MUNA BABEŅA
Vysskaistōkī zīdi, kaidi pasaulē ir,
Ir jōatnas sovai mōtei.
Par sevi i tū, ka mozbārni auklāti…
I vīnkorši tōpēc, ka šudiņ jai svātki!
Ir atjaunoti visskaistākie pavasara svētki Mātes diena, ko svinam maija otrajā svētdienā, bet Mežvidu pagasta bibliotēkas lasītavā
tika godinātas babeņas, jo katra babeņa taču
ir māte. Uz pasākumu tika aicināta ilggadējā
žurnāla „Katoļu Dzeive” redaktore Maruta
Latkovska.
Šim pasākumam ir maza priekšvēsture - 2002.
gada februārī žurnāla „Katoļu Dzeive” redaktore
Maruta Latkovska bija ieradusies Mežvidos, lai
savāktu materiālus par Mežvidu Romas Katoļu
draudzi un tikšanās reizē ar draudzes aktīvistu
grupiņu skolā nolasīja skaistu dzejolīti „Muna
babeņa”. Tas bija palicis tik spilgtā atmiņā, ka
radās apņēmība paaicināt vēlreiz Marutu Latkovsku ciemos uz Mežvidiem, lai dalītos iespaidos
par notikumiem latgaliešu kultūrā, aktuāliem latSarunas nobeigumā Maruta Latkovska dalījās
galiešu valodas jautājumiem un šodienas dzīves
atmiņās par savu babeņu Zuzannu Ornicāni, izizaicinājumiem.
klāstot emocionālu un iztēli rosinošu stāstu
Katrs sirdsgudrs cilvēks telpā ienes savu auru, ko “Montōjums”.
pilnībā var attiecināt arī uz Marutu. Stāstījums
Pasākumam cītīgi bija gatavojusies Ilga Rudomijās ar humora dzirksti un anekdotēm no dzīviča, kuras stāsts par savu babu bija saistīts ar
ves, kas ir gana piepildīta sadarbojoties ar ievēvietējā novada vēstures izpēti, kas ir gana intererojamiem Latgales kultūras gara nesējiem, ne
santa. Un babas atziņa, kas liek aizdomāties kattikai šeit Latgalē, bet arī ārzemēs.
ram, Ilgai saglabājusies uz mūžu: nekad nenolieMaruta ļoti saprotami izskaidroja latgaliešu pa- dzies no trim lietām - no cietuma, nabadzības un
reizrakstības veidošanās līkločus, jo pati visus trako mājas!
šos gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
Bet Brence Jevgēnija, kuras baba dzimusi 19.
ir bijusi notikumu epicentrā. Līdzatvestie materigadsimta astoņdesmitajos gados, ir saglabājusi
āli, kas droši vien iegūluši daudzu latgaliešu
un ievēro viņas padomu: „Bazslai dīveņ!”, kas
plauktos nelasīti, apliecināja tikai mūsu pašu,
nozīmē – “Bagaslavei, Dīveņ!”, un, arī Ilga bieži
latgaliešu, kūtrumu un nevēlēšanos dziļāk izprast
vien domās pie sevis atkārto šo teicienu, kad veilatgaliešu rakstu valodu, tās gramatiku un ortocams kāds svarīgs darbs.
grāfiju.

ZELTA PĀRU GODINĀŠANA
Pelageja un Magnuss Bukovski,
Marija un Vladimirs Larionovi,
Beatrise un Jānis Potaši – Poikani,

Viktorija un Aleksandrs Punāni,
Lidija un Jānis Noviki,
Ināra un Stanislavs Mikāni.
Turpinot tradīciju, pavasarī Kārsavas novadā
tiek sumināti pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus un vairāk. Šogad tika godināti šādi dižpāri:
Aleksandra un Viktors Ņikitini,
Lidija un Antons Kauperi,

Dižpārus un sanākušos viesus sveica dziedošā
Tihovsku ģimene.
Zelta kāzu pāru godināšanas tradīcija Kārsavas
novadā ieviesta ar mērķi godināt ģimenes vērtību saglabāšanu.

Jā, cik neparasta ir vēsture tepat mums līdzās!
Sarunās gaitā izdzīvojām trīs gadsimtus un rodas
loģisks jautājums, ko izteica Irēna Komule:
”Kādas būs maniem mazbērniem atmiņas par
babu, vecmāti vai omi?” Cerams, ka pratīsim
nākamajām paaudzēm nodot gan to bagātīgo
mantojumu, ko uzkrājuši mūsu kultūras dižgari,
gan katrs savu dzīves pieredzi un gudrību.
Nobeigumā - M. Latkovskas atziņa: “Myusu volūdys dzeiveiba ir myusu jaunajūs – kai jī raksties, tai i paliks. Svareigōk iz vysa niule, lai
myusu volūda na lānai miertu, bez aktiva lītōjuma palykuse, a otkon atdzymtu i kuplynōtūs ar
kotru jaunu paaudzi.”
Veronika Šķestere
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja

PAVASARA SVĒTKI
Sveicam Kārsavas novada iedzīvotājus
nozīmīgajos un sirsnīgajos maija svētkos
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienā 4. maijā un
Mātes dienā 11. maijā!
Kārsavas novada pašvaldības kolektīvs

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI
Roberts Kukareļs

Pašvaldība
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SAGAIDĪTI KĀRSAVAS NOVADA GRANTS CEĻU MAZO POSMU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTI
dalījās tikai divi pretendenti: SIA “Ceļi un Tilti”
un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs.” Iepirkuma komisija rūpīgi pārbaudīja pretendentu iesniegto dokumentāciju un atbilstību iepirkuma
nolikumam. 18. aprīlī tika pieņemts lēmums un
Gada sākumā tika saņemti saskaņotie mazo paziņots IUB par iepirkuma rezultātiem. Uzvarēceļa posmu būvprojekti šādos objektos:
tājs ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ar piedāvāto līgumcenu 234 657,16 euro ar PVN. Sas Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā;
kaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 10 dienu
 Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi ceļa poslaikā pretendentam ir tiesības apstrīdēt iepirkuma pārbūve Salnavas pagastā;
mu konkursa rezultātus, tas ir līdz aprīļa beigām.
 Jāņa, Parka un Zaļās ielas pārbūve Mežvidu
pagastā.
Paralēli arī notiek priekšizpēte objektu būvuzNekavējoties februārī tika izsludināts būvdar- raudzības izmaksām.
bu iepirkums šiem pārbūves objektiem. Tas bija Šobrīd pašvaldības speciālisti strādā pie proatklāts iepirkuma konkurss, kur pretendentu pie- jekta iesnieguma un citu dokumentu sagatavošadāvājumus varēja iesniegt līdz 20. martam. Pie-

nas, lai jau maija sākumā Mežvidu, Mērdzenes
un Salnavas pagasta ceļu posmi un ielas tiktu
iesniegti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.
Ar lielām cerībām jau augustā plānojam uzsākt pagastos būvdarbus.
Būvprojekts ”Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi”
ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā šobrīd ir
iesniegts
Rīgā
uz
saskaņošanu
AS
”Augstspriegumu tīklā”, bet Alejas ielas pārbūves būvprojektam AS Sadales tīkls mainīja tehniskos noteikumus un šobrīd projekta izstrāde
tuvojas nobeigumam.
Inese Lipska
projektu vadītāja

KONKURSS PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU
UN JAUNIEŠU NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI

KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU IDEJU
DZIRKSTIS - „ LATVIJAI-100”

Pašvaldība izsludina konkursu, kurā iespējams iegūt līdzfinansējumu bērnu un
jauniešu vasaras nometņu organizācijai Kārsavas novadā.

Kārsavas novada pašvaldībai, gatavojoties vērienīgajam pasākumam” Latvija - 100”, ir iespēja piedalīties projektā „Kārsavas novada iedzīvotāju ideju
dzirkstis - „LATVIJAI-100”

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Kārsavas novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas, kas rīko
bērnu un jauniešu vasaras nometnes Kārsavas novada bērniem un jauniešiem no 6 - 18
gadu vecumam, kas deklarējuši dzīvesvietu Kārsavas novadā vai mācās Kārsavas novada izglītības iestādē.
Pašvaldības budžetā skolēnu nometņu atbalstam šogad paredzēti 1500.00 eiro.

Projekta pieteikumus jāsagatavo uz pieteikuma veidlapas un līdz 19. maijam papīra
formātā, jāiesniedz Kārsavas novada pašvaldības kancelejā, Kārsavā, Vienības ielā 53,
ievērojot nolikuma 5. punkta (projekta pieteikuma iesniegšanas kārtību skaties pašvaldības mājas lapā: karsava.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/nolikumi), nosacījumus.
Nometņu līdzfinansējuma projektu konkursu pašvaldība organizē, lai piedāvātu bērniem un jauniešiem plašākas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes skolu brīvlaiku periodā.

