
JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA 

IEDZĪVOTĀJI 

 
Alise Drozdova  

Kristīne Kurmeļova  

JAUNĀS ĢIMENES 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā feb-

ruāra mēnesī sastādīti divi laulību reģistri:  

 

Sergijs Burkušs un Tamāra Gabrāne 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs! 

LIELĀS TALKAS NORISE KĀRSAVAS NOVADĀ - “LATVIJAI BŪT ZAĻAI!” 
 

Šī gada Lielās talkas lozungs ir “Latvijas būt zaļai!” un tas, vai tā tie-

šām ir zaļa, nevar noteikt neviena statistika vai pētījums. Latvijas 

zaļums slēpjas mūsu apziņā un darbībās! 

Lielā talka ir viens no veidiem kā mainīt cilvēku domāšanu un darbību. 

Talka arī parāda, ka labas lietas nevar izdarīt uzreiz vienā mēģinājumā, 

bet tam ir nepieciešams laiks, lai mēs tiešām mainītos paši, mainītu savus 

paradumus, domāšanu un uzvedību. Labie darbi ir lipīgi – darot labas lie-

tas sabiedrības labā, mēs rādām labu piemēru, attieksmi un mūsu vērtības 

visiem līdzcilvēkiem. 

Aicinām pavasara tīrīšanas laikā, uzkopt savas teritorijas, lai Lielajā talkā 

varam vienoties sabiedrisko vietu uzkopšanai. Atbrīvojoties no ziemā iek-

rātajiem atkritumiem mājoklī un dārzā, nevajadzētu piemirst arī par atkri-

tumu šķirošanu. 

Kārsavas novadā šogad plānota liela talkošana, jo uz doto brīdi jau ir pie-

teiktas 17 talkošanas vietas. Vietas, datumus un laikus skatieties 3. lpp. 

Aicinām iedzīvotājus un organizācijas pieteikt arī savas talkošanas vietas 

portālā talkas.lv, vai arī pievienoties kādai no jau reģistrētajām talkām. 

Atgādinām, ka talkas maisus, kas šogad ir balti, var saņemt tikai tie, kuri 

ir reģistrējuši savu talku un līdz ar to, talkā savāktos atkritumus bez mak-

sas savāks SIA “ALAAS”. 

Labā ziņa ir tā, ka šogad visās talkošanas vietās tiks šķiroti atkritumi un 

vēlāk nogādāti uz atkritumu šķirošanas punktiem pagastos vai Šķiroto at-

kritumu savākšanas laukumu Stacijas ielā 40, Kārsavā, kas būs atvērts 22. 

aprīlī no 11.00 līdz 19.00. Arī pagastos konteineri šķirotajiem atkritu-

miem būs atvērti visu dienu. 

Juris Vorkalis 
“Lielās talkas” koordinators Kārsavas novadā 

Domes priekšsēdētājas Ināras Silickas iedzīvo-

tāju pieņemšana ir pirmdienās no plkst. 8.00 – 

12.00. 

Domes priekšsēdētājas vietnieka Pētera Laga-

novska iedzīvotāju pieņemšana ir piektdienās 

no plkst. 8.00 – 12.00. 

Izpilddirektora Toma Vorkaļa iedzīvotāju pie-

ņemšana ir trešdienās no plkst. 13.00 – 16.30. 

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA PIE 

PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

KĀRSAVAS NOVADĀ MEKLĒ DARĪTĀJUS! 

Ceturto gadu Kārsavas novada pašvaldība rīko biznesa ideju konkur-

su „STEP UP!”. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta ša-

jā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa 

var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.  

Aprīļa mēneša garumā (no 1. līdz 30. aprīlim) novada iedzīvotāji tiek aici-

nāti, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Kārsavas no-

vada pašvaldības domē, radīt sev iespēju biznesa attīstībai. Kā viens no 

svarīgākajiem konkursa nosacījumiem ir saimnieciskās darbības reģistrē-

šana un uzņēmējdarbības attīstība tieši Kārsavas novada teritorijā. Uzņē-

mēji ar iepriekšēju pieredzi ar konkursa starpniecību var piesaistīt finan-

ses jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanai, attīstībai eksporta virzie-

nā. Savukārt tiem, kuri tikai plāno sākt savu saimniecisko darbību, šī ir 

lieliska iespēja saņemt līdzfinansējumu.  

Iesniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri 

pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbil-

stība nolikumam. Savukārt otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem ir 

jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija, kas tiek izklāstīta klātienē 

žūrijai. Žūrijas komisijas sastāvā esošie eksperti arī nosaka atbalstītās biz-

nesa idejas un līdzfinansējuma apjomu.  

Aizvadīto četru gadu laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenoša-

nai ir saņēmuši 9 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais fi-

nansējuma apjoms sasniedza 13 000 eiro. Pilns saraksts ar atbalstītajiem 

projektiem ir skatāms Kārsavas novada mājaslapā - karsava.lv.  

Vairāk informācijas par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un 

konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265 

vai epastu: inga.bernane@karsava.lv.  

Inga Bernāne 
Tūrisma organizatore 

Attēlā pagājušā gada finansējuma ieguvējs Jānis Gabrāns, kurš ieguva 1500 

eiro guļbūvju izgatavošanai.  
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BEIGUSIES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA PAR JAUNAS KATLU MĀJAS KĀRSAVAS PILSĒTĀ 
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU 

KĀRSAVAS PII SILTINĀŠANAS DARBI RIT 
PILNĀ SPARĀ 

KĀRSAVĀ TAPS TŪRISMA UN AMATNIECĪBAS CENTRS 
„LĪČU MĀJAS” 

Kārsavas novada pašvaldība 

kopš 2015. gada strādā pie ēkas 

Vienības ielā 64 pārbūves projek-

ta. Ēku ir plānots pārvērst par 

tūrisma un amatniecības centru, 

kurā atradīsies Kārsavas novada 

muzejs, izstāžu zāle, tūrisma in-

formācijas centrs, telpas vietē-

jiem amatniekiem un mājražotā-

jiem un iedzīvotāju jaunrades 

telpas. 

2015. gada 15. aprīlī tika izsludināts iepirkums uz būvniecības ieceres tehniskā pro-

jekta  izstrādi un autoruzraudzību ēkas pārbūvei. Konkursā savus piedāvājumus iesnie-

dza 6 pretendenti, no kuriem uzvarēja SIA “BM-projekts”. Tālāk ar uzņēmumu tika 

noslēgts līgums par 12 039,50 eiro tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai pie 

tūrisma un amatniecības centra pārbūves. 

Pēc pusgada darba tika pabeigts un nodots tehniskais projekts. Tā izstrādes gaitā tika 

ietverta arī ēkas vēsturiskā izpēte, kuras rezultātā tika noskaidrots ēkas sākotnējais no-

saukums “Līču mājas”, kas turpmāk arī būs tūrisma un amatniecības centra oficiālais 

apzīmējums. 

Lai realizētu projekta ieceri, tika meklēti piemērotākie finanšu avoti un 2016. gada 

otrajā pusē tika nolemts sniegt projektu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmā. Sadarbībā ar Baltinavas novadu un Ivjes rajonu Baltkrievijā 

tika sagatavots un aizvadītā gada decembrī iesniegts projekts “Aktīvas un ilgtspējīgas 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas vides radīšana Ivjes, Baltinavas un Kār-

savas novados”, kura kopsumma sasniedz 1 miljonu eiro.  

Pie projekta sagatavošanas tika piesaistīti eksperti no  SIA “Investīciju Risinājumu 

Birojs”, ar kuriem tika noslēgts līgums par projekta sagatavošanu 2722.50 eiro apmērā. 

Kopprojekts ir pozitīvi novērtēts divās kārtās - administratīvajā un atbilstības pārbaudē 

un tiek virzīts pēdējam posmam - kvalitātes novērtējumam, kura rezultāti varētu tikt 

publiski paziņoti līdz augusta mēnesim. 

