4x100m jaunieši – 

1.vieta (Ēriks Starodumovs, Ivo 

Burmeisters, Lenards Krieviņš, 

Ardis Rudzīts) 

Liene Nagle: tālleksana – 3.v.; 

Sofija Ločmele: 400m – 2.v., 

1500m – 2.v.; Linda Kiščenko: 

1500m – 3.v.; Ardis Rudzīts: 

100m – 1.v., augstlēkšanā – 1.v., 

tāllekšanā – 1.v.; Dāvis Blaus: 

lode – 1.v.; Ivo Burmeisters: 

400m – 2.v., 3000m – 2.v.; 

Lenarts Krieviņš: tāllekšanā – 

2.v., 100m – 3.v.; Ēriks Starodu-

movs: 3000m – 1.v., lode – 3.v. 

2001.-2002.g.dzim. grupā 

Faina Dobrovoļska: augstlēkšanā 

– 2.v., tāllekšanā – 1.v.; Sabine 

Blaua: lode – 1.v.; Agita 

Kondrāte: augstlēkšanā – 1.v.; 

Roberts Rancāns: augstlēkšanā – 

1.v.; Lauris Cimbaļuks: šķēps – 

2.v. 

2003.-2004.g.dzim. grupā 

Viktorija Krišāne: augstlēkšanā 

– 1.v., tāllekšanā – 2.v., 800m – 

1.v.;  Junora Streļča: 800m – 

3.v.; Darija Ločmele: 800m – 

2.v. 

2005.-2006.g.dzim. grupā 

Rainers Patmalnieks: 60m – 2.v., 

augstlēkšana – 3.v.; Linda 

Streļča: tāllekšnā – 3.v. 

Treneris: Viktorijs Krišāns 

VIEGLATLĒTIKA 
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Saistošie noteikumi Nr. 5 
Grozījumi 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
LR  likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto, 

piekto daļu, 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913 

„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17., 19.4. apakšpunktu 

Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķi-
nāms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-

šanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu. 

                                                                               
Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 29. oktobra saistošajos no-

teikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” šādus gro-
zījumus: izteikt 7. punktu šādā redakcijā:  

„7. Izvērtējot vidējos ienākumus personām, kurām ir kredītsaistī-

bas ,Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk  -SD) personas 

ienākumu apmēru samazina ne vairāk par 25 euro mēnesī vienai personai no 

mājsaimniecības. Iesniedzējpersona iesniedz kredītiestādes dokumenta kopiju, 

kas apliecina personas ikmēneša kredītmaksājuma apmēru.” 

izteikt 13. punktu šādā redakcijā: 
„13. Dzīvokļa pabalsts 
13.1. Dzīvokļa pabalsts ir Kārsavas novada pašvaldības pabalsts, kas pare-

dzēts: 
13.1.1. trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar 

centralizētu apkuri - dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/
vai maksas par pakalpojumiem (apkure, ūdens, gāze, citi komunālie pakalpoju-
mi), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai; 

13.1.2. trūcīgo vai maznodrošināto personu (ģimeņu) mājsaimniecībām ar 
individuālu apkuri - ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izdevumu (īre, 
komunālie maksājumi),  viena gāzes balona  un/vai kurināmā iegādes izdevumu 
segšanai. 

13.1.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs SD iesniedz ie-
sniegumu, īpašuma apliecinošu dokumenta vai īres un/vai apsaimniekošanas lī-
guma kopiju, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu apliecino-
šus dokumentus (rēķinus, kvītis, apmaksas čekus) par pēdējiem 3 mēnešiem. Pa-
balsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz personas (ģimenes) faktiskajiem 
maksājumiem, nepārsniedzot pašvaldībā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru. 

13.2. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu līdz 100 EUR kalendārajā gadā ir: 
13.2.1. personai (ģimenei), kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) sta-

tuss; 
13.2.2. ģimenei ar bērniem, kurā ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ja ir pie-

šķirts maznodrošinātas ģimenes statuss; 
13.2.3. vienai atsevišķi dzīvojošai maznodrošinātai personai, kuras ienāku-

mu līmenis nepārsniedz 200 EUR 
13.2.4. maznodrošinātai ģimenei, kurā nav nepilngadīgu bērnu, ja ģimenes 

kopējie ienākumi nepārsniedz 260 EUR. 
Pabalsta pieprasītājam, kuram dzīvokļa pabalsts nepieciešams kurināmā ie-

gādei – mājokļa individuālai apkures nodrošināšanai – ir jāiesniedz izdevumus 

apliecinošus dokumentus - maksājuma kvīti/čeku, kurā norādīti personas dati vai 
pavadzīmi/rēķinu no uzņēmuma, kas piegādās kurināmo.  