Projekta ietvaros Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mežvidu, Mērdzenes pagastos un Kārsavas pilsētā plānots
radīt monumentālus gleznojumus uz sienām, kas atspoguļotu katra pagasta individuālo atpazīstamību.
Kopējais projekta mērķis - radīt un nodot nākamajām
paaudzēm mākslinieciskas un vēsturiskas vērtības kā
Kārsavas novada kultūras savdabību un daudzveidību
apliecinošu resursu.
Lai izvēlētos katram pagastam raksturīgo, iedzīvotāji tiek aicināti līdzdarboties un līdz šī gada 31. maijam nest uz sava pagasta pārvaldi senas fotogrāfijas
un vēsturiskos materiālus, kā arī sniegt ieteikumus ko
atspoguļot sienu gleznojumos.
Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldniece

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

PROJEKTS
“ZIVJU RESURSU ATJAUNOŠANA
KĀRSAVAS NOVADA NŪMĒRNES EZERĀ”

Valsts Zivju fonds atbalstīja Kārsavas novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivju
resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”.
Projekta mērķis: veikt zivju resursu papildināšanu Kārsavas novada Nūmērnes ezerā, lai
nodrošinātu to ilgtspējīgu saglabāšanu.
2014. gadā ar valsts Zivju fonda atbalstu Nūmērnes ezerā jau tika ielaisti 7000 līņu mazuļi.
Šogad paredzēts zivju resursus Nūmērnes ezerā
papildināt un ielaist 7000 līdaku mazuļu.
Tika veikta cenu aptauja un iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līdaku mazuļus iegādāties no SIA “Faps”. Līdaku mazuļi piegāde paredzēta septembra mēnesī.
Rita Jonikāne
projekta vadītāja

PROJEKTA ”KULTŪRAS NORIŠU KVALITĀTES UZLABOŠANA KĀRSAVAS NOVADĀ”
REALIZĀCIJAS GAITA
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras dzīvē, saglabāt un
pupopularizēt kultūras mantojumu Kārsavas novadā Projekta mērķis - atjaunot un pilnveidot esošo materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu sniegšanai novada iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt apskaņošanas kvalitāti brīvdabas pasākumos.
Projekta kopējais budžets ir EUR 49493,37, no tā ELFLA finansējums EUR 44544,93 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 4949,44.
Paredzēts iegādāties: novada amatierkolektīviem jaunus tērpus, tautiskās jostas, saktas, deju apavus, kultūras namiem – akustiskos instrumentus, brīvdabas pasākumiem - aprīkojumu un pārvietojamo žogu, kā arī piepūšamās atrakcijas bērnu izklaidei.
Uz šodienu no projektā paredzētajām aktivitātēm:

SIA “Rota R” ir izpildījusi pasūtījumu un ir jau uzšūti jauni tautu tērpi Kārsavas kultūras nama amatierkolektīviem, koncerttērpi novada mūsdienu deju grupai “Vaļasprieki” un kapelai
“Dimdari”.

Elfa Melvere ir izgatavoja novada deju kolektīviem saktas.

SIA “BaltHarmonija” piegādāja Malnavas un Mērdzenes kultūras namiem, kā arī Kārsavas
Mūzikas un Mākslas skolai cītaru komplektus.

No SIA “MUZ PRO” ir saņemts aprīkojums brīvdabas pasākumu apskaņošanai.

SIA “Žogu fabrika” piegādāja pārvietojamo žogu brīvdabas pasākumu nodrošināšanai un piepūšamās atrakcijas bērnu izklaides pasākumiem.
Pārējiem novada amatierkolektīviem tērpi vēl tiek šūti, kā arī kultūras nami vēl nav saņēmuši
daļu no projektā paredzētiem akustiskajiem instrumentiem. Projekta īstenošana vēl turpinās. LAD
lēmums paredz projektu realizēt līdz 01.11.2017.
Rita Jonikāne
projekta vadītāja
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BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI UN 100 OZOLU
STĀDĪŠANA KĀRSAVĀ

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI GUNDEGU REPŠI
18. aprīlī Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci, publicisti un mākslas kritiķi Gundegu Repši, uz kuru
bija ieradušies gan novada iedzīvotāji, gan Kārsavas vidusskolas vecāko klašu skolēni.

Latvija sāks savas simtgades svinības – tas notiks
4. maijā, plkst. 14:00, aizsākot simtgades svinības,
notiks vērienīga akcija ar nosaukumu “Apskauj
Latviju” un Baltā galdauta svētki, kad Latvijas
pierobežā satiksies cilvēku rokas un gara spēks.
Akcija vērsta uz Latvijas tautas vienotību un piederības sajūtas stiprināšanu. Tās ietvaros Kārsavā, Upes ielā 1, paredzēts
iestādīt simts ozolu, kas simboliski veidos Latvijas kontūru.
Galveno svētku ozolu Kārsavā stādīsim pie novada “Krosta” estrādes
4. maijā plkst. 14:00, savukārt vēlāk turpināsim 100 ozolu stādīšanu,
veidojot Latvijas kontūru, Upes ielā 1 (pāri Šņitkas upei). Uz ozolu stādīšanu īpaši gaidīsim Kārsavas novada goda pilsoņus.
Simts ozolu stādīšana notiek sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu,
ozolu stādus nodrošina VAS „Latvijas valsts meži”. Latvijas simtgades
ozolu stādīšanas akcijā aicināts piedalīties ikviens Kārsavas novada iedzīvotājs, līdzi ņemot lāpstas un darba cimdus, pēc ozolu stādīšanas aicinām “Krosta” estrādē, savā kopienā, ģimenē, draugu lokā 4.maijā svinēt
Baltā galdauta svētkus!
Svinīgā svētku svinēšanā piedalīsies vīru vokālais ansamblis "Ozoli'
un vokālais ansamblis "Konsonanse", kā arī baudīsim muzikālus sveicienus no kapellām “Malnavas muzikanti”, “Sābri”, "Sābreiši" un Bozovas etnogrāfiskā ansambļa muzikantiem. Līdzi aicinām ņemt groziņu ar
saviem iecienītajiem gardumiem. Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim
mūsu brīvību!
Iecere stādīt ozolus veicinās Latvijas kā nacionālas valsts identitātes
definēšanu un vienlaicīgi paliekošu 21. gs. Latvijas un Latgales vērtību
radīšanu un saglabāšanu.

Sarunu ar rakstnieci vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Liega Piešiņa. Uzklausījām rakstnieces pārdomas par mūsdienu
rakstniecību, par vērtībām un radošo darbu tapšanas procesu.
G.Repše ir projekta “Mēs. Latvija, XX gadsimts” autore un iniciatore.
Rakstniece atzīst, ka ideja par šo sēriju radās spontāni, taču uz liela iedvesmas un saliedētības viļņa, rezultātā radot unikālu domubiedru kopdarbu – 13 vēsturisku romānu sēriju, kurā katrs autors raksta par savu
laika periodu. Gundegas Repšes jaunākais romāns “Bogene” arī ir šīs
sērijas daiļdarbs, kurā vēstīts par 1940.-1941. gada jeb Baigā gada notikumiem. Sērijas romānu izdošanu plānots pabeigt līdz Latvijas simtgadei.
Sarunas noslēgumā G.Repše atbildēja uz klausītāju jautājumiem par
viņas radošo darbību un aicināja iepazīties ar romānu sērijas grāmatām.
Paldies LNB un Ludzas galvenās bibliotēkas projekta iniciatoriem par
iespēju tikties ar rakstnieci, radot lielāku emocionālo saikni starp autoru,
viņa darbiem un lasītājiem.
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Anna Zīmele
jaunatnes lietu speciāliste

PASĀKUMU PLĀNS
4. maijā plkst. 14.00 pie “Krosta” estrādes (Upes ielā 1, pār i Šņitkas 6. maijā Mežvidu pamatskolas 110 gadu jubileja.
upei) 100 ozolu stādīšana, veidojot Latvijas kontūru. Aicināti visi iedzīvo- Plkst. 16.00 reģistrācija skolā.
tāji! Plkst. 15.30 visi aicināti uz Baltā galdauta svētkiem, Kārsavas
Plkst. 18.00 koncerts Mežvidu kultūras namā.
„Krosta” estrāde.
4. maijā plkst. 22.00 Mērdzenes KN Pavasar a balle. Spēlē Edgar s Či- Plkst. 19.00 atmiņu kamoliņš. Balle kopā ar Māri Leidumu.
ževskis. Galdiņu rezervācija - mob. tel. 26339241. Ieeja 3 eiro.
5. maijā Kārsavas vidusskolas salidojums.

8. maijā plkst.12.00 Goliševā pie memor iāla II Pasaules kar a upur u
piemiņas dienai veltīts pasākums. Plkst.13.00 ziedu uzlikšana Brāļu
kapos. Plkst. 14.00 ziedu uzlikšana Mazo Batu piemiņas vietā.

Plkst. 8.00 – Kārsavas vidusskolas 85 gadu jubilejai veltīts dievkalpojums
8. maijā plkst. 15.00 Kārsavā Otr ā pasaules kar a upur iem veltīts pieMalnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā.
miņas brīdis pie plāksnes un ziedu nolikšana Brāļu kapos.
Plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 skolā aicināti absolventi pakavēties skolas
13. maijā plkst.12.00 Mērdzenes KN Mātes dienai veltīts koncer ts
gadu atmiņās, tikties ar skolotājiem un iepazīties ar skolu šodien.
"Skaistākie vārdi māmiņai".
Plkst. 16.00 – svinīgais pasākums “Kārsavas vidusskolai – 85”, Kārsavas
14. maijā plkst. 14.00 Kārsavas KN Mātes un Ģimenes dienām veltīvidusskolas aktu zālē (4. stāvs).
tais pašdarbības kolektīvu koncerts "Paauklē, Saulīte, savu Zemīti..."
Plkst. 20.00 – apsveikums absolventiem “Ievu ziedēšanas laikā”, Kārsavas
26. maijā plkst. 22.00 Salnavā brīvdabas estrādes atklāšanas pasākums
KN.
kopā ar Dvinskas muzikantiem.
Plkst. 20.30 – absolventu atmiņu vakars un balle kopā ar grupu “Dvinskas
4. jūnijā plkst. 14.00 Kārsavas KN " Nūvoda r adūšūs saimu saīts"
muzikanti”, Kārsavas KN. Līdzi aicinām ņemt “groziņus”.

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

80 gadu jubileja

90 gadu jubileja

93 gadu jubileja

Aleksandrs Komkovs Kārsava

Irēna Giptere Salnavas pag.

Anna Koklače Kārsava

Nikolajs Plešakovs Kārsava

Margarita Krivteža Malnavas pag.

91 gada jubileja

Jāzeps Romans Salnavas pag.

Jadviga Linuža Mērdzenes pag.

Nadežda Guseva Mērdzenes pag.

94 gadu jubileja

Marija Ignatjeva Kārsava

Marija Zlidne Kārsava

Raimunds Sprudzāns Kārsava

Anna Tabūne Mežvidu pag.

Aleksandrs Strods Mežvidu pag.

85 gadu jubileja

Irina Tutina Goliševas pag.

Antoņina Apše Kārsava,

92 gadu jubileja

95 gadu jubileja

Anna Gleizde Mežvidu pag.

Eduards Mežals Kārsava

Aleksandrs Proboks Kārsava

Daniels Naglis Salnavas pag.
Pjotrs Orlovs Goliševas pag.