Paralēli norit darbs pie tā, lai tūrisma un amatniecības centra „Līču mājas” telpas pie-

pildītu ar Kārsavas novada stāstu un radītu muzeju, kas ne tikai informē, bet arī iesaista 

novada iedzīvotājus un apmeklētājus izpētes un radīšanas procesā. Šajā etapā pašvaldī-

bas komandai ir pievienojusies Ineta Zelča Sīmansone, kas ir cēlusies no Kārsavas, Lat-

vijā pazīstama muzeoloģe un domnīcas Creative museum vadītāja. Līdz šim ir izstrādā-

ta koncepcija Kārsavas novada muzeja izveidei un izkristalizētas tēmas pētījumiem, uz 

kuru bāzes tiks veidotas muzeja ekspozīcijas.  

Šis projekts ir viena no Kārsavas novada pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm, lai vei-

cinātu Kārsavas novada atpazīstamību, uzņēmējdarbības attīstību, labklājību un, galve-

nokārt, Kārsavas novada vēstures un cilvēku likteņu stāstu saglabāšanu.  

 
Inga Bernāne 

tūrisma organizatore 

23. martā Kārsavas kultūras namā notika publiskā apspriešana 

par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un au-

toruzraudzaību. 

Apspriešanās mērķis - saskaņot sabiedrības un ieceru ierosinātāju inte-

reses un iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā. 

Lai varētu pieņemt lēmumu par ieceres sekmīgu realizēšanu iedzīvotāji 

tika aicināti izteikt viedokli arī rakstiski, aizpildot aptaujas lapu, par jau-

nas katlu mājas būvprojekta izstrādi. 

Pavisam tika saņemti 19 viedokļi, no tiem: 18 pozitīvi viedokļi un 1 

negatīvs. Iedzīvotāji pozitīvi novērtē, ka tiks novērsta apkārtējās vides 

piesārņošana. Negatīvi paustais viedoklis ir par jaunās katlu mājas būv-

niecībai nepiemērotu vietu. 

Sapulcē sabiedrība tika informēta par jaunās katlu mājas izvietojumu un 

plānotiem rakšanas darbiem siltumtrasei, kanalizācijas un ūdens sistēmai. 

Klātesošiem tika paskaidrots, ka perspektīvā plānots jaunai katlu mājai 

pieslēgt visu pilsētu. Apspriešanas dalībniekiem tika rādīta katlu mājas 

shēma, kur norādīts apkures katlu izvietojums, šķeldas piegāde katliem, 

garāža un tehniskā telpa. Tika uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi. Disku-

sijās apspriedes dalībnieks ierosināja mainīt  siltumtrases izbūves virzie-

nu. 

Šobrīd tiek veikti būvprojekta gala saskaņojumi, kā arī būvprojekta pār-

baude, jeb ekspertīze. Kad jaunās katlu mājas būvprojekts būs pilnībā sa-

gatavots, plānots minēto projektu iesniegt 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

programmā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu cen-

tralizētajā siltumapgādē”,  kur ir iespēja saņemt Eiropas savienības līdzfi-

nansējumu.  

Šoruden ir plānots uzsākt jaunas katlu mājas būvniecību, bet jau šobrīd 

skaidrs, ka būvdarbus pabeigt 2017. gadā cerību ir maz, līdz ar to vēl vie-

na apkures sezona būs jādzīvo ar esošo katlu māju.  

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas pro-

cesā. 

 
Inese Lipska  

Projektu vadītāja 

Martā tika pabeigti Kārsavas pirmsskolas izglītības 

iestādes iekštelpu darbi. Veikta apkures sistēmas pār-

būve, pārejot uz divcauruļu sistēmu, nepieciešamo 

sildelementu nomaiņu, sistēmas balansēšanu, termo-

galvu uzstādīšanu uz visiem radiotoriem. Nosiltināts 

bēniņu stāvs ar beramo akmens vati 30 cm biezumā,  

nomainītas lūkas, jumta segums, veikta ventilācijas 

kanālu izvadu tīrīšana un jaunu ventilācijas kanālu 

izvadu izbūve no skārda detaļām. Uzsākta cokola izlī-

dzināšana ar putupolistirolu. 

Aprīļa sākumā bērnudārza audzēkņi un personāls at-

griezās no Malnavas PII “Sienāzītis” telpām atpakaļ uz 

Kārsavas pilsētas PII. 

Aprīlī pirmskolas izglītības iestādē turpināsies iesāktie 

būvdarbi. 

Projekts tiek realizēt, lai novērstu ēku būvkonstrukciju 

turpmāku bojāšanos, samazinātu siltumenerģijas patēriņu 

ēkā, tādējādi ekonomējot finanšu līdzekļus maksājumiem 

par siltumenerģiju. 

Projekta īstenošanas rezultātā audzēkņi un personāls 

iegūs izremontētas un siltas telpas, pilsēta iegūs skaistu 

un energoefektīvu pirmsskolas izglītības iestādi.  

Kārsavas novada pašvaldība atvainojas pirmskolas iz-

glītības apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām, sakarā 

ar šī projekta īstenošanu. 

 
Inese Lipska 

Projektu vadītāja  
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16. aprīlī Malnavā (vieta un laiks tiks precizēts) Lieldienu Jampadracis 

ar dziesmām, dejām, rotaļām un citām svētku izdarībām!  

16. aprīlī Goliševas KN plkst. 11.00 Lieldienu koncer ts. Plkst. 12.00 

Olu ripināšana. Plkst. 20.00 deju vakars, ieeja brīva.  

16. aprīlī Mežvidos plkst. 11.00 Tradicionālais Lieldienu zaķu mara-

tons, turpinājumā koncerts, vakarā groziņu balle. Spēlē brāļi Štekeļi. 

16. aprīlī Mērdzenes KN plkst. 19.00 koncer ts “Ar Lieldienu sauli sirdī 

un plaukstās”. Plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlē grupa “Ginc un ES”. 

Ieeja 3.00 eiro. Galdiņu rezervācija - mob. 26339241 (Anita).  

16. aprīlī Kārsavas KN plkst. 12.00 Lieldienu koncer tizrāde.  

16. aprīli Salnavas KN plkst. 20.00 Lieldienu koncer ts. Plkst. 22.00 

balli spēlē ROLISE 

18. aprīlī Kārsavas pilsētas bibliotēkā plkst. 14.00 tikšanās ar  rakst-

nieci, publicisti un mākslas kritiķi Gundegu Repši. 

21. aprīlī Kārsavas KN Kristaps Rasims ar  muzikālo monologu 

"Personības dalīšanās". Biļetes varēs iegādāties no 18. aprīļa Kārsavas KN 

vai rezervēt zvanot mob.tel. 29 330 637. Ieejas biļete: 3 eiro.  

21. aprīlī Kārsavas KN plkst. 22.00 pavasara DisCoBalle. 

25. aprīlī Kārsavas KN plkst.18.00 izrāde bērniem “Kā zvēri Pēterīti 

pārmācīja”. Ieeja 2,50 eiro.  

29. aprīlī Salnavas KN plkst. 20.00 Pavasara večer inka Salnavā. 

1. maijs Kārsavas KN plkst. 13.00 Zelta pāru godināšana. 

4. maijs Kārsavas „Krosta” estrāde plkst. 14.00 ozolu stādīšanā ter i-

torijā pie „Krosta” estrādes. Plkst. 15.30 Baltā galdauta svētki Kārsavas 
„Krosta” estrādē.  

5. maijā plkst. 16.00 Absolventu salidojums “Kārsavas vidusskolai – 

85” 

 6. maijā plkst. 16.00 Mežvidu pamatskolas 110 gadu jubileja.  

 

SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS 

Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  

75 gadu jubileja  

Eugenijs Babris Mērdzenes pag 

Rudīte Feklistova Malnavas pag. 

Olga Gabrāne Kārsava 

Pēteris Gekišs Goliševas pag. 

Zinaida Isakova Kārsava 

Aleksandrs Ivanovs Malnavas pag. 

Jānis Mulers Mežvidu pag. 

Georgijs Muraru Malnavas pag. 

Nadežda Rumbina Malnavas pag. 