Ja pabalsta pieprasītājs saņem valsts atbalstu elektroenerģijas patēriņa segša-
nai, dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanā netiek ņemti vērā pabalsta pieprasītāja 
ar elektrības patēriņu saistītie izdevumi. 

SD izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pie-
ņem pamatotu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. 

Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā 
naudā vai, pārskaitot uz norēķinu kontu, vai, pēc vienošanās ar pabalsta pieprasī-
tāju, pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.” 

 
Domes priekšsēdētāja I.Silicka 

 
Ar Kārsavas novada domes 
2016.gada 28. aprīļa sēdes lēmuma Nr.39,  prot. Nr. 5 
 

Saistošie noteikumi Nr.5 
Grozījumi 2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 
paskaidrojuma raksts 

 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) grozījumu projekts (turpmāk – 

Projekts) izstrādāts pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33.panta otro daļu, 2010. gada 30. marta MK noteikumu „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.pnkt. Projektā ir 
noteikti  nosacījumi ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu, ģimenei (personai), 
kurai ir parādsaistības.  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 
piekto daļu, ir veikti grozījumi  Noteikumu aktuālās redakcijas 13. punktā, nosa-
kot dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību.  

2. Īss projekta satura izklāsts.  
1) Projekts paredz, ka izvērtējot vidējos ienākumus personām, kurām ir kre-

dītsaistības, Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests personas ienākumu 
apmēru samazina ne vairāk par 25 euro mēnesī, nevis katrai personai no māj-
saimniecības, kā to paredz Noteikumu aktuālā redakcija, bet tikai vienai personai 
no mājsaimniecības, kurai ir parādsaistības. 

2) Noteikumu 13. punkta Projekts sniedz klientam saprotamāku informāciju 
par dzīvokļa pabalstu un tā piešķiršanas kārtību, nosakot klientam nepieciešamī-
bu iesniegt Sociālajā dienestā ar kurināmā iegādes vai dzīvojamās telpas lietoša-
nu saistītos izdevumus  apliecinošos dokumentus. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.  
Papildus budžeta līdzekļi 2016.gadā nav nepieciešami. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja I.Silicka     

TOP JAUNA KĀRSAVAS NOVADA MĀJAS LAPA 

Attīstoties globālajam tīmeklim, pie-

augot interneta lietotāju skaitam un 

lietotāju vēlmei iesaistīties, iedzīvotā-

jiem rodas nepieciešamība pēc infor-

mācijas apmaiņas abos virzienos. 

Šobrīd pieejamā Kārsavas novada 

pašvaldības mājas lapa ir izveidota 

2009. gadā un nespēja nodrošināt šī 

brīža prasības. Tādēļ 2015. gada vasa-

rā tika uzsākts darbs pie jaunas paš-

valdības mājas lapas. 

Veidojot jaunās mājas lapas specifikā-

ciju, tika izpētīta šī brīža mājas lapas ap-

meklētāju statistika, aplūkotas citas veik-

smīgi izstrādātas pašvaldību mājas lapas 

un ņemtas vērā Ministru kabineta notei-

kumu prasības.  

Pēc izpētē iegūtajiem datiem tika defi-

nēts jaunās mājas lapas mērķis - informēt 

iedzīvotājus, atvieglot informācijas atra-

šanu, veicināt pašvaldības un iedzīvotāju 

komunikāciju.   

2015. gada 22. decembrī apstiprinot 

Kārsavas novada pašvaldības budžetu, 

Sabiedrisko attiecību budžetā tika pare-

dzēts 3000 eiro finansējums, jaunas paš-

valdības mājas lapas izveidei.  

Iesākoties 2016. gadam tika veikta ce-

nu aptauja, komunikācija ar potenciāla-

jiem izstrādātājiem, priekšlikumu uzklau-

sīšana un uzmeklēts atbilstošs speciālists 

kvalitatīvas mājas lapas izveidei. 

2016. gada aprīlī tika slēgts līgums ar 

pieredzējušu mājas lapu izstrādātāju 

Nauri Kolātu, par Kārsavas novada paš-

valdības mājas lapas izveidi. Šobrīd no-

tiek informācijas apkopošana, lai izstrā-

dātājs var ķerties pie dizaina koncepcijas 

izstrādes.  

Tekošie veicamie darbi ir dizaina iz-

strāde un tā vizuālā programmēšana. Mā-

jas lapas funkcionālā programmēšana, 

testēšana un korekciju veikšana. Paveicot 

šos darbus mājas lapa tiks nodota Kārsa-

vas novada pašvaldības rīcībā un plānots, 

ka jauno mājas lapu Kārsavas novada 

iedzīvotāji varēs sākt lietot šī gada rude-

nī.  