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAI 85
No dzelmainās pagājības
Uzpeld un nogrimst
Lai atkal uzpeldētu,
Dvēseli saviļņotu
Un mūžu apstarotu
Ar priecīgiem mirkļiem.
/J.Osmanis/
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latviešu valodniecībā un literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā un ķīmijā.

Ieejot skolā, visu uzmanību piesaista skolas foajē izvietotie kausi, ko
mūsu skolas sportisti ir ieguvuši sporta sacensībās. Skolēni ļoti aktīvi piedalās starpnovadu, Latgales reģiona, valsts mēroga sacensībās gan individuāli, gan arī komandu ieskaitē. Mūsu skolēnu vidū ir arī valsts čempioni
savās vecuma grupās. Šie panākumi tiek iegūti ar neatlaidīgu, sistemātisku ikdienas darbu treniņos. Panākumus palīdz nodrošināt atjaunotā sporta
bāze – renovētais stadions un sporta angārs.
Skolas dzīve nav iedomājama bez interešu izglītības. Skolēniem tiek
piedāvāts daudzveidīgs interešu izglītības programmu klāsts kultūrizglītības, tehniskās jaunrades, vides izglītības, sporta un ekonomikas jomā.
Kārsavas vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi vienmēr ir
bijuši Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās meiteņu koris
“Akustika”.
Vidusskolēniem ir iespēja pilnveidoties ekonomikas jomā, programmā,
ko piedāvā Junior Achievement Latvija. Apgūstot ekonomiskā zināšanas
un piedaloties JAL aktivitātēs, var iegūt sertifikātu, kas dod priekšrocības,
stājoties augstākajās mācību iestādēs.
Veicot ikdienas mācību darbu, skolēni kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem iesaistās arī dažādos projektos, tādējādi veicinot savu pieredzi
projektu darbā, gan arī iepazīstot citu tautu kultūru, gan arī rodot iespēju
papildināt skolas materiālo bāzi.

Nemanot ir pagājuši 5 gadi kopš iepriekšējās absolventu tikšanās, un
2017. gada 5.maijā Kārsavas vidusskola atkal aicina savus absolventus,
bijušos skolotājus un darbiniekus uz kopā sanākšanu, lai nosvinētu skolas
85.gadadienu, lai atskatītos uz sasniegto un izvirzītu jaunus mērķus nākotnei.
Kādi tad ir bijuši šie 5 aizvadītie gadi kopš iepriekšējās tikšanās reizes?
Priecē fakts, ka 2016.gadā Kārsavas vidusskola un tās īstenotās izglītības programmas ir akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem (līdz
2022.gada 4.maijam).
Vislielākais gandarījums un lepnums ir par mūsu skolas skolēniem, par
viņu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, valsts pārbaudes darbos, sporta sacensībās. Katru gadu skolēni gūst godalgotas vietas novadu, starpnovadu, Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs,
ir valsts olimpiāžu dalībnieki (matemātikā, ķīmijā).
Viens no sabiedrībā izskanējušajiem vidusskolu vērtēšanas kritērijiem ir
sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Centralizētajos eksāmenos atspoMilitāri patriotiskā spēlē “Jaunie Kārsavas sargi”
guļojas skolēnu un viņu skolotāju ieguldītais darbs visu 12 gadu garumā.
Viena no šīsdienas aktualitātēm audzināšanas darbā ir tieši jaunatnes
patriotiskā audzināšana. Jau vairākus gadus Kārsavas vidusskola kopā ar
Kārsavas novada pašvaldību un 303.Jaunsardzes vienību AustrumLatgales
skolu jauniešiem organizē militāri patriotisko spēli “Jaunie Kārsavas sargi”. Šī spēle notiek laikā starp Lāčplēša dienu un Latvija Republikas
dzimšanas dienu. Spēles laikā jauniešiem ir jāspēj parādīt gan sadarbības
prasmes, gan zināšanas vēsturē, gan arī fiziskā izturība, jo spēle notiek,
neskatoties uz laika apstākļiem.
Dalība jaunsargos, patriotiskos pasākumos, tiekoties gan ar LR NBS karavīriem, gan NATO spēku karavīriem dod mūsu skolas audzēkņiem impulsu savu nākotni saistīt ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan stāties Valsts robežsardzē. Par sniegto atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes
attīstībā esam saņēmuši Zemessardzes 3.brigādes komandiera pateicību.
Kārsavas vidusskolas kolektīvs ar „Pūces” balvu.

Mūsu absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos (CE) pierāda, ka
šajos 5 aizvadītajos gados starp 194 pilsētu vidusskolām esam bijuši
pirmajā divdesmitniekā, esam 2 reizes uzaicināti uz Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga apbalvošanas ceremonijām. Skolas kolektīvs ir
saņēmis apbalvojumus par sasniegumiem dabas zinību, matemātikas mācīšanu, mācību procesa organizēšanu. 2015.2016.mācību gada 12.klases
absolventi uzrādīja ļoti labus rezultātus CE, kas ļāva skolai iegūt 1.vietu
un “Pūces” balvu starp pilsētu vidusskolām.
Ir neizsakāms prieks par to, ka mūsu skolas audzēkņi gadu no gada apliecina, ka Kārsavas vidusskolā ar pozitīvu attieksmi pret mācībām, strādājot ik mācību stundu, var sasniegt labus rezultātus, kas ir par pamatu
nākotnes karjeras izveidei.
Lai rosinātu vidusskolēnos interesi par zinātni, 10. un 11.klasē skolēni
izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus pēc pašu interesēm. Bieži vien skolēni izvēlas pētīt problēmas, kas saistītas ar dzimto Kārsavas novadu. Pēc
skolas konferences rezultātiem labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferenci Daugavpils Universitātē.
Labus rezultātus reģionālajās ZPD skatēs skolēni ir sasnieguši ģeogrāfijā,

Stādot 1000 ozolus.
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Visi šie panākumi un sasniegumi ir iespējami
tāpēc, ka Kārsavas vidusskolā strādā spēcīgs,
radošs, uz tradīcijām balstīts, pedagogu kolektīvs.
Skolā kopā ar interešu izglītības skolotājiem
strādā 35 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem

KĀRSAVAS VIDUSSKOLA VĒSTURES LĪKLOČOS

31.08.1932.

lēmums Nr.33 „Par Kārsavas vidusskolas reorganizēšanu un Kārsavas 1.vidusskolas ar latvieLR Izglītības ministrijas 1932. gada 31. au- šu mācību valodu un Kārsavas 2. vidusskolas ar
gusta rīkojums Nr.333 „Atļaut Kārsavas pilsētas krievu mācību valodu izveidošanu no
valdei ar 1932. gada 1. septembri atvērt Kārsa- 01.09.1992.”
vas pilsētas ģimnāziju ar latviešu mācību valo21.01.1999.
du.”

24.05.1962.

LR Kārsavas pilsētas domes lēmums Nr.5
„Par Kārsavas 1.vidusskolai vēsturiskā nosauLudzas rajona darbaļaužu deputātu padomes kuma „Kārsavas pilsētas ģimnāzija” atjaunošaizpildu komitejas lēmums Nr.90 „Par Kārsavas nu”.
1.vidusskolas ar latviešu valodas apmācību un
22.06.2004.
Kārsavas 2.vidusskolas ar krievu valodas apmācību apvienošanu un Kārsavas vidusskolas izKārsavas pilsētas domes lēmums Nr.8 „Par
veidošanu”.
Kārsavas pilsētas ģimnāzijas un Kārsavas 2. viBaltā galdauta svētki.

27 ir maģistra grāds. Skolā strādā 2 VISC ārštata metodiķi, 4 skolotāji ir mentori. Skolā metodisko darbu organizē skolas metodiskā padome. Skolotāji darbojas 6 mācību priekšmetu
metodiskajās komisijās.
Kārsavas vidusskola sadarbojas ar Valsts izglītības satura centru, izvērtējot izglītojamo
mācību kvalitāti, piedaloties monitoringos un
piloteksāmenos fizikā un ķīmijā.12 skolas pedagogi organizē un vada Kārsavas novada skolotāju metodisko apvienību darbu un regulāri
sadarbojas ar IZM un VISC. Mūsu skolā tiek
organizēti arī daudzi novada izglītības pasākumi.

Protams, ir jāatzīmē mūsu čaklais tehnisko
darbinieku kolektīvs, kurš nenogurstoši rūpējas
par to, lai skolas vide būtu sakopta un skolēni,
ciemiņi justos labi.
Man liels prieks par to pozitīvo, ko dzirdu no
mūsu kolēģiem par skolu, par to, ka viņi joprojām dzīvo līdzi notiekošajam skolā. Patiess
gandarījums par aizvadīto piecu gadu periodu
ir arī tāpēc, ka Kārsavas novada pašvaldība ir
ieinteresēta mūsu skolas ikdienā un sniedz visu
nepieciešamo atbalstu. Mums ir modernizēti, ar
IT aprīkoti, visi mācību kabineti, aktu zāle, tiek
mainītas mēbeles kabinetos, atjaunota sporta
bāze.
Šajā jubilejas reizē es saku lielu paldies ikvienam skolas skolēnam un arī viņu vecākiem par
atbalstu, sadarbību, ikvienam pedagogam un
tehniskajam darbiniekam par darbu, kas tiek
apzinīgi veikts.
Paldies Kārsavas novada pašvaldībai, visiem
sadarbības partneriem, jo, tikai kopā mums visiem sadarbojoties, īstenosies skolas himnas
vārdi:

14.05.1992.
LR Ludzas rajona Tautas deputātu padomes

dusskolas apvienošanu un Kārsavas vidusskolas
izveidi”.