Jevgeņija Streļče Kārsava 

80 gadu jubileja  

Marija Linuža Kārsava 

Ēriks Linužs Mērdzenes pag. 

Aleksandrs Nalivaiko Kārsava 

Anēļa Silkāne Mērdzenes pag. 

Zinaīda Streļča Mērdzenes pag. 

Arkādijs Trukšāns Mērdzenes pag. 

    

85 gadu jubileja 

Jadviga Novika Kārsava 

Sofija Žandecka Kārsava 

90 gadu jubileja 

Anna Oļeņikova Salnavas pag. 

    

91 gada jubileja 

Vera Maksenkova Malnavas pag. 

      

92 gadu jubileja 

Marija Zvirbule Malnavas pag. 

      

94 gadu jubileja 

Janīna Ivulāne Kārsava 

96 gadu jubileja 

Leonora Lele Malnavas pag. 

Vieta Lielās talkas objekts Pulcēšanās vieta Datums un laiks Līdz jāņem Kontaktpersona 

Goliševas 
pag. 

Vecās peldvietas pie Straujas upes labiekārtošana Pie pagasta ēkas 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi,  u.c. darbarī-
ki 

A.Posredņikovs; 
29485760 

Malnavas 
pag. 

Zelčovas kapu kopšana, labiekārtošana Pie Zeļčovas kapsētas 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, dārza šķēres 
u.c. darbarīki 

I.Kaupuže ; 
26111413 

Malnava 
Starppagalmu labiekārtošana pie trīsstāvu mājām Mal-
navā 

Pagalmā starp trīsstāvu 
mājām 

21.04. plkst. 14.00 
Cimdi, grābek-
ļi, dārza šķēres 
u.c. darbarīki 

I.Kaupuže ; 
26111413 

Mežvidu pag. 
Objekts tiks precizēts vēlāk un informācija tiks izvieto-
ta Mežvidu ciemā 

Pie pagasta ēkas 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

A.Bojāre; 
22017052 

Mežvidi Atkritumu vākšana ciema teritorijā un ceļmalās 
Pie Mežvidu pamatsko-
las 

21.04. plkst. 12.30 Cimdi 
V.Krišāne; 
26147091 

Salnavas pag. Zobļevas kapu kopšana, labiekārtošana Pie Zobļevas kapsētas 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

I.Nagle; 
26414576 

Salnava Salnavas parka uzkopšana Pie Salnavas TN 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

V.Kirsanova; 
29471359 

Salnavas pag. Naudaskalna kapsētas kopšana, labiekārtošana 
Pie Naudaskalna kapsē-
tas 

22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

A. Gabrāne; 
26126901 

Salnava Salnavas skolas teritorijas uzkopšana 
Pie Salnavas pamatsko-
las 

21.04. plkst. 12.00 Cimdi 
A.Pavlovskis; 
29396185 

Mērdzene Piemiņas vietu uzkopšana Mērdzenē 
Pie Mērdzenes pamat-
skolas 

21.04. plkst. 13.00 Cimdi 
I.Avota; 
26362799 

Mērdzene Peldvietas/Dīķa teritorijas uzkopšana un labiekārtošana Pie ugunsdzēsības dīķa 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

J.Koļčs; 
29485721  

Kārsava 
Šosejas un Saules ielas krustojuma atkritumu kaudzes 
savākšana 

Šosejas/Saules ielas 
krustojums 

13.04. plkst. 14.00 Cimdi 
L.Pastare; 
28310996 

Kārsava 
Šņitkas krastu labiekārtošana, krūmu griešana, atkritu-
mu vākšana. Vietas sagatavošana ozolu stādīšanai 

Pie Krosta estrādes 21.04. plkst. 16.00 
Cimdi, ja ir - 
krūmgriezējs 

J.Vorkalis; 
28343926 

Ruskulova Krūmu un koku griešana ap Ruskulovas muižas ēkām  Ruskulovā 22.04. plkst. 10.00 
Cimdi, ja ir - 
krūmgriezējs 

J.Vorkalis; 
28343926 

Numerne Atkritumu savākšana Numernes dabas parka teritorijā 
Pie pagrieziena uz Nu-
merne skatu torni  

19.04. plkst. 15.00 Cimdi 
I.Bernāne; 
29322748 

Naudaskalns 
Takas līdz Naudaskalna akmenim marķēšana un izvei-
de 

Pie Naudaskalna stāv-
vietas 

23.04. plkst. 10.00 Cimdi 
J.Ļubka; 
29215303 

Kārsava Kārsavas kultūras nama teritorijas uzkopšana Pie KKN 22.04. plkst. 9.00 
Cimdi, grābek-
ļi, u.c. darbarīki 

I.Rasima; 
29330637 
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CEĻOJOŠĀ FOTO IZSTĀDE 

“LATVIJAS DABAS SPĒKS UN SKAISTUMS” 

No 18. aprīļa līdz 

19. maijam Kārsa-

vas Mūzikas un 

mākslas skolā ir 

skatāma foto izstāde „Latvijas dabas spēks un skaistums”. Aizvadī-

tā gada nogalē Balvu novada pašvaldība projekta “Loba doba Zī-

meļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros rīkoja foto akci-

ju, ar mērķi parādīt Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsa-

vas novadu dabu un tās vērtības.  

Foto akcijā tika aicināti piedalīties ne tikai foto profesionāļi, bet arī 

amatieri. Atsaucība no Ziemeļlatgales iedzīvotājiem un viesiem bija lie-

la, kopumā 21 autors iesniedza 94 fotogrāfijas, no kurām tika atlasītas 

30, kas ir skatāmas izstādē.  

Aivijas Gritānes, Aigara Mača, Antras Lipskas, Astrīdas Puško, Dai-

gas Morozas, Daiņa Poikāna, Elīnas Ķerģes, Elitas Mozules, Ilutas Kei-

šas, Jāņa Rakstiņa, Jāņa Slišāna, Santas Paegles,  Ritas Keišas, Vilhelma 

Laganovska un Zinaidas Loginas darbi rotās ceļojošo foto izstādi. Šajās 

fotogrāfijās Ziemeļlatgale iemūžināta visos četros gadalaikos, parādot 

gan pavasara palu spēku un vasaras zvaigžņoto nakšu burvību, gan ru-

dens košās krāsas un ziemas baltumu.   

Izstādes apmeklētājiem būs pieejams arī projekta ietvaros tapušais 

“Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedis”, kurā atrodamas arī vairākas 

akcijā iesūtītās fotogrāfijas. 

Fotogrāfiju izstāde ir aplūkojama Balvu novada muzejā no 23. marta 

līdz 15. aprīlim. Pēc izstādīšanas Kārsavā tālāk tā ceļos uz Rugāju nova-

du, kur būs vērojama no 22. maija līdz 19. jūnijam. Līdz rudenim foto-

grāfiju izstāde paviesosies arī Viļakas un Baltinavas novados - informā-

cija par izstādes vietām un darba laikiem būs pieejama novadu mājasla-

pās.  

 
Inga Bernāne 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 

18. aprīlī, plkst. 14.00 Kār-

savas pilsētas bibliotēkā tik-

šanās ar rakstnieci, publicis-

ti un mākslas kritiķi Gunde-

gu Repši. 

Gundega Repše ir viena no 

spilgtākajām personībām mūs-

dienu latviešu literatūrā: ro-

mānu, īso stāstu, eseju, litera-

tūras un mākslas kritiku, pub-

licistisku rakstu autore. 1993. gadā kļuva par Raiņa un Aspazijas fonda 

prēmijas laureāti, bet 2002. gadā saņēma literatūras gada balvu prozā.  

Pirmā Gundegas Repšes grāmata ir stāstu krājums – “Koncerts ma-

niem draugiem pelnu kastē” (1987). Tam seko pirmais romāns 

“Ugunszīme” (1990) .Starp daudzajiem turpmāk tapušajiem darbiem 

īpaši jāatzīmē viņas stāstu krājums „Septiņi stāsti par mīlu”, romāni 

„Ēnu apokrifs”, „Sarkans”, „Īkstīte”, romānu cikls „Smagais metāls”, 

„Jauki ļaudis”, kā arī biogrāfiskie darbi par Ojāru Vācieti, Džemmu 

Skulmi, Kurtu Fridrihsonu un Līgu Purmali.  