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

25. maija vakarā atpūtnieki pie Kārsavas “Krosta” es-

trādes pēc sevis ir atstājuši sasistus stiklus un izmētātas 

pudeles. Šādus pārkāpumus ir iespējams sodīt pēc Latvi-

jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, tādēļ aicinājums 

nepiesārņot vietas, kur paši atpūšamies.  

Pie “Krosta” estrādes notiek video novērošana, līdz ar to 

sadarbībā ar policiju vaininieki tiek atrasti. Šāda prakse jau ir 

realizēta atklājot personas, kuras apzīmēja estrādes sienas, 

katrai uzliekot 70 eiro lielu sodu par huligānismu.  

Lūgums iedzīvotājiem, redzot, ka tiek pārkāpti sabiedris-

kās kārtības noteikumi vai arī tiek demolēti pilsētas objekti, 

kā arī redzot citus pārkāpumus, ziņot par pārkāpumiem 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārsavas iecir-

knim pa tālruni 65 707 271. Iespējams, laicīgi brīdinot kārtī-

bas sargus, varēs samazināt kaitējumu pilsētai un novadam. 

Kārsavas novada pašvaldība rūpējas par to, lai pilsēta būtu 

sakopta un skaista. Tomēr, lai to uzturētu kārtībā, nepietiek 

tikai ar pašvaldības rūpēm, sētnieku darbu un sakopšanas 

talkām. Lai pilsēta būtu tāda, kurā ir patīkami uzturēties, ku-

rā gribas atgriezties un ar kuru var lepoties, ikvienam iedzī-

votājam tā jāsaudzē. 

 

Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste  

AICINĀM BŪT PRĀTĪGIEM UN 

NEPIESĀRŅOT SAVU NOVADU 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada  Vēstis” ; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

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

 

twitter.com/karsavas_novads www.karsava.lv 

Broņislava Gabrāne  

04.09.1930 - 15.05.2016 Malnavas pagasts 

Aleksandrs Kuzmins  

23.04.1934 - 09.05.2016 Mežvidu pagasts 

Anatolijs Zambers  

22.05.1944 - 29.05.2016 Mērdzenes pagasts 

 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā maija mēnesī sastādīti 5 miršanas reģistri:  

SVEICAM  JŪNIJA JUBILĀRUS 

75 gadu jubileja  
Lidija Aņisimova Malnavas pag. 

Vanda Leitāne Kārsava 
Anna Linuža Kārsava 

Zinaīda Pitkeviča Malnavas pag. 
Jadviga Sidorova Kārsava 

Elizabete Smilškalne Mežvidu pag. 
 

80 gadu jubileja 
Marija Bļase Malnavas pag. 

Konstancija Bukša Malnavas pag. 
Anastasija Dovāne Kārsava 

Janīna Krišāne Mežvidu pag. 
Anna Ločmele Kārsava 

Zinaida Pičukāne Mērdzenes pag. 
Edmunds Rudovičs Mežvidu pag. 

Vija Skuja Kārsava 
 

85 gadu jubileja 
Veronika Labanovska Malnavas 

pag. 
 

90 gadu jubielja 
Valentīna Bodže Mērdzenes pag. 
Antoņina Lipska Malnavas pag. 
Aleksandrs Nalivaiko Kārsava 
Aleksandra Turlaja Kārsava 

 
93 gadu jubileja 

Juzefa Driča Kārsava 

Ir aiztraukuši gadu spieti, 
Ir ziedu, viršu medus vākts, 
Un, pārlūkojot gadu kāres, 

"Tīrs dzintars!" varam secināt. 
/V.Mežnora/ 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI! 

Atsaucoties uz izdevuma „Ludzas Zeme” publiskoto viedokli, lai no-

vērstu cilvēku maldināšanu par pašvaldībā risināmo jautājumu procedū-

ru, informējam par sekojošo: 

Nevienas pašvaldības jurista – ne štata, ne ārštata – pienākumos 

nedrīkst paredzēt un no pašvaldības budžeta apmaksāt pašvaldības 

iedzīvotāju juridiskās konsultācijas, kuras sniegtu šāds jurists. Paš-

valdībai sniedzamo pakalpojumu ietvaros jurists nepieņem iedzīvotājus. 

Juridiskie pakalpojumi tiek sniegti pašvaldībai, nevis iedzīvotājiem.  

