KĀRSAVAS NOVADA DOMĒ IEKĻŪST PIECI POLITISKIE SPĒKI
Kārsavas novada domē nākamajā sasaukumā darbosies pieci politiskie spēki, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati.
Vislielāko balsu skaitu vēlēšanās guva Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS), par ko nobalsoja 45,38% vēlētāju. ZZS domē tiks pārstāvēta ar
septiņiem deputātiem, kuru vidū būs Ināra Silicka, Tālis Mūrnieks, Andris
Ļubka, Viktors Indričāns, Oskars Petinens, Inta Rancāne un Andrejs Krišāns.
Partijai "Vienoti Latvijai" šajās vēlēšanās izdevies dubultot gūto vēlētāju
atbalstu, šoreiz iegūstot 10,15% vēlētāju balsis. No šī saraksta ievēlēti Juris Poikāns un Vairis Poikāns.
Par “Saskaņa” sociāldemokrātiska partija nobalsoja 16,18% vēlētāju, šo
politisko spēku domē pārstāvēs Modris Karpovs un Andejs Ivanovs.
Ar 14,47% vēlētāju balsīm vēlēšanas noslēdzās "Latgales partijai", sasniedzot 2013. gada rezultātu un divas deputātu vietas, ko ieņems Pēteris Laganovskis un Edgars Puksts.
Savukārt Latvijas Reģionu apvienība guvusi 12,8% vēlētāju balsis, vēlēša- Kopumā Kārsavas novadā vēlēšanās piedalījās 49,20% jeb 2337 vēlētāji.
nās šajā pašvaldībā startējot pirmo reizi. Apvienību pārstāvēs Toms Vor- Vairāk lasi 8.lpp.
kalis un Juris Vorkalis.

Avots: Leta.lv

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZCĪNA STIPRĀKĀS PAŠVALDĪBAS TITULU
28. maijā mototrasē “Zelta Zirgs”, Ķegumā, norisinājās starptautisks pasākums - “Betsafe Stipro skrējiens”. Kārsavas novada komanda, ar piecu gadu pieredzi, izcīnīja stiprākās pašvaldības titulu.
Stipro skrējienā Kārsavas novada sportisti piedalās jau piekto gadu pēc
kārtas. Spēcīgo komandu veidoja Lauris Ļubka, Artis Logins, Jānis Ļubka un Rasma Čoiča. Šogad skrējēji bija pieteikušies Elites grupā - trases
garums 12 km ar 33 šķēršļiem, gan mākslīgi, gan dabīgi veidoti, papildus jāpārvar vairāki trasē esošie kalni.
Vairāk kā 50 komandu konkurencē Kārsavas novada skrējēji finišēja 6.

vietā. Finālā tiek suminātas un uz pjedestāla aicinātas komandas dažādās
nominācijās. Kārsavas novada pašvaldība tika nominēta kā stiprākā pašvaldība.
Austrumeiropā šis ir pirmais un vienīgais šāda veida izturības skrējiens,
kas ietver skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus.
Attēlā: Lauris Ļubka, Rasma Čoiča, Artis Logins un Jānis Ļubka.

Skrējienā ir jāpārvar vairāki desmiti mākslīgu un dabīgu šķēršļu, skrienot pa dubļiem, smiltīm un ūdeni.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

FONDA „1836” GĀJIENS NO KĀRSAVAS LĪDZ LUDZAI - PIEVIENOJIES!
10. un 11. jūnijā, notiks šī gada piektais fonda „1836” gājiens no Kārsavas līdz Ludzai.
Pirmajā dienā gājiens sāksies Kārsavā, pa ceļam būs iespēja
arī izzināt Malnavu, un dienas noslēgumā vienoties kopīgai
dziesmai Mērdzenē, mērojot aptuveni 23 km. Savukārt svētdien, dodoties līdz Ludzai (19 km garā gājienā), pārliecināsimies par to, kādēļ Latgale tiek dēvēta par zilo ezeru zemi. Kā
jau tradīcija gājiena noslēgumā plkst. 18:36 Ludzas pilskalnā
izskanēs fonda „1836” un draugu koncerts, uz kuru ir mīļi aicināts ikviens!
Pulcēšanās 10. jūnijā sākot ar plkst. 9.30 Kārsavas pilsētas skvērā pie strūklakas.