Gundega Repše ir idejas autore  izdevniecības “Dienas Grāmata pro-

jektam „Mēs. Latvija, XX gadsimts”, kura veidošanā iesaistījušies trīs-

padsmit latviešu rakstnieki, uzņemoties rakstīt katrs par savu nosacītu 

Latvijas 20. gadsimta vēstures periodu. Sērijā jau izdoti vairāki romāni, 

starp tiem arī Gundegas Repšes romāns “Bogene”, kurš vēsta par 1940.-

1941. gada notikumiem, attēlojot šo valstij dramatisko laika posmu Les-

teru dzimtas sieviešu acīm. 

Tikšanos ar autori organizē Kārsavas pilsētas bibliotēka un Ludzas 

pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ar 

VKKF atbalstu. 

 
Inta Jurča 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja 

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI, MĀKSLAS KRITIĶI 

GUNDEGU REPŠI 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKOS 
STĀDĪSIM 100 OZOLUS 

Latvi-
jas 
valsts 
simt-
gade 
ir 
mūsu 
iespē-
ja go-
dam 

un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts sim-
to dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu 
un veidot nākotnes Latviju. Sākoties jauna-
jam gadam, Latvijas valsts simtgades svinī-
bas tiek uzsāktas ar Iekšlietu ministrijas ak-
ciju ”Apskauj Latviju” un Latgales kongre-
sa simtgades svinībām. Svinību nories laiks 
ir šī gada 4. maijs, kas vienlaicīgi ir arī Lat-
vijas valsts simtgades svinību sākums.  

Kārsavas novads, akcijas “Apskauj Latviju” 
ietvaros, ir nolēmis stādīt 100 ozolus šajā vie-
nojošajā pasākumā Upes ielā 1, veidojot simbo-
lisko Latvijas kontūru.  

Iedzīvotāji tiek aicināti 4. maijā plkst. 14.00 
vienoties ozolu stādīšanā, kura veidos simbolis-
ku Latvijas kontūru, teritorijā pie „Krosta” es-
trādes. Lūgums līdzi ņemt lāpstas un darba 
cimdus.  

Plkst. 15.30 visi aicināti uz Baltā galdauta 
svētkiem, Kārsavas „Krosta” estrāde.  

 
Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste 

KRISTAPS RASIMS AR MUZIKĀLO MONOLOGU 

“PERSONĪBAS DALĪŠANĀS” 

Aktieris Kristaps Rasims ir ne tikai skatī-

tāju iemīļots aktieris, viņš arī lieliski dzied, 

spēlē un sacer nelielas miniatūras. Par aktie-

ra talantiem varēsim pārliecināties, dodoties 

uz viņa monoizrādi jeb muzikālo monologu 

“Personības dalīšanās”, kurā aktieris runā 

par dažkārt visai komisko spriedzi starp viņa 

darbības jomām. 21. aprīlī plkst. 19.00, savā 

dzimtajā pilsētā aktieris izdzīvos divu gadu 

tūres noslēdzošo izrādi. 

Kristaps februārī atzīmēja 30. dzimšanas die-

nu, taču jau paguvis atstāt gana spilgtas pēdas 

daudzās radošas darbības jomās. Viņa talantu 

iemīļojuši ne tikai Dailes teātra skatītāji 

(romantiskais Romeo!), Kristapa mūziķa un 

dziedoņa talantu novērtējuši gan latgaliešu valo-

dā dziedošās grupas “Bez PVN” fani, gan arī 

šova “Izklausies redzēts” žūrija un skatītāji – 

skatītāju mīlestību Kristaps Rasisms izpelnījās, 

televīzijas raidījumā veiksmīgi atdarinot dažā-

das slavenības.  

Par sevi Kristaps jokojot teic, ka mēdzot at-

saukties uz seriālā “UgunsGrēks” atveidotā va-

roņa Jezupa vārdu, dziedot publiskās vietās un 

pelnot “maizi ar muti”. Turklāt viņš bieži iden-

tificējoties ar iedomu tēliem, tostarp populāriem 

latviešu un ārzemju māksliniekiem un dzīvē 

sastaptiem tipāžiem. “Komunicējot ar un par 

mīļiem cilvēkiem, bērniem un sirmgalvjiem, 

varu kļūt bīstami sentimentāls,” saka Rasims un 

atzīst, ka vēl neesot īsti sapratis, vai aktieris, 

mūziķis, pasākuma vadītājs, vīrs, tēvs, latvietis 

un latgalietis “ir diagnoze, profesija, pārliecība 

vai vienkārši cilvēka sūtība”. 

No skatuves līdz ekrānam, cauri dzīves atzi-

ņām, dziesmām, nospēlētām un vēl nenospēlē-

tām lomām – tas viss būs atrodams Kristapa 

Rasima muzikālajā monologā, kam dots nosau-

kums “Personības dalīšanās”. Runājot par izrā-

di, aktieris saka: “Tas ir savdabīgs “stand up”, 

kurā skan arī paša sacerētas miniatūras. 

Kārsavā monologs skanēs aktiera dzimtajā 

valodā. 

Biļešu cena: 3 eiro, tās varēs iegādāties no 

18. aprīļa Kārsavas KN vai rezervēt zvanot 

mob.tel. 29 330 637. 

Ināra Rasima 

Kārsavas KN vadītāja 

http://karsava.lv/pasakums/tiksanas-ar-rakstnieci-makslas-kritiki-gundegu-repsi/
http://karsava.lv/pasakums/tiksanas-ar-rakstnieci-makslas-kritiki-gundegu-repsi/
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MALNAVAS KOLEDŽĀ DIVI JAUNI MĀCĪBU UZŅĒMUMI MOBILĀ DEMONSTRĀCIJU LABORATORIJA 
TEHNOBUSS PIESTĀJ KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ 

28. martā pie Kārsavas vidus-
skolas bija piestājis 18 metrus 
garais „Tehnobuss” – pirmā mo-
bilā demonstrāciju laboratorija -
  kura visas dienas garumā uzņē-
ma 121 skolēnu no Kārsavas vi-
dusskolas, Mērdzenes pamatsko-
las, Mežvidu pamatskolas un Sal-
navas pamatskolas 7.-12. klasēm. 
Skolēni varēja iepazīt un izmēģi-
nāt autobusa iekšienē izvietotās 
mūsdienīgu uzņēmumu iekārtas, 
gūstot reālāku priekšstatu par 
inženierzinātnēm, it īpaši mašīn-
būves un metālapstrādes speciali-
tātēm. 

Mobilā demonstrāciju laborato-
rija „Tehnobuss” ir Latvijas mašīn-
būves un metālapstrādes rūpniecī-
bas asociācijas (MASOC) īstenots 
projekts, izveidojot „TehnoBuss 
Latvija” kā sabiedriskā labuma no-
dibinājumu. Pati mobilā demons-
trāciju laboratorija ir tikai daļa no 
šī apjomīgā projekta.  

Projekta vadītājs Ainārs Dam-
bergs pastāstīja, ka ideja par šādu 
mācību laboratoriju ir nākusi no 
Vācijas. Tur to saprata pirms 20 
gadiem, kad viņiem, rūpnieciskai 
lielvalstij, sāka trūkt darbaspēka. 
Vācieši sāka veidot šādus autobu-
sus, braukt ar tiem pa skolām Vāci-
jā, rādīt aprīkojumu un stāstīt par to 
skolniekiem ar domu ieinteresēt 
viņus inženiertehniskajās zinātnēs 
un dabaszinībās, lai bērni iet tālāk 
mācīties par tehniķiem inženieriem 
un pēc tam turpina darbu kādās 
rūpnīcās.  