FAKTI PAR SKOLU
Kārsavas vidusskola realizē sekojošas izglītī- Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa.
bas programmas:
Kārsavas vidusskola piedāvā iespēju palikt in1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā ternātā, brokastis un vakariņas par brīvu.
virziena programma (kods 31011011).
Aktualitātes
2. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
1. Dalība ESF projektā “Atbalsts izglītojamo
3. Speciālās pamatizglītības programma izglīto- individuālo kompetenču attīstībai”;
jamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
2. No 2015./2016. m.g. Kārsavas vidusskola ir
21011611).
iesaistījusies Nacionālajā Veselību veicinošo
Kārsavas vidusskola 2016.gadā, kā arī skolā
skolu tīklā;
īstenotās izglītības programmas tika akreditētas
3. Skola ir iesaistījusies kustībā “Draudzīga
līdz 04.05.2022.
skola”;
Skolas kolektīvs
4. Laika posmā no 2013.g. līdz 2015.g. KārsaSkolas direktors - Edgars Puksts
vas vidusskola realizēja Comenius daudzpusējās
skolu partnerības projektu „Uzņēmīgi jaunieši
Direktora vietniece mācību jomā - Rita Nagle
Eiropā bez robežām” („Enterprising Youth in
Direktora vietniece audzināšanas jomā - Ludmi- Europe Without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1la Oļipova
COM06-38635 5 ). Projekta partnervalstis bija
Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un TurciDirektora vietnieks saimniecības jautājumos ja;
Ivars Vrubļevskis
Pedagoģisko darbu veic 35 pedagogi, no kuriem 5. Tiek organizēta Vides izglītības dienas no27 ir maģistra grāds. Skolā strādā 2 VISC āršta- metnes;
ta metodiķi, 4 skolotāji ir mentori.
6. Aktīva dalība Mežu dienās;
2016./2017.m.g. skolā mācās 290 izglītojamie, 7. Aktīva dalība vides projektos.
kopā 19 klašu komplekti.
Sadarbība ar Kārsavas novada pašvaldību
1.- 6.klasēs mācās 155 skolēni;
1. Kārsavas novada pašvaldība apmaksā izglīto7.-9.klasēs mācās 74 skolēni;
jamiem pusdienas, dzīvošanu skolas internātā,
10.-12.klasēs mācās 61 skolēns, apgūst vispārē- mācību grāmatas un darba burtnīcas.
jās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 2. Vidusskolēni ar labiem un augstiem mācību
programmu.
sasniegumiem saņem Kārsavas novada pašvalSkolā darbojas 13 interešu izglītības programmas.
Skolēniem ir iespēja iesaistīties 303. Kārsavas
jaunsargu vienības darbā.

dības stipendijas.
3. Ar pašvaldības atbalstu regulāri tiek atjaunota
un papildināta skolas materiāli tehniskā bāze, tā
nodrošinot modernu mācību vidi.

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS DIREKTORI
Skola – vieta, kur sapņi virmo,
Avots dzidrs, kur gudrību smelt.
Skola ir kā stūrakmens pirmais
Dzīves ēkai, ko mūžu celt!
Lai jauks un patīkamām atmiņām bagāts šis
tikšanās brīdis!
Kārsavas vidusskolas direktors
Edgars Puksts

Jānis Bērtulis - 1932./33.-1936./37.m.g.
Aleksandrs Silovs - 1937./38.-1939./40.m.g.
Jānis Pārpucis - 1940./41.m.g.
Leonards Latkovskis - 1941./42.-1943./44.m.g.
Modests Laizāns - 1944./45.-1949./50.m.g.
Marija Bogdanova - 1950./51.-1953./54.m.g.
Staņislavs Katķevičs - 1954./55.-1961./62.m.g.

Jevģēnijs Lazarevs - 1962./63.-1964./65.m.g.
Staņislavs Katķevičs - 1965./66.m.g.-2006.g
Edgars Puksts - ar 2007.g.

MEŽVIDU PAMATSKOLAI 110
Tu atmiņu gaismā vēl, skola, tā pati,
Mēs citi, sen citi.
Citam vakara migla blāv matos,
Citam kaut kas no sniegotās mākoņu strēles,
Un liekas – kļava un kastanis nāk jaunību satikt
Un zālē atkal kāds valsi sāk spēlēt...
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ropas valstīs: Rumānijā, Grieķijā, Polijā, Turcijā,
Portugālē, kā arī Eiropas sadraudzības partnerskolu komandas uzņēmām savā skolā. Šī projekta sagatavošanas un realizēšanas smagumu iznesa enerģiskā angļu valodas un sporta skolotāja
Jolanta Silicka. Skola ir aktīva sporta dzīvē.
Sporta skolotājas sagatavoti, skolēni gūst godalgotas vietas sacensībās. Daudzi skolēni apmeklē
Ludzas sporta skolas Kārsavas filiāli un trenējas
papildus.

MAIJS 2017

Pašāne aizved skolēnus nezināmajā skaitļu,
skābju un sārmu pasaulē , bet kontinentus palīdz
izprast ģeogrāfijas skolotāja Antoņina Zlidne.
Skolotāji Elīna Grabovska un Modris Karpovs
liek apjaust katram skolēnam, ka viņš ir mazs
mākslinieks, ja centīsies apgūt vizuālās mākslas
un mājturības priekšmetu prasmes.
Atbalstu skolēniem sniedz logopēde Ilona Čoiča un psiholoģe Ilona Sutra.
Skolotāja Gunita Mūrniece-Krišāne pašlaik
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
Administrācijas pienākumus veic enerģiskā
direktore Vita Krišāne un direktores vietniece
Rita Pintāne.

Mēs lepojamies:

Mežvidu skolas skolotāju kolektīvs 2015.gada
izlaidumā.

Mežvidu pamatskolas vēstures gadu skaitļi
stāsta, ka 1907.gadā Skūpovas sādžā Ilzes Mortukānes mājās tika atvērta pirmā skola ar trīs klasēm. Iesakās garš posms skolas vēsturē, tā ne
vienu reizi vien mainījusi nosaukumu un atrašanās vietu.

ar ilggadējiem tehniskajiem darbiniekiem:
Birutu Vīcupi, Zinaīdu Ludbārdi, Vēsmu Pauniņu, Intu Gutāni, Lāsmu Mortukāni, Lolitu Laizāni , Zitu Gudrīti, Vizmu Dzerkali, Annu Urtāni,
Ivaru Muleru;


Mežvidu pamatskolas pārstāvji Rumānijā,
Comenius projekta mobilitātes brauciena
ietvaros, prezentē Latviju!

 ar šoferiem Aivaru Urtānu un Sandri Jurdžu;
Par sekmīgu Kārsavas Mūzikas un mākslas
1914.gadā skola tika pārcelta uz Bokšu sādžu. skolas filiāles darbību, kuru vada skolotāja Iveta  ar mūsu skolēnu vecākiem par sadarbību, par
No 1920.gada skola atrodas Mežvidos.
Linuža, liecina skolēnu augstie novērtējumi dip- dialogu, ko veidojam kopā;
lomdarbu aizstāvēšanā.
 ar skolas absolventiem un esam gandarīti, ka
Skolu, tās pastāvēšanas gados, vadījuši direktoviņi
mums uztic nu jau savus lolojumus!
ri:
Mazpulka “Cielaviņa” ilggadējā vadītāja Janīna Širina prot atrast pieeju gan maziem, gan lieAr skolu saistītās atmiņas vienmēr paliks ar
 Pēteris Stabrovskis (1940 - 1954),
liem dabas mīļotājiem, iesaistot viņus projektu mums - labas vai sliktas, priecīgas vai skumrakstīšanā.
 Evģēnija Lisovska (1954 - 1977),
jas. Tās ir, bija un būs daļa no mūsu dzīves.
 Alberts Gasparenoks(1977 - 1982),
Skolotāju Anitas Turlajas un Maritas RudoVai Jūs atceraties pēdējo reizi, kad iegājāt
 Domicella Silkāne (1982 - 1983 veic direk- vičas vadītie deju un mūzikas kolektīvi ar uzstāSAVĀ
skolā - Mežvidu pamatskolā?
tora pienākumus),
šanos kuplina visus skolas pasākumus.
 Viktorijs Krišāns (1983 - 1998),
Katram ir savs stāsts par skolas laiku, par
 Ināra Silicka (1998 - 2007) ,
savu SKOLOTĀJU, par pirmo mīlestību..
 Skaidrīte Strode ( 2007 - 2014).
 No 2014./2015. mācību gada skolu vada direktore Vita Krišāne.
6. maijā, tinot atmiņu kamoliņu, būsim piederīgi SAVAI skolai - MEŽVIDU PAMATLaika gaitā mainījies arī skolas nosaukums –
SKOLAI:
veselas septiņas reizes! Bijusi gan Kuļņevas16.00 - reģistrācija skolā
Labvāržu pagasta Mežvidu skola, gan Bērzgales
pagasta Mežvidu sešgadīgā pamatskola, 1. Mež18.00 - koncerts Mežvidu kultūras namā
vidu septiņgadīgā skola un astoņgadīgā skola, 1.
Mežvidu deviņgadīgā skola, 1. Mežvidu pamat19.00 - Atmiņu kamolītis
skola.
EKO skolas karogs.
No 2009./2010.mācību gada - Kārsavas novada
Groziņu ballē dejosim Māra Leiduma mūzikas
Mežvidu pamatskola.
pavadījumā.
Darbosies fotogrāfs.
Skolas kolektīva iesāktais darbs saistībā ar viMēs lepojamies ar visu skolas absolventu un des izpētes jautājumiem vainagojās ar to, ka
esošo skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs 2005./2006.mācību gadā Mežvidu pamatskola
Mežvidu pamatskolas administrācija
ne tikai novada, rajona, reģiona un valsts olim- tika uzņemta Latvijas EKO skolu saimē, iegūti
piādēs. Lepojamies ar panākumiem visos kon- EKO skolas sertifikāti un karogi. Pašreiz šo
programmu sekmīgi vada skolotāja Inga Jurdže.
kursos.
Ar vidi saistīti projekti, konkursi pat starptautis2013. - 2015. gadā skola piedalījās Comenius kā līmenī - tas ir EKO entuziastu un vadītājas
skolu daudzpusējās sadarbības projektā “Cilvēku regulārs darbs.
dzīve Eiropas valstīs” (“PEACE”). Projekta ietvaros skolas Comenius komanda viesojās 5 Ei- Fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāja Inguna

MEŽVIDU PII SKOLNIECE LAINE DZENE IZCĪNA 1. VIETU SKATUVES RUNAS KONKURSĀ “VOLYUDZĀNI”
Šī gada 22. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika 17. skatuves runas konkurss
“Volyudzāni”,
tajā
piedalījās
Mežvidu
PII “Saulīte” skolniece Laine Dzene (6 gadi). Pateicoties meitenes neatlaidībai, centīgumam un gribasspēkam, kā arī vecāku un
skolotājas atbalstam, Laine ieguva 1. vietu otro gadu pēc kārtas.