 Iedzīvotāji var saņemt juridisko palīdzību par samaksu pie jebkura 

advokāta  vai  jurista, kurš likumā noteiktā kārtībā reģistrējis savu darbī-

bu, tai skaitā, V.Lipskas, bet tas nekādā veidā nav saistāms ar pašvaldī-

bas funkcijām un viņas pakalpojumiem pašvaldībai. Iedzīvotāji, kuriem 

ar Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgās personas statuss, juridis-

ko palīdzību krimināllietās, administratīvajās un civillietās, var lūgt Juri-

diskās palīdzības administrācijā, iesniedzot lūgumu uz pašvaldībā pieeja-

mās veidlapas. Tādā gadījumā, ja palīdzība tiks piešķirta, JPA nozīmēs 

juridiskās palīdzības sniedzēju, kura darbs tiks apmaksāts no valsts bu-

džeta līdzekļiem, bet trūcīgā persona atbrīvota no samaksas.  

Pašvaldība aicina analizēt un kritiski izvērtēt medijos sniegto informā-

ciju.  

No 4.- 8. jūlijam Kārsavas vidusskolā tiek organizēta 5 dienu die-

nas nometne 30 Kārsavas novadā deklarētiem vai kuri mācās Kār-

savas novada izglītības iestādēs 7—12 gadīgiem zēniem un meite-

nēm.  

Nometni organizē KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA 

BIEDRĪBA.  

Nometnes vadītāja: Vaira Šicāne (Nometņu vad. apliecība Nr.044-

00001, derīga līdz 27.02.2019.)  

Nometnes audzinātājas: Sarmīte Linuža un Aina Jurdža. Īss nometnes 

satura apraksts: Vasaras nometnes „VARAVĪKSNE” galvenā tēma - 

„Varavīksnes krāsu pasaulē”. 

Mēs dosimies ceļojumā - katru dienu bērni atklās krāsaino pasauli 

apkārt mums. Bērni paplašinās savu redzesloku par krāsu lietojumu 

dzīvē, dabā, daiļliteratūrā, mākslā. Nometnē mēs brauksim ekskursijā uz 

Rāznu, kur tās skaisto apkārtni vērosim no Liepu kalna. Dosimies pārgā-

jienā, kur iemācīsimies celt telti, orientēties uz vietas un rīkoties ar tūris-

ma inventāru. Piedalīsimies sporta aktivitātēs, nodarbosimies radošās 

darbnīcās, kurās katrs individuāli varēs atklāt sevī jaunus talantus un at-

tīstīt radošas dotības un spējas. Piedalīsimies “Krosta” estrādes teritori-

jas sakārtošanā, Valsts meža dienesta organizētajā kociņu pareizas stādī-

šanas apmācības izbraukuma pasākumā uz mežu.  

Dalībnieku skaits ir ierobežots! Nometnei iespējams pieteikties līdz 

27.jūnijam, sūtot uz e-pastu sicane@inbox.lv parakstītu, ieskenētu ie-

sniegumu (meklē to Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā  

www.karsava.lv). Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26317693.  

Dalībnieku līdzfinansējums 35.00 EUR jāpārskaita pēc rēķina saņem-

šanas vienas darba dienas laikā uz rēķinā norādīto kontu. 

 
Vaira Šicāne 

Izglītības metodiķe  

AICINĀM PIETEIKTIES VASARAS NOMETNEI 

“VARAVĪKSNE” 169 km garais velomaršruts ved pa Ziemeļlatgales reģionu un ceļotā-

jus pārsteidz ar savu viesmīlību un nebeidzami skaisto Latgales dabu. 

Katrai vietai Latgalē ir sava vēsture un īpaša aura – vai tā būtu baznī-

ca, muiža vai viensēta. Posmā no Viļakas līdz Kārsavai maršruts ved 

tuvu Latvijas – Krievijas robežai, kas vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienī-

bas ārējā austrumu robeža. Šajā brauciena posmā velobraucējiem līdzi 

ir jābūt personu apliecinošiem dokumentiem. Velomaršruta „Rupoj va-

sals!” kartē ir apkopotas Ziemeļlatgales apskates vietas, kā arī 

naktsmītnes, atpūtas vietas, velo nomas punkti un veloservisi, lai at-

vieglotu pārvietošanos un plānošanu ceļot gribētājiem. 

Velomaršruts “Rypoj vasals!” nr. 34 jau no maija sākuma ir oficiāli 

pieejams gan tiem, kas brauc iepazīt Ziemeļlatgali, vadoties tikai pēc 

marķējumiem, gan tiem, kam līdz ir velomaršruta karte. 

Velomaršruta kartes var lejupielādēt: visit.karsava.lv/turisma-bukleti 

vai arī paņemt kādā no Latgales tūrisma informācijas centriem. 

Inga Bernāne 

Tūrisma Organizatore 

VELOMARŠRUTS NR. 34 “RYPOJ VASALS!”  