A. Dambergs: „Mūsu mobilās 

demonstrāciju laboratorijas pro-
gramma visur ir vienāda. Nodarbī-
bu sākam pie automatizācijas mini-
rūpnīcas „Festo” mezgla, kas parā-
da, kā mūsdienās norit ražošanas 
process rūpnīcās. Faktiski tā ir mini 
rūpnīca autobusā. Nākamā vieta - 
pneimatikas eksperimentu „Festo” 
stends, tālāk dodamies pie 3D prin-
tera, kur informējam par šīm tehno-
loģijām. Pēc tam apmeklētājus ie-
pazīstinām ar programmējamiem 
CNC metāla apstrādes darba gal-
diem - frēzi un virpu. Vēl mums ir 
zobratu mehānikas un dinamo 
stends, kur rādām un stāstām par 
zobratiem. Tur ir pārvietojami zob-
rati uz magnētiem, kurus skolēni 
var mēģināt likt ķēdē un mēģināt 
veidot kaut kādus slēgumus. Kā 
pēdējais šajā izziņas ceļā ir metinā-
šanas izmēģinājumu stends, kurā ar 
metināšanas pusautomātu ļaujam 
padarboties arī pašiem bērniem. 
Vēl bērniem demonstrējam sumo 
robotu darbībā.”  

Apceļojot Latvijas skolas, A. 
Dambergs ir novērojis, ka vislielā-
ko interesi skolēnos izraisa tieši 3D 
printeris, sumo robots un metināša-
nas izmēģinājumu stends. Līdzīgi 
bija arī Kārsavā.  

Iespējams, kāda daļa no skolē-
niem, kuri apmeklēja mācību labo-
ratoriju „Tehnobuss Latvija”, izvē-
lēsies inženiera profesiju, bet kon-
krēti cik tādu būs – to nav iespē-
jams izskaitļot.  

 
Vaira Šicāne 

izglītības metodiķe  

Skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) programma ir apjomīgā-
kā JA Latvija praktiskās biznesa 
idejas izglītības programma, ku-
ras ietvaros jaunieši mācās darot. 
Tā ir iespēja praktiski darbojo-
ties, apgūt sava uzņēmuma izvei-
des un vadīšanas prasmes, radīt 
produktus un prast piedāvāt tos 
saviem potenciālajiem klientiem, 
piedaloties lielākos un mazākos 
pasākumos – Ziemassvētku un 
Pavasara gadatirgos; Reģionāla-
jos gadatirgos, vietējos tirdziņos. 

Mācību gada sākumā uzrunāju 
izglītības programmas “Banku zinī-
bas un finanses” vairāku kursu au-
dzēkņus, izstāstot iepriekšējo gadu 
pieredzi kā Malnavas koledžā, tā 
arī Latvijā un aiz tās robežām. Ideja 
un pamudinājums par SMU dibinā-
šanu jau 4 gadus pēc kārtas guva 
ieinteresētību, atbalstu un savu dar-
bību drīz vien uzsāka divas meiteņu  
komandas no 2. finansistu kursa 
Angelikas Jacenko un Guntras Adi-
jānes vadībā. 

Piecas enerģijas un pārliecības 
vienotas meitenes nodibināja SMU 
SIA “Mirkļa paradīze” ar darbības 
virzienu kalendāru izgatavošana un 
tirdzniecība. Otra mācību uzņēmu-
ma vadību uzņēmās Guntra Adijāne 
un nodibināja un reģistrēja SMU 
SIA “Svētku varavīksne”, kura dar-
bības virziens stikla figūru apglez-
nošana un tirdzniecība. 

Tika sagatavoti visi nepiecieša-
mie dokumenti, lai uzņēmumus re-
ģistrētu biedrības “Junior Achieve-
ment Latvija” reģistrā. 

Meitenes sāka praktisku darbību 
no nodarbībām brīvā laikā, pat 
brīvdienās un gatavoja iecerētos 
produktus. 

Vienlaicīgi tika izmantota piedā-
vātā iespēja piedalīties Latgales 
reģionālajā seminārā “Skolēnu mā-
cību uzņēmumu darbnīca 2016.”, 
kurš notika Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. 
SMU vadītājas ieguva informāciju 
un praktisko pieredzi par inovatīvās 
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespē-
jām, darbojoties JA Latvija pro-
grammās.  

Guntra Adijāne, atgriežoties no 
semināra: “Man patika, bija intere-
santi un noderīgi dzirdēt jau darbo-
jošos SMU pieredzes un uzņēmēju 
reālus dzīves stāstus.” 

SMU meitenes ar degsmi uzsāka 
nopietnu gatavošanas savam pirma-
jam iznācienam – Ziemassvētku 
tirdziņam savā izglītības iestādē: 
tika darināti dažāda lieluma un sa-

tura kalendāri. 

Par savu darbošanos SMU vadī-
tājas ievietoja informāciju sociāla-
jos tīklos, kā rezultātā meitenes sa-
ņēma pasūtījumus, konkrēti kalen-
dāru izgatavošanai. Savukārt SMU 
SIA “Svētku varavīksne” stikla fi-
gūru apgleznošanai Ziemassvētku 
noskaņai. 

Abu SMU pirmā debija notika 
Malnavas Muižas zālē reizē ar svēt-
ku pasākumu. Meitenes bija ganda-
rītas, jo pārdeva visas stikla figūras. 
Pirmais vietējais tirdziņš deva ie-
dvesmu cītīgi gatavoties nākama-
jam – Valentīndienas tirdziņam. 

Meitenes guva pirmo vērtīgo pie-
redzi organizēšanā, saskarsmē, pār-
došanā un komandas darbā. Tika 
saņemti divi izaicinājumi piedalī-
ties SMU Reģionālajos skolēnu 
mācību uzņēmumu gadatirgos Jē-
kabpilī un Gulbenē. Priekšroku de-
vām Jēkabpilij un šī gada 17. febru-
ārī piedalījāmies rīkotajā gadatirgū 
tirdzniecības centrā “Sēlija”. Tā 

bija vēl viena vērtīga 
pieredze parādīt sevi un 
savu produktu vairāku 
desmitu dažādu SMU 
konkurencē. Meitenēm 
vajadzēja mācēt atbil-
dēt uz 6 žūrijas locekļu 
uzdotajiem jautāju-
miem, sniegt interviju 
Jēkabpils vietējam laik-
rakstam un, protams, ar 
smaidiem piesaistīt 
klientus – pircējus, pār-

liecināt viņus, kāpēc izvēlēties tieši 
mūsu produktu.  

Skolēnu mācību uzņēmuma pa-
matā ir uzņēmējspēju attīstošs pro-
cess un es pat teiktu vairāk – darbo-
šanās SMU ir kā veiksmes atslēga 
uzņēmējdarbībā. Iegūtās zināšanas 
un prasmes ir kā tramplīns, kas pa-
līdzēs atklāt un attīstīt katra talan-
tus, paplašināt viņu redzesloku. 

Es, kā skolotāja – konsultante 
novēlu meitenēm stingru pārliecību 
par savām spējām, atbildību un pie-
nākuma saskaņošanu. Lai ir moto 
“Ja es vēlos no sirds, tad es varu!”. 

Tuvojas noslēgumam šis 
2016./2017. mācību gads. Nāks 
jauns ar jauniem izaicinājumiem, 
nodomiem un plāniem. Malnavas 
koledžas durvis ir un būs atvērtas 
jauniem izglītojamiem, kuri savas 
prasmes un spējas varēs attīstīt ne 
tikai darbojoties SMU, bet arī dejo-
jot jauniešu deju kolektīvā, nodar-
bojoties ar sportu un sev interesējo-
šu atpūtas veidu. Sabiedriski aktīvi 
jaunieši varēs sevi pierādīt, pieda-
loties izglītības iestādes pašpārval-
dē un organizējot dažādus pasāku-
mus. Mācību priekšmetu pilnīgai 
un pilnvērtīgai apguvei ir iespēja 
izmantot bibliotēku, kuras grāmatu 
fonds izveidots atbilstoši koledžas 
specializācijai un tiek nemitīgi pa-
pildināts.  