Skatuves runas konkurss “Volyudzāni” ir iekļauts Latgales kongresa
simtgades pasākumu skaitā. Konkurss notika vairākās vecuma grupās.
Katram dalībniekam bija jāsagatavo divi daiļdarbu fragmenti latgaliski,
kur viens no darbiem – par patriotismu. Žūrija vērtēja darba atbilstību vecumam, teksta zināšanas, izskatu un stāju, kontaktu ar klausītājiem, kā arī
prasmi atklāt daiļdarba noskaņu un iekļaušanos laikā.
Konkursa mērķis ir iepazīt novada literatūru un folkloru, izkopt latgaliešu rakstu valodu un novērtēt konkursantu prasmi atklāt daiļdarba noskaņu.
Lai veicas arī turpmāk!
Inga Skrebinska
PII “Saulīte” skolotāja

7 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

Izglītība

APRĪLIS 2017

LATGALĪŠU VOLŪDYS
20. un 21. aprīlī Malnavas kole- nai Kirsanovai un Ločmeļu ģimenei nesa plānu SIA “ Sulu bode” par PIECPUŠDĪNE
džā notika Latvijas profesionālās - Jurim, Tatjanai, Martai par sagā- sulu spiešanas pakalpojumu snieg- KUORSOVYS VYDSŠKOLĀ
BIZNESA PLĀNU KONKURSS MALNAVĀ

izglītības iestāžu audzēkņu bizne- dāto cienastu, pusdienām un nova- šanu.
sa plānu konkurss.
dīto erudīcijas spēli “Mazais Aļ- Biznesa idejas vērtēja kompetenti
eksperti: Vita Pučka Rēzeknes reģionālā centra vadītāja AS "Attīstības
finanšu institūcija Altum", Valdis
Mitenbergs Latgales uzņēmējdarbības centrs komercdarbības konsultants, Inga Bolmane Junior Achievement - Young Enterprise Latvija
programmu direktore. V. Pučka arī
pasniedza simpātiju balvas no Altum par biznesa plāniem par Zobu
higiēnista kabineta izveidi, SIA
"MOBILE WASH" un sociālajam
uzņēmumam SIA "Noans" (koka
izstrādājumi).

Uzvarētāja Lenora Visocka ar koledžas direktoru Juri Bozoviču.

Konkurss notika divās kārtās.
Pirmajā kārtā piedalījās 24 biznesa
plānu autori no 16 Latvijas profesionālās izglītības mācību iestādēm.
2. kārtā tika izvirzīti 15 biznesa plāni un uz Malnavu aizstāvēt savas
biznesa idejas devās jaunieši no 10
Latvijas skolām - PIKC “Rīgas
Valsts tehnikums”, PIKC “Ogres
tehnikums”, PIKC “Saldus tehnikums”, PIKC „Ventspils tehnikums”, PIKC “Rēzeknes tehnikums”, PIKC “Rīgas Stila un modes tehnikums”, PIKC “Liepājas
Valsts tehnikums”, Rīgas Tirzniecības profesionālā vidusskola, PIKC
“Priekuļu tehnikums” un Malnavas
koledža. Konkursa ietvaros jaunieši
un viņu skolotāji iepazinās ar Kārsavas novadu, piedalījās radošajās
darbnīcās, kurās veidoja attēlus
spray paint art tehnikā. Skolotāji
apmeklēja Bišu namiņu J.Šicāna
piemājas saimniecībā “Kalniņi”
Mežvidos un viesojās Malnavas
Dzīļu maiznīcā pie A.Barsukovas.

Jaunieši iepazinās ar robežkontroles punkta ikdienas darbu uz
Valsts robežas Grebņevā. Pēcpusdienā konkursanti ciemojās Salnavas pagastā. Sirsnīgu un lielu paldies sakām salnaviešiem - Valentī-

berts”, Salnavas pamatskolas pavārītēm Ivetai Dembrovskai un Mārītei Potašai par garšīgi sagatavotajām pusdienām, Annai Dančai par
smaržīgajām tējām, Ingai un Arnim
Puriniem par izdevību apskatīt trušu valstību un šaut ar loku.
21. aprīlī tika prezentētas 15 biznesa idejas - gan par zobu higiēnista kabineta izveidi un telpu sienu
apgleznošanu (PIKC “Ventspils
tehnikums”), gan reiterterapiju bērniem ar īpašām vajadzībām un lavandas audzēšanu (PIKC “Priekuļu
tehnikums”), gan tērpu izgatavošanu austrumu dejām (Rīgas Tirzniecības profesionālā vidusskola), par
epoksīda sveķu izmantošanu koka
izstrādājumos (PIKC “Ogres tehnikums”), pretsalnas cepuru izgatavošanu stādiem (PIKC “Rīgas Stila un
modes tehnikums”) u.c. 3. vietu
ieguva Krista Celma no PIKC
“Rīgas Valsts tehnikuma”, kura
rakstīja biznesa plānu par zīdkoku
audzēšanu Latvijā. 2.vieta tika piešķirta arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” audzēknim Jānim Vāverei
ar biznesa plānu SIA „MOBILE
WASH”. 1. vieta Lenorai Visockai
(Malnavas koledža IP “Banku zinības un finanses” 3. kurss ) ar biz-

Konkursu vadīja pagājušā gada
Latvijas biznesa plānu konkursa
uzvarētājs IP Lauksaimniecība 4.
kursa audzēknis Artis Čoičs
(biznesa plāns “Salnavas zivis” ) un
noslēgumā pasniedza savas sarūpētās pārsteiguma balvas (kūpinātas
zivis un sieru) saviem favorītiem un
viņu skolotājiem, Amandai Laurai
Beinarovičai - biznesa plāns SIA
“SIA „C kubā” par kafejnīcas atvēršanu, kur būs ēdieni un konditorejas izstrādājumi arī cilvēkiem ar
glutēna nepanesamību un alerģijām,
Šarlotei Červinskai - Zobu higiēnistā kabineta izveide un Ādamam Larionovam SIA „GLOW WOOD”
par epoksīda sveķu izmantošanu
koka izstrādājumiem.
Konkursa noslēgumā visiem pārsteigumu sagādāja mūsu novadnieks, aktieris Kristaps Rasims.
Malnavas koledža pateicas par
atbalstu SIA “Latgales dārzeņu loģistika” Mežvidu tomāti, ziedu studija “Vanilla”, SIA “Latgales ziedi”, Malnavas “Dzīļu” maiznīca,
SIA “Ludzas maiznīca”, ZS
“Kotiņi“ , SIA “Sintija G”, piemājas saimniecība “Kalniņi” un ZS
“Zelta sala”.
Alita Dukule
Malnavas koledžas
Finanšu un sociālo zinību mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Jau tradicionali Kuorsovys
vydsškolā Dzymtuos volūdys
dīnys pasuokumu ītvorūs teik
reikuota Latgalīšu volūdys piecpušdīne ar mierki popularizēt
latgalīšu volūdys lītuošonu ikdīnā. Šūgod piecpušdīne nūtyka
31. martā.

Pasoukumu īsuoce Kuorsovys
vydsškolys 8.a klasis škoļneica
nūskaitūt A.Vējāna dzejūļi „Jūka
rindeņis”. Juopībilst, ka Šarlote jau
nu pyrmuos klasis kotru godu pīzadoluos dažaidūs skotuvis runys
konkursūs - gon latvīšu literaruos
volūdys, gon latgalīšu volūdys,
īgiustūt gūdalguotys vītys.
Itū godu pasuokums nūtyka 7. –
8. klašu školānim. Šūreiz školāni
pa klašu komandom minēja latgalīšu meiklis, centēs nūskaidruot
sanū latgalīšu vuordu nūzeimis,
dažaidu agruokūs laiku omotu nūsaukumus latgalīšu volūdā, izdūmuoja un izteiksmeigi nūlaseja
pošu sacereitū puorsokys turpynojumu. Arī komandu leidzjutiejim
beja aizdavums – krustvuordu
meikļis mineišona, kurā školāni
atpazyna filmys „Cylvāka bārns”
varūņus un nūtykumus. Juoatzeist,
lai ari filma ir daudzis reizis skatāta, aizdavums, kai izaruodeja, školānim našķita vīgls.
Školāni ar interesi un aizrauteibu
izpiļdeja sagatavotūs aizdavumus,
un mes vēļreiz poursalīcynuom,
cik skaneiga un boguota ir latgalīšu volūta, un, prūtams, vielātūs,
lai nuokūtnī latgalīšu volūdys
runuotuoju skaits kļiust arvīn leluoks.
Ilona Cibuļska, Anita Lele,
latvīšu volūdys školuotuojis

VAIFIJS CIEMOJAS KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ
Drošāka interneta centrs 2016. gada oktobrī un novembrī aicināja
1.-3. klases skolēnus piedalīties konkursā „Mana diena internetā”,
trīs dienas pierakstot visas darbības, ko skolēni veic internetā, kuras
programmas, mājas lapas izmanto, kādas spēles spēlē. Konkursā piedalījās vairāk nekā 500 skolēni, tai skaitā arī Kārsavas vidusskolas
2.a, 2.b un 3.b klašu skolēni.
30. martā arī mēs saņēmām balvu – pie mums viesojās Drošāka interneta centra zēns Vaifijs ar savu draugu Edgaru. Vaifi-js ir zēns, kurš dzīvo
internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad Tu meklē kādu mult-filmu, skaties
video vai nosūti foto klasesbiedram, kad klausies pasaku vai spēlē spēli –
Tu ciemojies pie Vai-fija, bet šoreiz viņš bija ciemos pie mums. Kopā ar
savu draugu Edgaru viņš aizraujošā un izzinošā veidā – ar spēļu un sarunu
palīdzību – iepazīstināja mūs ar svarīgāko, kas jāzina, lai internetā justos
droši. Pasākuma beigās katrs skolēns par piedalīšanos konkursā no Vaifija
saņēma dāvanu.