 
Rita Žuka 

Malnavas koledžas ekonomikas un uzņē-
mējdarbības skolotāja, 

SMU biznesa konsultante 

VI Latvijas Mūzikas olimpiādē, Latgales 
reģionālajā kārtā, kas noritēja Preiļos š.ģ. 
23. martā, Kārsavas novada Salnavas pa-
matskolas 9.klases skolniece Lūcija Bur-
meistare, skolotājas Elvīras Bleives vadībā, 
ieguva 2.vietu. Jāatzīmē, ka tikai puspunkts 
Lūciju šķīra no 1. pakāpes diploma. Tas 
viņai dod iespēju piedalīties VI Latvijas 
Mūzikas olimpiādes finālā, kas no-
tiks 2017.gada 5.aprīlī  Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijā.  

Paldies Lūcijai un skolotājai par ieguldīto 
darbu, kā arī visiem, kas viņas atbalstīja!  

 
Lilita Laganovska 

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

 

APSVEICAM UN VĒLAM VEIKSMI! 
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Šī gada 

17.martā 

Daugavpils 

Universitātē 

notika Latga-

les reģiona 

izglītojamo 

zinātniski 

pētniecisko 

darbu (ZPD) 

konference. 

Konferenci 

atklāja Dau-

gavpils Uni-

versitātes zi-

nātņu prorektore, profesore Inese Kokina, kura savā uzrunā mudināja 

skolēnus, aizstāvot ZPD, būt drošiem, parādīt sevi pēc iespējas pozitīvāk 

un gūt jaunu pieredzi. Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis, pro-

fesors Arvīds Barševskis konferences dalībniekiem vēlēja uzstādīt sev 

pēc iespējas augstāku mērķus zinātnē un gribēt to sasniegt. VISC vecākā 

referente, Latvijas izglītojamo zinātniskās konferences koordinatore Mu-

dīte Kalniņa atgādināja, ka šī ir 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference mūsu valstī un aicināja pēc iespējas agrāk, jau pat 8.klasē, 

sākt skolēniem nodarboties ar pētniecību un turpināt to līdz pat 12.klasei 

un tikai tad ar savu pētījumu piedalīties ZPD konferencē, lai sasniegtu 

iespējami labākus rezultātus. 

Kārsavas vidusskolu ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem 

pārstāvēja četri 11.a klases skolēni. ZPD ķīmijā veica Ivo Burmeisters 

par tematu „Kalcija un magnija karbonātu masas daļas noteikšana Sale-

nieku un Zobļevas dolomītā” un Dans Kazimirs Valeniks par tematu 

„Dzelzs iegūšana no purva rūdas - limonīta laboratorijā, kā reducētāju 

izmantojot ūdeņradi” (skolotājs konsultants abiem skolēniem - Edgars 

Puksts). Ēriks Starodumovs ZPD izstrādāja pedagoģijā par tematu 

„Vieglatlētikas disciplīna 5000 metri” (skolotājs konsultants Viktorijs 

Krišāns). Visi 3 skolēni saņēma Daugavpils Universitātes Atzinības rak-

stus. 11.a klases skolniece Liene Nagle izstrādāja ZPD ekonomiskajā 

ģeogrāfijā par tematu „Privātmājas sektora apdzīvojuma un apdzīvotības 

izpēte: Kārsavas piemērs” un saņēma Daugavpils universitātes Pateicī-

bas rakstu (skolotāja konsultante Vija Zelča). Visi trīs skolotāji konsul-

tanti saņēma Daugavpils Universitātes Pateicības rakstus. 

Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis pasniedza Kārsa-

vas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam Pateicības rakstu par izglī-

tojamo sekmīgu dalību Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecis-

ko darbu konferencē. 

Valentīna Tuče 

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību, 
vides izglītības koordinatoru MA vadītāja 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI PIEDALĀS 

LATGALES REĢIONA ZPD KONFERENCĒ 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA SĀK ĪSTENOT 
JAUNU PROJEKTU “KARJERAS ATBALSTS VISPĀ-
RĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

Lai sniegtu atbalstu skolēniem 
nākotnes profesijas izvēlē, Kārsa-
vas novada pašvaldība sāk īstenot 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. marts - 2020. gada 30. 
decembris. 

2016./2017. mācību gadā paredzēti šādi karjeras atbalsta pasākumi 
pašvaldībā: 

1.Darbu uzsāk  pedagogs karjeras konsultants- Vaira Šicāne, kas īste-
nos karjeras izglītības programmas izmēģinājumskolās: Kārsavas vidus-
skolā, Mērdzenes pamatskolā un Mežvidu pamatskolā. 

2.Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek īstenoti gan izmēģinājum-
skolu 1.-12.klašu izglītojamiem, gan projektā neiesaistītās Salnavas pa-
matskolas 7.-9.klašu izglītojamiem. 

Vaira Šicāne, 
Kārsavas novada pašvaldības projekta koordinatore 

Mob.tel.: 29384429, e-pasts: vaira.sicane@karsava.lv 

NO 11. APRĪĻA SKOLĒNIEM IESPĒJAMS PIETEIK-
TIES VASARAS DARBAM 

Kārsavas novada pašvaldība izsludina skolēnu vasaras nodarbinā-
tības pieteikšanos. Vasaras darbam var pieteikties 9. klases absol-
venti (15-16 gadus veci), kas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā 
vai Malnavas koledžā.  

Strādājot pašvaldības iestādēs, skolēnu veicamie pienākumi pārsvarā 
būs saistīti ar iestāžu labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas darbiem. 
Atlīdzība par paveikto darbu valstī noteiktās minimālās algas apmērā.  

Informācija par pieteikšanos vasaras darbam ir pieejam Kārsavas no-
vada mājas lapā: karsava.lv.  

Vasaras nodarbinātība skolēniem sniedz iespēju rast izpratni par pro-
fesijām un tām nepieciešamajām zināšanām, pienākumiem un gūt prak-
tisku darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā.  

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

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

Inese Krivmane 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

SAKSOFONISTE ARNITA LIPSKA PIERĀDA SEVI 
LATVIJAS MĒROGĀ 

Kārsaviete Arnita 

Lipska mērķtiecīgi 

strādājot, pakāpenis-

ki sevi pierāda kā 

spēcīgu saksofonisti. 

Šobrīd ar uzvarām 

septiņos konkursos 

Arnita kļūst par ab-

solūti labāko jauno 

saksofonisti Latvijā.  

Šajā gadā uzvaras ir 

gūtas trīs konkursos - XXII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, X Latvijas mūzikas skolu un 

mūzikas vidusskolu saksofonu klašu audzēkņu konkursā un V Latgales 

mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles au-

dzēkņu konkursā Rēzeknē. 

Arnita savus panākumus komentē šādi: “Man vienmēr ir ļoti liels 

prieks piedalīties konkursos, jo tā ir ļoti laba iespēja gūt skatuves piere-

dzi, parādīt sevi cietiem un iepazīt arī citus lieliskus jaunos Latvijas mū-

ziķus. Protams, priecājos par saviem panākumiem, man prieks, ka kā-

dām ir paticis, tas, ko daru uz skatuves. Konkursi dod stimulu paplašināt 

savas zināšanas un labāk attīstīt savas prasmes instrumenta spēlē. Kon-

kursi tiešām man ir devuši lielu skatuves pieredzi, kas noteikti noderēs 

man arī turpmākajā dzīvē.” 

Šādi sasniegumi klasiskajā mūzikā Kārsavas mūzikas un mākslas sko-

lā vēl nav bijuši. Lepojamies ar mūsu novadnieci un novēlam turpināt 
sasniegumu ceļu!   

 
Inese Krivmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LATVIJAS WU-17 MEITEŅU FUTBOLA IZLASES 
SELEKCIJAS TRENIŅŠ RĪGĀ 

Svētdien, 26. martā, noti-

ka Latvijas WU-17 meite-
ņu futbola izlases selekci-

jas treniņš, uz kuru bija 
uzaicinātas 32 spēlētājas, 

no tām četras Kārsavas 

novada sportistes - Ilarija 
Ločmele, Elīna Caune, 

Lāsma Nagla un Adriana 
Bulinska. 

Komanda galvenā trenera 
Romāna Kvačova vadībā aizvadīja selekcijas treniņu Rīgas 49. vidus-
skolas futbola laukumā. 
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IZMAIŅAS AUTOBUSU MARŠRUTOS AUTOCEĻA A12 REKONSTRUKCIJAS DARBU DĒĻ 

Sakarā ar autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Terehova rekonstruk-

cijas darbiem no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. augustam 

tiks veiktas izmaiņas divos SIA Norma-A apkalpotajos maršrutos, bet 

četros maršrutos iespējama reisu kavēšanās līdz pat 20 minūtēm. 

Grozījumi gaidāmi maršrutā Nr.7541 Daugavpils–Rēzekne–Ludza un 

Nr.7611 Rīga–Ludza–Kārsava, bet autobusa kavēšanās iespējama maršru-

tā Nr.7444 Rēzekne–Terehova, Nr.7449 Rēzekne–Ludza–Kārsava–

Rēzekne, Nr.7541 Daugavpils–Rēzekne–Ludza un Nr.7611 Rīga–Ludza–

Kārsava. Jautājumu gadījumā pasažieri aicināti sazināties ar pārvadātāju, 

zvanot pa tālruni 67214512. 

Laikā, kamēr tiks veikti autoceļa rekonstrukcijas darbi, maršruta 

Nr.7541 Daugavpils–Rēzekne–Ludza viena reisa autobuss no Ludzas au-

toostas izbrauks 20 minūtes agrāk – plkst.6.40, bet galamērķī nonāks ie-

rastajā laikā – plkst.9.30. Savukārt maršruta Nr.7611 Rīga–Ludza–

Kārsava autobuss izbrauks 15 minūtes agrāk – plkst.2.35, galamērķī nonā-

kot kā ierasts – plkst.7.46. 

Reisu izpildes kavēšanās līdz 20 minūtēm iespējama maršrutā Nr.7444 
Rēzekne–Terehova (reiss, kura izpilde Ludzas autoostā tiek uzsākta 

plkst.9.05, 13.40 un 18.30; Teherovā – plkst.9.40; Rēzeknes autoostā – 
plkst.6.55, 7.55, 11.25 un 16.40), maršrutā Nr.7449 Rēzekne–Ludza–
Kārsava–Rēzekne (reiss, kura izpilde Rēzeknes autoostā tiek uzsākta 

plkst.9.25 un 13.10), maršrutā Nr.7541 Daugavpils–Rēzekne–Ludza 
(reiss, kura izpilde Daugavpils autoostā tiek uzsākta plkst.16.00) un marš-
rutā Nr.7611 Rīga–Ludza–Kārsava (reiss, kura izpilde Rīgas starptautis-

kajā autoostā tiek uzsākta plkst.14.40). 

KONSULTĀCIJU GRAFIKS PAR ELEKTRONISKO PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGŠANU 2017. GADĀ 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesnie-

gumu, varēs no 11.aprīļa līdz 22.maijam. 

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrum-

latgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP), attiecīgi pie-

likumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultā-

cijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam 

līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole). 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona Mari-

na Sumarokova, mob.tel. 26 464 739. Plānotais konsultāciju sākums plkst. 9.00. 

Pagasts Vieta Datums 
Pieteikties pa 

telefonu: 

Goliševa Bibliotēka 02.05. 62602109 

Malnava Pagasta pārvalde 20.04.; 02.05. 62602067 

Mērdzene Tautas nams 26.04. 62602067 

Mežvidi Bibliotēka 20.04.; 10.05. 62602064 

Salnava Bibliotēka 25.04. 62602067 

NORIT DARBA DEVĒJU PIETEIKŠANĀS 
DALĪBAI SKOLĒNU VASARAS             
NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs 

sākusies, 27. marta līdz 19. aprīlim, darba devēju 

pieteikumu pieņemšana dalībai skolēnu vasaras 

nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1. 

jūnija līdz 31. augustam. Vasaras nodarbinātības 

pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 

līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. 

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna 

mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas 

pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mē-

neša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jā-

būt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā. 

NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to 

paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pār-

baudēm, kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes ga-

dījumiem darba vietās. Savukārt darba devējs par no-

darbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja 

nodokļu nomaksu. 

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, 

kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselī-

bai, tikumībai un attīstībai. 

Darba devējs var pieteikties, iesnie-

dzot pieteikumu pasākumam tajā NVA filiālē, ku-

ras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot dar-

ba vietu skolēnam: 

1)  elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elek-

tronisko parakstu; 

2)  klātienē NVA filiālē. 

Ar detalizētāku informāciju un pasākuma kritērijiem 

var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sa-

daļā “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA 

filiāļu kontaktinformācija. 

KĀRSAVAS NOVADĀ 73 ASINS DONORI 

7. martā, Kārsavas kultūras namā nori-

sinājās asins donoru dienas, kurās asinis 

vēlējās nodot 79 asins donori. Sadarbojo-

ties ar Valsts asinsdonoru centra Latgales 

filiāli organizētajā Asins donoru dienā 

Kārsavā, piedalījās 73 donori, papildinot 

lielo donoru saimi, kas ir vērtējams, kā 

ļoti augsta donoru aktivitāte. 

Jāatzīmē, ka šī jau ir trešā reize, kad tiek 

organizēts plānveida VADC izbraukums un 

Kārsavas novadu. Gribētos uzsvērt, ka jau 

otro reizi Kārsavas novadā aktīvi asins do-

noru kustībā iesaistās arī Malnavas koledža, 

kas ir viena no Latgales lielākajām izglītības 

iestādēm. Ir patiess prieks un lepnums, ka 

jaunieši pievienojušies lielajai asins donoru 

saimei. Mīļš paldies par veiksmīgu sadarbī-

bu!  

2016. gada 14. jūlijā rīkotajās asins dono-

ru dienās aktīvi iesaistījās 38 cilvēki, no ku-

riem asinis nodeva 36, savukārt asinis pirmo 

reizi nodeva 8 cilvēki. Kopā VADC Latga-

les filiāles rīkotajā 16. novembra izbrauku-

mā asinis vēlējās nodot 64 potenciālie asins 

donori, septiņi cilvēki saņēma atteikumu, kā 

rezultātā asinis ziedoja 57 asins donori un 

31 kļuva par pirmreizējo donoru.  

Kā vēsta Valsts asinsdonoru centrs centra 

Latgales filiāles virsmāsa Velta Andrijev-

ska, tad uz asins ziedošanu 7. martā ieradās 

79 donori, asinis nodeva 73 donori, bija 23 

donori, kas asinis ziedoja pirmo reizi dzīvē!   

 
Anna Zīmele 

Jaunatnes lietu speciāliste 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI – INFORMĀCIJA PAR NELIKUMĪGĀM 
MEŽA CIRTĒM! 

Pēdējā laikā policijā regulāri tiek sa-

ņemti  paziņojumi par to, ka  notiek pat-

vaļīgas meža cirtes valsts mežos. 

Šogad jau uzsākti 6 kriminālprocesi. Kon-

statēta patvaļīga meža cirte Zilupes novadā 

Brigu pagastā, vainīgas personas noskaidro-

tas, to ir izdarījuši  kādi 2 vietējie iedzīvotā-

ji. Vēl viena nelikumīga cirte ir  Ciblas no-

vadā Līdumnieku pagastā. Bet Kārsavas no-

vadā Goliševas pagastā vienā mežā konsta-

tētas pat 4 patvaļīgas cirtes. Noskaidrots, ka 

kādi 2 vietējie vīrieši ir saistīti ar dažām no 

nelikumīgām ciršanām. Iespējams, ka parē-

jās nelikumīgas koku cirtes ir izdarījuši arī 

kādi citi vietējie iedzīvotāji, kuri izmantoja 

koksni malkai.   