Tā kā bērniem
pasākums ļoti
patika, gribētu
pateikt paldies
pašiem skolēniem, viņu audzinātājām
I.Kirovainei,
H.Lebedevai un
S.Linužai, kā
arī skolēnu vecākiem,
kas
palīdzēja jauniešiem konkursa lapu aizpildīšanā.

Lūk, arī skolēnu atsauksmes: „Man patika minēt mīklas un spēlēt spēles.
Man ļoti patika Vaifijs, jo viņš izstāstīja daudz ko interesantu par inter- Paldies arī Drošāka interneta centram par šādu konkursu un iespēju skonetu.” (Annija) „Man patika viss pasākums un īpaši Vaifijs. Man ļoti pati- lēnus izglītot atraktīvā veidā!
ka mazā dāvana.” (Daniela) „Man ļoti patika Vaifijs un man patika, kā
Ilga Voite
viņš stāstīja par internetu, un kopā izspēlētās spēles.” (Katrīna) „Man patiKārsavas vidusskolas informātikas skolotāja
ka spēlēt spēles, tas bija forši, es gribu vēl…” (Elīna)
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E-PRASMES UN DROŠĀKS INTERNETS – JAUNIEŠU IKDIENA
Jau 14. gadu pēc kārtas 7. februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta
diena (DID), kuras sauklis ir „Kopā par labāku internetu!”, aicinot ikvienu būt
pozitīvam internetā, un veidot labāku interneta vidi.
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēja dažādas aktivitātes, iesaistot skolas, bibliotēkas, bērnus un jauniešus. Arī Kārsavas vidusskolas jaunieši vairākās klašu grupās tika iesaistīti dažādos pasākumos: konkursos, testos, pārrunās, videosižetu un situāciju analīzē. Piedaloties konkursā „Atrodi internetā!”, viens no 10 uzvarētājiem ir Rūdis Laganovskis.
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SKOLĒNU SKATUVES RUNAS
KONKURSS KĀRSAVAS NOVADĀ
9. martā Kārsavas novada skolu skolēni piedalījās
skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu
konkursā, kurš norisinājās Kārsavas vidusskolā.

Savukārt, jau 8. reizi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM)
un nacionālajiem partneriem no 27. marta līdz 2. aprīlim rīkoja gadskārtējo E-prasmju
nedēļu Latvijā, kuras aktīvi dalībnieki ir arī Kārsavas vidusskolas skolēni, kas turpināja
gan pārbaudīt, gan nostiprināt savas zināšanas par dažādām IKT iespējām un interneta
drošības jautājumiem. Aktivitātes E-prasmju nedēļas dalībniekiem bija pieejamas gan
klātienē, gan tiešsaistē jeb online.

Pateicoties par lielo atsaucību un izciliem rezultātiem tiešsaistes testos, E-prasmju nedēļas laikā no 30 balvu ieguvējiem valstī 9 balvas nonāks Kārsavas vidusskolēnu rokās
(Anastasija Drozdova, Anželika Vladimirova, Jāzeps Babris, Kristīne Prišvina, Kamila
Morozova, Katrīna Ločmele, Kristers Krišāns, Ritvars Pundurs un Signija Voite).
Arī Kārsavas vidusskolas skolēni aktīvi atbalsta un piedalās šajos pasākumus jau vismaz 7 gadus.
Jaunieši! Piedalieties projektos, konkursos u.c. aktivitātēs, attīstiet un pilnveidojiet
sevi, krājiet pieredzi, padariet dzīvi interesantāku!
Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas informātikas skolotāja

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLNIECE SAMANTA NALIVAIKO
GŪST PANĀKUMUS ESEJU KONKURSĀ
Tradicionālais Atlants.lv eseju konkurss skolniekiem
tiek rīkots kopš 2007. gada, tajā uz galveno balvu ir
pretendējuši ap 2000 skolēnu. Šajā mācību gadā
konkurss sākās 19. septembrī un noslēdzās 10. martā.
Šajā laika posmā skolēni interneta vietnē varēja iesniegt
savus darbus. Šī gada konkursa esejas tēma bija „Es un
ES”. Divas nedēļas ilga eseju vērtēšana un rezultātu apkopošana, un uzvarētājus noteica vienlīdzīgs kompetentas žūrijas un sabiedrības balsojums.
12.a klases skolniece Samanta Nalivaiko veiksmīgi piedalās latviešu valodas un literatūras olimpiādēs, kā arī
dažādos jaunrades darbu konkursos, un arī šis konkurss
nebija izņēmums. Kā atzīmēja Samanta, viņu ieinteresēja tēma un iespēja radoši izpausties konkursa tēmas ietvaros, tāpēc skolniece nolēma izmēģināt savus spēkus.
Prieks un gandarījums par to, ka skolnieces darbs tika augstu novērtēts, un viņa kopā ar
savu latviešu valodas skolotāju Anitu Leli tika uzaicināta uz konkursa noslēguma apbalvošanas ceremoniju, kas notika 1.aprīlī Rīgā, Eiropas Savienības mājā. Samantai un
skolotājai tika pasniegts diploms par iegūto 2.vietu konkursā, grāmatas, dāvanu kartes,
kā arī naudas balva.
Samanta aicina visus uzdrošināties, izrādīt iniciatīvu un nebaidīties piedalīties dažādos konkursos, kas dod ne tikai gandarījumu, bet arī sniedz dažādas iespējas. Lai Samantai veiksmīgs un piepildīts mācību gada noslēgums un eksāmenu laiks!
Anita Lele
latviešu valodas un literatūras skolotāja

PAVASARA AKTIVITĀTES SĀKUMSKOLĀ
5. aprīlī Kārsavas vidusskolā pulcējās novada 3., 4.klašu skolēni, lai piedalītos
olimpiādē.
3.klases olimpiādē ar kombinēto mācību saturu ir sekojoši rezultāti: 1.vieta Anna Ulnicāne (skolotāja S. Linuža) - Kārsavas vidusskola, Mareks Punans (skolotāja V.
Daukste) - Salnavas pamatskola, 2.vieta Dāvis Zalužinskis (skolotāja R. Pintāne) –
Mežvidu pamatskola, Sigita Renckulberga (skolotāja A. Zlidne) - Mērdzenes pamatskola. 3.vieta Loreta Gabrāne (skolotāja S. Linuža) - Kārsavas vidusskola, Atzinība Loretai
Zavickai (skolotāja S. Linuža) - Kārsavas vidusskola.
4.klases matemātikas olimpiādes rezultāti: 1.vieta Marija Skangale (skolotāja I. Punane) - Salnavas pamatskola, 2.vieta Margita Borisova (skolotāja I. Jurdže) – Mežvidu
pamatskola, Valērija Djubko (skolotāja I. Gabrāne) - Kārsavas vidusskola, 3.vieta Emīls
Bleive (skolotāja I. Gabrāne) - Kārsavas vidusskola, Atzinība Andim Ancānam
(skolotāja I. Gabrāne) - Kārsavas vidusskola.
Paldies skolēniem par piedalīšanos un skolotājiem, vecākiem par palīdzību un atbalstu!
Ina Gabrāne
Kārsavas novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja

Konkursa mērķis bija izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi,
kā arī attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves
runas kultūru un aktiermeistarību. Dažādās vecuma grupās bija sekojoši rezultāti:
1.klašu grupā:
1. vieta Evelīna Orlova (skolotāja L. Krivteža) - Kārsavas
vidusskola, 2. vieta Loreta Kivle (skolotāja V. Daukste) –
Salnavas pamatskola, 3. vieta Markuss Zelčs (skolotāja
L. Krivteža) - Kārsavas vidusskola, Atzinība Madarai
Mazurei (skolotāja I. Linuža) – Mežvidu pamatskola.
2.-3.klašu grupā:
1. vieta Anna Ulnicāne (skolotāja S. Linuža) – Kārsavas
vidusskola, 2. vieta Annija Estere Slesere (skolotāja I.
Kirovaine) - Kārsavas vidusskola, 3. vieta Loreta Zavicka
(skolotāja S. Linuža) – Kārsavas vidusskola, Atzinība
Vintrai Lipskai (skolotāja A. Zlidne) – Mērdzenes pamatskola, Evitai Muižniecei (skolotāja A. Zlidne) – Mērdzenes pamatskola, Ilmai Streļčei (skolotāja S. Linuža) –
Kārsavas vidusskola, Aivitai Barkānei (skolotāja S. Linuža) – Kārsavas vidusskola.
4.-6.klašu grupā:
1. vieta Brigita Mūrniece Krišāne (skolotāja I. Jurdže) –
Mežvidu pamatskola, 2. vieta Amanda Silicka (skolotāja
I. Gabrāne) – Kārsavas vidusskola, 3. vieta Toms Naglis
(skolotāja I. Punane) – Salnavas pamatskola, Atzinība
Marijai Skangalei (skolotāja I. Punane) – Salnavas pamatskola.
7.-9.klašu grupā:
1. vieta Šarlote Lorija Nagle (skolotāja I. Cibuļska) Kārsavas vidusskola, 2. vieta Antra Kušnere (skolotāja A.
Šarkovska) – Mērdzenes pamatskola.
10.-12.klašu grupā:
1. vieta Daira Poikāne (skolotāja L. Agleniece) – Kārsavas vidusskola, 2.vieta Raitis Barkāns (skolotāja L. Agleniece) – Kārsavas vidusskola.

Konkursa 1. vietas ieguvēji 6. aprīlī piedalījās konkursa 2. kārtā Balvos. Mūsu novada skolēni startēja ar ļoti
labiem rezultātiem: Brigitai Mūrniecei Krišānei un Dairai
Poikānei ir 1.pakāpe, bet Evelīnai Orlovai, Annai Ulnicānei un Šarlotei Lorijai Naglei 2. pakāpe.

Ina Gabrāne
Kārsavas novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja
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Sports
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VIEGALTLĒTIKA

FUTBOLS

1. aprīlī Preiļos notika soļošanas un skriešanas sacensības pa Preiļu
pilsētas ielām „Cīruļputenis - 2017”, kurā piedalījās arī Kārsavas
novada vieglatlēti.