Atgādinām, ka par patvaļīgu koku cirti ir 

paredzēta kriminālatbildība. Likums nosaka, 

ka par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā 

vai citā svešā zemes platībā, pat nelielā ap-

mērā ( kad iedzīvotāji izcirta tikai kādus 2-3 

kokus malkai) ir brīvības atņemšanas sods  

līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar pie-

spiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņ-

desmit minimālajām mēnešalgām. Ja neliku-

mīga koku cirte ir izdarīta valsts īpaši aiz-

sargājamā dabas teritorijā  — soda ar brīvī-

bas atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem 

vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām 

mēnešalgām. Bet par patvaļīgu koku cirša-

nu, iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar šīm dar-

bībām radīts būtisks kaitējums, — soda jau 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit 

gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz 

simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām. 

 

Jeļena Rutkovska 

VP Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kārtī-

bas policijas nodaļas inspektore 

http://m.nva.gov.lv/docs/31_58d9031f9ffe38.02582063.docx
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2
https://www.facebook.com/donors.lv/
https://www.facebook.com/velta.andrijevska.9
https://www.facebook.com/velta.andrijevska.9
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.krivmane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Pjotrs Čerņecovs 

13.07.1985 - 27.02.2017 Kārsava 

Juzefa Driča 

20.06.1923 - 06.03.2017 Kārsava 

Tatjana Ervalde 

01.01.1958 - 22.03.2017 Kārsava 

Anna Kirovaine 

02.01.1931 - 14.03.2017 Mežvidu pagasts 

Ignats Kodorāns 

28.01.1935 - 18.03.2017 Malnavas pagasts 

Nellija Kozlovska 

03.04.1927 - 02.03.2017 Mežvidu pagasts 

Ādams Ločmelis 

11.04.1945 - 07.03.2017 Malnavas pagasts 

Vladimirs Stabrovskis 

06.08.1975 - 28.02.2017 Kārsava 

Ainārs Tuliks 

03.04.1975 - 08.03.2017 Malnavas pagasts 

Jāzeps Vovers 

17.09.1929 - 06.03.2017 Kārsava 

Dainis Zelčs 

22.12.1960 - 30.03.2017 Salnavas pagasts 

Aleksejs Lukašonoks 

31.01.1974 - 19.03.2017 Krievija 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī sastādīti 12 miršanas reģistri:  

Jautājums: Kāpēc netiek labiekārtots pa-

galms daudzstāvu mājai Vienības iela 76b? 

Jo mums kā mājas iedzīvotajiem vasarā ir 

jācieš no putekļiem vasaras laikā, kurus 

rada piebraucošās automašīnas, kā ari Kār-

savas vidusskolas skolēni savas automašī-

nas novieto uz mūsu piebraucamā ceļa un 

līdz ar tiek bojāts zālājs, jo nav ceļa apmaļu 

kas ierobežotu ceļa robežas. 

Atbilde: SIA “Kārsavas Namsaimnieks” vēlās organizēt secīgu visu 

daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu un savas kompetences ie-

tvaros plāno un organizē darbus.  

Šobrīd aktuāls ir mikrorajons Skolas un Vienības ielā, tādēļ tam tiek 

veikti projektēšanas darbi. Pēc projektēšanas darbiem būs saprotams, cik 

liels finansējums tam ir nepieciešams. To, kad un cik darbus varēs pa-

veikt, noteiks finanses. Pēc šī projekta realizācijas varēs plānot citu pa-

galmu sakārtošanu. 

Aicinām arī turpmāk novada iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jau-

tājumus, uz kuriem atbildēs Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra 

Silicka, izpilddirektors Toms Vorkalis vai konkrētās nozares speciālists. 

Atbildes uz Jūsu aktuālajiem jautājumiem tiks sniegtas Kārsavas novada 

informatīvajā izdevumā “Kārsavas Novada Vēstis”, mājas lapā karsa-

va.lv vai Latgales Reģionālās Televīzijas raidījumā “Vakara saruna” par 

Kārsavas novada aktualitātēm. 

Jautājumus varat uzdot pašvaldības mājas lapā: karsava.lv/sabiedriba,  

rakstot uz e-pastu dome@karsava.lv, sociālajos tīklos vai klātienē paš-

valdībā.  

 
Kārsavas novada pašvaldība 

facebook.com/KarsavasNovads 

PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI PENSIONĀRIEM 

UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI  

Pabalstu veselības aprūpei var saņemt nestrādājošie pensionāri 

un personas ar I; II; III invaliditātes grupu, kuru ienākumi uz katru 

pensionāru vai invalīdu ģimenē nepārsniedz EUR 260,00. Ja minēto 

personu ģimenē dzīvo citi ģimenes locekļi (piem. bērni, mazbērni), tiek 

vērtēti tikai pensionāru vai personu ar invaliditāti ienākumi. 

Pabalstu veselības aprūpei piešķir vienu reizi gadā līdz EUR 50. 

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pa-

balsta pieprasīšanas kalendārajā gadā izdotus ārstēšanās izdevumus ap-

liecinošo dokumentu kopijas (kvītis, rēķinus, pirkuma čekus, ārsta nozī-

mēto medikamentu receptes). Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir 

jābūt norādītiem personas datiem.  

Pabalstu piešķir šādu veselības aprūpes pakalpojumu segšanai: 

 Stacionārie un/vai ambulatorie pakalpojumi; 

 Speciālistu konsultācijas; 

 Diagnostiskie izmeklējumi; 

 Medicīniskās manipulācijas (piem. injekcijas, sistēmas, u.tml.) 

 Fizikālās procedūras; 

 Zobu ārstēšana, zobu protezēšana; 

 Recepšu medikamentu iegāde; 

 Veselības apdrošināšanas polises iegāde. 

Pabalstu veselības aprūpei nepiešķir, ja:  
 

 vienas personas ienākumi pārsniedz 260 euro mēnesī; pabalsta pie-

prasītājs nav iesniedzis ārstēšanās izdevumus apliecinošus doku-

mentus; 

 persona ir saņēmusi pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai kā trū-

cīga vai maznodrošināta persona; 

 persona ir vientuļš (-a) pensionārs (-e) vai persona ar invaliditāti 

kopš bērnības, kuri saņem Kārsavas novada pašvaldības pabalstu 

Ziemassvētkos un pabalstu  apkures vai kurināmā iegādes izdevu-

mu segšanai. 

Pabalstu veselības aprūpei piešķir pabalsta pieprasītājam skaidrā nau-
dā vai pārskaitot uz norēķinu kontu. 

 
Andžela Malakāne 

Sociālā dienesta vadītāja 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA 

Mamogrāfija: 

   ar Nacionālā veselības die-

nesta uzaicinājuma vēstuli –

 bez maksas, 

   ar ģimenes ārsta nosūtījumu 

– 2,85 eiro, bez nosūtījuma – 

20,00 eiro. 

Rentgens (plaušām, locītavām 

u.c.): 1 projekcija 6,50 ei-

ro (ģimenes ārsta nosūtījums 

nav nepieciešams). 

D vitamīna noteikšana 

4,50 eiro 

Pacientam lūdzam veikt ie-

priekšēju pierakstu zvanot pa 

tālruni: 29 364 136 vai klātienē 

Latvijas aptiekā. 

Ārstniecības iestādes reģistrā-

cijas kods 0100-64111. Pakal-

pojumu nodrošina: MFD Vese-

lības grupa. 

IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS 

ZELTA PĀRU GODINĀŠANA 

Turpinot tradīciju, pavasarī Kārsavas novadā tiks sumināti pāri, 

kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un vairāk. Arī šogad pašvaldība 

aicina atsaukties tos novadniekus, kuri svin Zelta kāzas.  

Lūdzam pieteikties līdz 23. aprīlim sava pagasta pārvaldēs. Kārsavie-

šiem lūgums savu piedalīšanos pieteikt pie domes sekretāres pa tālruni: 

29322477 vai 65781390.  

Godināšana notiks 1. maijā Kārsavas kultūras namā, plkst. 13.00. 

Zelta kāzu jubilāru godināšanas tradīcija Kārsavas novadā ieviesta ar 

mērķi godināt ģimenes vērtību saglabāšanu. 

http://www.mfd.lv/