Latvijas futbola federācijas (LFF) futbola atbalsta programmas
ietvaros „Sporta klubs „Kuorsova” Kārsavas vidusskolas stadionā
organizēja jauniešu un meiteņu futbola turnīrus „KUORSOVA –
2017”.
25. martā turnīrs notika jauniešiem U-13 grupā (2004.-05.g.dzim.).
Turnīrā kopuma piedalījās 8 komandas no Lubānas, Rēzeknes, Varakļāniem, Viļāniem un Kārsavas.
1. vieta – Varakļānu komandai, 2. vieta – Viļānu SS/Dekšares, 3. vieta
– Rēzeknes BJSS (meitenes). 9. aprīlī turnīrs notika meitenēm. Turnīrā
piedalījās piecas komandas, kuras savā starpā izspēlēja vienu apli. 1. vieta – Rēzeknes BJSS, 2. vieta – Rēzeknes novada BJSS, 3. vieta – Rēzeknes BJSS/Progress, 4. vieta – SK Kuorsova, 5. vieta – Ludzas NSS.
Vēlamies pateikties Latvijas Futbola federācijai par turnīru atbalstu,
kuros komandas praktiski varēja izmēģināt un pilnveidot savas iemaņas
pirms garās futbola sezona sākuma.
17. aprīlī Kārsavas vidusskolas stadionā notika Kārsavas novada
2017. gada Lieldienu minifutbola turnīrs.

2006.g.dzim. un jaunakie: Brigita Mūrniece Krišane 1 km – 3.vieta, Sandis Ivanovs 2 km – 3.vieta;
2004.-05.g.dzim.: Darija Locmele 1 km – 1.vieta, Ēriks Zvejnieks 1 km
3.vieta;
2002.-03.g.dzim.: Viktorija Krišane 2 km – 1.vieta;
2000.-01.g.dzim.: Ilarija Ločmele 3 km soļošana – 1.vieta, 4 km skriešanā – 1.vieta, Edgars Gadžega 5 km – 3.vieta;
1999.-98.g.dzim..: Ēriks Starodumovs 8 km – 3.vieta.

Treneris: Viktorijs Krišāns
8. aprīlī Rēzeknes pusmaratonā SK „Kuorsova” pārstāvēja Kārsavas novada jaunie vieglatlēti.
STA grupa (1999.-2001.g. dzim.) jaunietes 5-7 km distance: Ilarija
Locmele – 1.vieta, Sofija Ločmele – 5.vieta (113 dalībnieces).
VTA grupa (1999.-2001.g. dzim.) jaunieši 5-7 km distance: Ēriks Starodumovs – 5.vieta, Ivo Burmeisters – 11.vieta (117 dalibnieki).
Treneris: Viktorijs Krišans
22. aprīlī Ogreē notika Latvijas čempionāts soļošanā, mūsu novadnieku rezultāti:
U-14 (2004.-05.g.dzim.) grupa: Darija Ločmele 1000m – 1.vieta, Ēriks
Zvejnieks 1000m – 3.vieta;
U-16 (2002.-03.g.dzim.) grupa: Viktorija Krišāne 3000m – 1.vieta, Vivita Krišāne 3000m – 2.vieta;
U-18 (2000.-01.g.dzim.) grupa: Ilarija Ločmele 5000m – 1.vieta, Rūdis
Laganovskis 10000m – 2.vieta.

FLORBOLS
11. un 21. aprīlī notika Starpnovadu kausa izcīņa florbolā dažādu
vecuma grupām starp vidusskolām, kurus organizē Ludzas novada
Sporta skola.
Kārsavas vidusskola 10.-12.klašu grupā izcīnija – 1. vietu. Komanda
spēlēja: Sofija Ločmele, Ilarija Ločmele, Anželika Vladimirova, Elīna
Caune, Kristīne Koklača, Liene Nagle, Kamila Morozova, Faina Dobrovoļska, Sabīne Žukovska, Anda Kaupeže, Jolonta Proboka. Komandu
sagatavoja sporta skolotājs – Viktorijs Krišāns.
8.-9.klašu grupā Kārsavas vidusskola izcīnija – 3.vietu. komanda spēlēja: G. Grišulis, A. Stefanovičs, M. Laganovskis Vesers, R. Stanislavskis,
E. Jacenko, E. Streļčs, A. Urbanovičs, K. Morozovs, M. Kornilovs. Komandu sagatavoja sporta skolotāja – Olga Labanova.

Turnīra piedalījās septiņas komandas, kuras tika sadalītas divās
apakšgrupās. Izspēlējot apakšgrupu, play off (izslēgšanas), pusfinālus un
finālu spēles, tika sadalītas vietas: 1. vieta – komanda no Ciblas
„Felicianovas HES”, 2. vieta – Kārsavas jauniešu komanda
„Kukuruzniki”, 3. vieta – komanda no Rezeknes ”RTA” un 4. vieta –
Kārsavas komanda „Malnava”.

PRUOTA SPIELIS “AĻBERTS”
Pateicūtīs lelejai atsauceibai i tik pozitīvuom atsauksmem par
2016. goda Pruota spielem “Aļberts”, bīdreiba “Sporta klubs
“Kuorsova””, nūlieme šū erudīcejis pasuokumu turpynuot i tān mes
tū drūši vareisim uzskateit par vīnu nu myusu nūvoda tradicionalīm
nūtykumim!
Ituo goda Pruota spieļu “Aļberts” 1.pūsms, kas sevī ītviere 2 kuortys
kas nūtyka 26. martā i 9. aprelī, ir veiksmeigi aizvadāts! Lels prīks par
milzeigū atsauceibu, jū pyrmejā pūsmā ir pīsadaliejs rekordlels komandu
skaits – 22 pruotnīku kompanejis, kūpā 66 daleibnīki!
Rezultati ruoda, ka myusu nūvodā dzeivoi tīšom gudri i aktīvi cylvāki.
Rezultati tabulā ir ļūti bleivi i konkurence ir pamateiga. Uz dūtū breidi
kūpviertiejuma vadeibā ir izavirziejušs komanda “Nazineiši”, jīm sekoi
“DDS”, bet trešejā vītā ir komanda “Treineiši”. Kūpviertiejuma īskaitī īt
4 kuortu rezultati, taitod ir palykušys 2 kuortys, kas tiks organizeitys adventa laikā pyrms Zīmyssvātkim.
Īpašu paļdis grybom pasceit myusu fotografam – Anastasijai Drozdovai i myusu “Aļberta” atbaļsteituojim – “Mežvidu tomāti”, “Jersikas čipsi”, “Latvijas aptieka”, ZS “Zelta sala”, Kuorsovys nūvoda pošvaļdeibai
i Muzykys i muokslys školai!
Pruota spielis “Aļberts” organizatori
M.Ločmele un J.Vorkalis

Pašvaldību vēlēšanas 2017
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Kārsavas novada domes vēlēšanām, kas notiks 2017.gada 3.jūnijā, Kārsavas novada vēlēšanu komisija ir saņēmusi un reģistrējusi piecus deputātu
kandidātu sarakstus. Sarakstus iesniedza Zaļo un Zemnieku savienība, LATGALES PARTIJA, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, Partija “Vienoti
Latvijai”, Latvijas Reģionu Apvienība. Kārsavas novada domē tiks ievēlēti 15 deputāti, pieteikti 90 deputātu kandidāti, no tiem 60 vīrieši, 30 sievietes. Vidējais kandidātu vecums: 43,2 gadi. Vecākais kandidāts: 83 gadi, jaunākais kandidāts: 20 gadi.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.(2)panta prasībām, publicējam deputātu kandidātu sarakstus.
Kandidātu saraksta nosaukums:
Partija "Vienoti Latvijai"

Kandidātu saraksta nosaukums:
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Kandidātu saraksta nosaukums:
LATGALES PARTIJA

1.Juris Poikāns
2.Vita Kuzmane
3.Vairis Poikāns
4.Gunta Lipska
5.Anatolijs Anisimovs
6.Mārīte Strode
7.Kaspars Miezis
8.Irēna Indrikova
9.Jānis Skrebinskis
10.Aļona Bleive
11.Ernests Dubinskis
12.Jolanta Bleive
13.Arvīds Jurāns
14.Elita Dunska-Lankovska
15.Kaspars Šakins
16.Aigars Leļs
17.Liene Cimbaļuka
18.Gunārs Greiškāns

1.Modris Karpovs
2.Andrejs Ivanovs
3.Edgars Zaezerskis
4.Pēteris Bērziņš
5.Mihails Oļipovs
6.Guntis Grišulis
7.Madara Ivone
8.Aivars Lelis
9.Nikolajs Nikuļins
10.Andris Mortukāns
11.Jānis Zirnis
12.Daiga Jurdže
13.Aleksandrs Gabrāns
14.Pjotrs Žukovs
15.Kristaps Garšneks
16.Zoja Kodaļeva
17.Oļegs Sorokins
18.Oļegs Baikovs

1.Pēteris Laganovskis
2.Edgars Puksts
3.Aivars Lipskis
4.Anna Zīmele
5.Karīna Adamoviča-Krišāne
6.Modrīte Lele
7.Gunta Bojāre
8.Antons Skangals
9.Kārlis Poikāns
10.Roberts Mikažāns
11.Līvija Urtāne
12.Jānis Stafeckis
13.Ernests Rinkevičs
14.Silvija Jaudzema
15.Anatolijs Posredņikovs
16.Reinholds Jacenko
17.Edgars Gabranovs
18.Tatjana Jegorova

Kandidātu saraksta nosaukums:
Latvijas Reģionu Apvienība

Kandidātu saraksta nosaukums:
Zaļo un Zemnieku savienība

1.Toms Vorkalis
2.Marita Joņina
3.Jānis Ļubka
4.Andris Šicāns
5.Jolanta Silicka
6.Normunds Noviks
7.Valentīna Dobrovoļska
8.Zigmārs Naglis
9.Jānis Linužs
10.Nauris Poikāns
11.Dainis Kušners
12.Iveta Šumska
13.Pēteris Orinskis
14.Rimants Žogota
15.Raivis Rumaks
16.Juris Vorkalis
17.Elviss Poikāns
18.Jānis Krivtežs

1.Ināra Silicka
2.Andris Ļubka
3.Andrejs Krišāns
4.Inese Avota
5.Aivars Ruskulis
6.Artis Čoičs
7.Marita Stepanova
8.Tālis Mūrnieks
9.Inta Rancāne
10.Viktors Indričāns
11.Ināra Dovgiallo
12.Solvita Dzērkale
13.Laimonis Naglis
14.Antoņina Babāne
15.Dace Rancāne
16.Ainārs Kodarāns
17.Gunārs Bluss
18.Oskars Petinens

Plašāka informācija par kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu program- Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobal-

mas pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā pv2017.cvk.lv/ sot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas
CandidateLists/Territory/71, kā arī no 29. maija visos pašvaldības admi- 31. maijā, 1., 2. jūnijā (skatīt iecirkņa darba laiku).
nistratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, būs no

Līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēlo- plkst. 7.00 līdz 22.00.
ties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
pieder nekustamais īpašums.
Iecirkņa
numurs
642

Iecirkņa
nosaukums
Kultūras nams

628

Kultūras nams

641

643

Malnavas koledžas muižas
korpuss
Pagasta pārvaldes zāle
Tautas nams

651

Tautas nams

636

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo

Iecirkņa adrese
“Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads, LV-5725
Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads,
LV-5717
Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5750
„Aizgārša”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas
novads, LV-5704
“Tautas nams”, Mērdzene, Mērdzenes pag.,
Kārsavas novads, LV-5726
Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas

iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu
iecirkņa teritorijā.
Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija līdz 3.jūnija
plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības
persona. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 22.00.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID karte).

Ja rodas jautājumi, zvaniet vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Nadeždai
Tarasovai, tālr.25917326, 65781393, vai novada vēlēšanu komisijas sekpirmdien, 29. maijā no plkst. 16.00-20.00, otrdien, 30. maijā no plkst. retārei Intai Jurčai, tālr.65733162, 26546338.
Visi iecirkņi strādās:

09.00-13.00, trešdien, 31.maijā no plkst. 17.00 – 20.00; ceturtdien, 1. jūnijā no plkst. 9.00 – 12.00; piektdien, 2.jūnijā

no plkst. 10.00 – 16.00.

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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LAIKS PIETEIKTIES KOMPENSĀCIJĀM!
KOMPENSĀCIJAS PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR NEMEDĪJAMO UN MIGRĒJOŠO DZĪVNIEKU SUGU
NODARĪTAJIEM POSTĪJUMIEM
Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.

gārņi (zivju gārnis (A rdea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)),
ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras
ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).

Kompensācijām var pieteikties:
Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To
augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas
regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība,
akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;
kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri,
lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postīkas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu
jumiem.
dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešaJāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks
mo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.
vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsarJāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo
dzības pasākumus postījumu novēršanai.
migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski taLai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc
gad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējupostījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārmus nosaka, ja:
valdē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā
postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības
(www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.
nozarē;
Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem prieknodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimāšnosacījumiem
tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kadalās mēnešalgas apmēru (euro);
postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kassaistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.
0,05 hektāriem;
postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība
nav mazāka par 0,1 hektāru;
postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas –

KOMPENSĀCIJAS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEROBEŽOJUMIEM ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJĀS UN MIKROLIEGUMOS
Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.
LAD jāvēr šas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha
(meža zeme, izņemot purvu):
atrodas NATURA 2000 teritorijā;
atrodas mikroliegumā,
kur:





Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības
pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu
jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties
LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā.

aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
aizliegta galvenā cirte;
aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/
ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.
(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017., 19.nodaļa
“KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.).
Izmaksāto kompensāciju apmērs

DAP jāvēr šas, ja:



zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT),
kas nav Natura 2000;
zemes īpašums vai tā daļa ar platību mazāk kā 1 ha atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,

kur:




meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā dar bība, koku cir šana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē
vai koku ciršana kailcirtē;
lauksaimniecības zemēs aizliegta uzar šana un kultivēšana vai
aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja
mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.
Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un
akmeņu teritorijās.

Saimnieciskās darbības aizliegums
Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai
aizliegta visu veidu saimnieciskā
darbība
Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas
cirtē;
Aizliegta koku ciršana galvenajā
cirtē
Aizliegta koku ciršana kailcirtē

Kompensāciju apmērs (euro/
ha)
DAP
LAD
44
-

157

160

128

120

45

43
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ŠOGAD TALKĀ SALASĪTAS 11,64 TONNAS ATKRITUMU!
Šogad mūsu novadā tika pieteikts rekordliels talku skaits - 20! Talkas organizēja
gan pašvaldības darbinieki ar kolēģiem, gan citi kolēģu kolektīvi. Talkot gāja visu
skolu bērni un mācībspēki. Uz labiekārtošanas darbiem aicināja un darbus organizēja arī pagastu ļaudis. Iesaistījās visi!
Jau sākot ar 13. aprīli un līdz pat 24. aprīlim dažādās novada vietās cilvēki pulcējās, lai
kopīgi likvidētu nekaunības un bezatbildības sekas, vācot atkritumus gan ceļu malās,
gan nelegālās izgāztuvēs, kopā savācot 895 maisus, kas ir 11,64 tonnas atkritumu!
Atkritumu šķirošanas punktos tika nogādāti vairāk kā 100 maisi. Liels prieks par talkām, kurās tika ne tikai likvidētas cūkmeņu pēdas, bet tik uzlabota un labiekārtota apkārtējā vide - Goliševā pie Straujas upes aizsākti vecās peldvietas iekārtošanas darbi,
Kārsavā Šņitkas krastu pucēšana, Ruskulovā muižas objektu atkrūmošana, kā arī citi
labiekārtošanas darbi novadā.
Liels paldies visiem, kas spītēja laika apstākļiem un padarīja mūsu novadu un cilvēku
apziņu zaļāku!
Juris Vorkalis
vides pārvaldības speciālists

KĀRSAVAS KN TIEK PLĀNOTI FASĀDES RENOVĀCIJAS DARBI
Šajā
gadā
Kārsavas kultūras
nama
fasādes renovācijai ir piešķirts finansējums 50 000
eiro apmērā.

BIEDRĪBA „UTROJA” REALIZĒS PROJEKTU
„ZIEMEĻAUSTRUMLATGALES NACIONĀLĀ
DAUDZKRĀSAINĪBA”
Latgales NVO projektu programmas 2017 ietvaros,
Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja"
iesniegtais
projekts
“Ziemeļaustrumlatgales
nacionālā daudzkrāsainība", ir saņēmis finansējumu
2295,00 eiro apmērā.

Šobrīd ir pabeigts tehniskais projekts, 3.
maijā
notiks
būvdarbu iepirkuma atvēršana.
Ja atvēlētā finansējuma būs pietiekoši, būvdarbus varēs uzsākt tuvākā mēneša laikā.
Projekta ietvaros kultūras namam paredzēts nomainīt vecos logus un demontēt pagraba logus, atjaunot dzegu un fasādes apmetumu līdz pirmā stāva logiem. Pārējā fasādes
daļa tiks atjaunota tīrot to ar speciāliem līdzekļiem un veicot remontus tikai atsevišķās
vietās. Paredzēts atjaunot arī ūdensvada atvadi no ēkas pamatiem.
Kārsavas kultūras nams uzbūvēts 1959. gadā, un kopš tā brīža remontdarbi fasādei
nav veikti.
Ilgus gadus grimmētavu telpās mitinājās mūzikas skola. Otrajā ēkas stāvā no pirmsākumiem, līdz šodienai, atrodas pasaules informatīvi izzinošā valsts - bibliotēka.
Pēdējo 20 gadu laikā, ir nomainīts jumta segums, notikuši elektoinstalāciju un ūdensvadu sistēmu kapitālremonti. Izremontēta foajē, sanitārie mezgli, lielā zāle, skatuve,
vestibils, bibliotēkas telpas, nomainīti priekšējās fasādes un sānu malu logi, tiek remontētas mazās telpas. Veikta fasādes kāpņu renovācija un pandusa izveide. Ar vairāku projektu palīdzību, iegādāta skaņas un gaismas aparatūra. Iegādāti jauni zāles krēsli.

Projekta mērķis ir - izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus un
jauniešus, par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, tā
sekmējot starpkultūru dialoga attīstību, veicinot vēstures
izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē, saglabājot katras tautas nacionālo identitāti un
kultūras mantojumu, sekmējot pilsonisko līdzdalību un
piederību Latvijai.
Augustā, Kārsavā, tiks organizēta “Jauno pētnieku vasaras akadēmija”. Septembrī - izstrādāts pētniecisko darbu
konkurss „Mana dzimta”. Oktobrī - scenārija izstrāde iestudējumam, kurš tiks veidots pamatojoties uz ebreju,
krievu un latgaļu pasakām, to elementiem. Līdz ar to izmantojot inovatīvu metodi, tiks parādīts starpkultūru dialogs realitātē.
Novembrī notiks Kultūru dienas ar koncertizrādēm un
sadraudzības vakariem dalībniekiem kopīgi ar apmeklētājiem - Kārsavā, Goliševā, Ludzā un Rēzeknē.

Ināra Rasima
Kārsavas novada krievu kultūras biedrības valdes locekle

No sirds priecājos un pateicos tiem cilvēkiem, kuri Kārsavas Kultūras namā rod savas Dzīves Gara gaismas piepildījumu, piedaloties pašdarbībā. Nenovērtējamu paldies
pelnījuši kolektīvu vadītāji un KN darbinieki. Sirsnīga pateicība pasākumu apmeklētājiem un atbalstītājiem.
Ināra Rasima
Kārsavas KN vadītāja

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīļa mēnesī (01.04.-27.04.2017) sastādīti 3 miršanas reģistri:
Marijanna Mazure

Anastasija Popova

Aleksandrs Žukovs

21.09.1926 - 16.04.2017 Goliševas pagasts

25.01.1941 - 10.04.2017 Mērdzenes pagasts

14.10.1942 - 22.04.2017 Kārsava

twitter.com/Karsavas_Novads

facebook.com/KarsavasNovads

karsava.lv

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.