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI
Timurs Abdullajevs
Katrīna Barančuka
Juleta Nikolajeva
Marija Rancāne
Agnija Strode
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BIZNESA IDEJU KONKURSĀ „STEP UP!” REKORDLIELS PIETEIKUMU SKAITS
Kārsavas novada pašvaldības rīkotais jauno uzņēmēju biznesa ideFinanšu līdzekļi pilnā apmērā tika piešķirti 3 konkursa laureātiem.
ju konkurss „STEP UP!” kopš 2014. gada ir saņēmis 26 projektu pie- Kristīnei Kroičei (1942.80 eiro), kuras biznesa ideja ir Salnavas pagastā
teikumus, no kuriem atbalstīti un ieguvuši pašvaldības līdzfinansēju- izveidot stādaudzētavu „Pārkalnes”, kas gan vietējiem, gan citu novadu
mu 21 442.80 eiro apmērā ir 14 uzņēmējdarbības plāni.
iedzīvotājiem piedāvās iegādei dažādas ziemciešu šķirnes. Maritai Joņinai
(2000 eiro), kuras projekta rezultātā jau oktobrī Kārsavas pilsētā plānots
atvērt fizioterapijas centru „FizioPRO”, kas sniegs pakalpojumus visām
vecumu grupām un plašam saslimšanu spektram. Raimondam Orinskim
(2000 eiro), kura uzņēmējdarbības plāns ir izveidot Kārsavas pilsētā bērnu
preču veikalu, kas piedāvās preces bērniem sākot ar zīdaiņa vecumu līdz
skolas solam.
Savukārt diviem konkursa dalībniekiem tika piešķirts daļējs pašvaldības līdzfinansējums. Antrai Lipskai (1500 eiro), kura plāno sniegt maketēšanas un dizaina pakalpojumus ar plašu raksturu - no individuālām apsveikumu kartiņām līdz uzņēmumu logotipu izstrādei. Zigmāram Naglim
(1000 eiro), kura saimnieciskā darbība būs saistīta ar vigvamu jeb indiāņu
telšu izgatavošanu un realizāciju Latvijas tirgū. Šī ir inovatīvākā biznesa
ideju konkursa ideja, jo Latvijā nav uzņēmuma, kas piedāvātu analogu
produktu.

Šī gada biznesa ideju konkursam tika iesniegts rekordliels biznesa plāKārsavas novada pašvaldības konkursa „STEP UP” mērķis ir sekmēt
nu skaits - kopumā 13 novada iedzīvotāji izteica vēlmi realizēt savas idejaunu
saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā un atjas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai Kārsavas novada teritorijā.
Projektu pārstāvētās jomas bija daudzveidīgas - lauksaimniecība, ārstnie- balstīt jau esošu uzņēmumu attīstību radot jaunus produktus un pakalpojucības pakalpojumi, skaistumkopšana, mārketinga pakalpojumi, ražošana, mus.
izmitināšanas pakalpojumi, amatniecība un tirdzniecība. Pieci no projekInga Bernāne
tiem tika izvirzīti līdzfinansējuma piešķiršanai Kārsavas novada pašvaldītūrisma organizatore
bas domes sēdē, kur ar deputātu balsu vairākumu šī gada biznesa ideju
konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz 8442.80 eiro.

KĀRSAVAS PILSĒTĀ UZSĀKTI DARBI PIE DĪĶA
LABIEKĀRTOŠANAS

UZSĀKTS KĀRSAVAS KULTŪRAS
NAMA FASĀDES REMONTS
Kārsavas kultūras nama fasādes remontdarbi tika uzsākti 5. jūnijā, tos veic firma
SIA „Akvilons Z”.

Labiekārtošanas
darbus
veic
SIA
“ACUK”. Projekta kopējās izmaksas EUR
37900,72 t.sk. LAD finansējums EUR
34110,65 un pašvaldības līdzfinansējums
EUR 3790,07.

Projekta “Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā
stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” ietvaros ir paredzēts gar dīķa malu izveidot
taciņu, uzstādīt apgaismojuma laternas, ierīkot
peldošo strūklaku, izvietot atkritumu urnas un
iestādīt dekoratīvos krūmus.

dei, Kārsavas novada pašvaldība ir iegādājusies
ēku “Līču mājas”, lai nākotnē tur izveidotu tūrisma informācijas un amatniecības centru. Turpat pārrobežu sadarbības programmas IgaunijaLatvija-Krievija projekta ietvaros ir izveidots
Jauno satiksmes dalībnieku šķēršļu trases laukums. Dīķa apkārtnes labiekārtošana veiksmīgi
papildināts atpūtas kompleksu ar vēl vienu sakārtotu objektu.
Šo teritoriju nākotnē paredzēts veidot kā vienotu atpūtas kompleksu. Gar dīķa malu izveidotais celiņš no vienas puses savienosies ar blakus
esošo parku "Ontona dārzs", kurš tālāk vedīs uz
"Krosta" estrādi, bet otru pusi nākotnē ir paredzēts savienot ar Šņitkas krasta laipām (šobrīd
norit projektēšana), kuras arī vedīs uz Krosta
estrādi, tādējādi izveidojot vienotu maršrutu pa
pilsētas dabas un rekreācijas objektiem.

Projekta realizācijas rezultātā Kārsavas pilsētā tiks radīts ainavisks rekreācijas objekts tās
iedzīvotājiem un viesiem. Sniegta alternatīva
atpūtas iespēja brīvā dabā pie ūdens, kur smelties garīgo un fizisko enerģiju kā arī popularizēts veselīgs dzīves veids, sakārtota vide un uzDīķa labiekārtošanas darbos tiks iesaistīti arī labota novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Projaunieši no Kārsavas vidusskolas, kuri mācību jekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir novitāte,
procesa ietvaros kopā ar mājturības skolotāju tādas atpūtas vietas Kārsavas pilsētā nav.
izgatavos un uzstādīs soliņus.
Dīķis atrodas pilsētas parka kreisajā pusē.
Parka labajā pusē pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Krievija projekta ietvaros ir
uzcelta pilsētas "Krosta" estrāde. Blakus estrā-

Rita Jonikāne
projekta vadītāja

Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā
iepirkumā par Kārsavas kultūras nama fasādes
remontu piedalījās sešas firmas. SIA „Akvilons
Z” piedāvāja zemāko līgumcenu 24 379.51
EUR bez PVN.
Ir notikusi pirmā darba grupas tikšanās, kurā
tika nolemts darbus uzsākt 5. jūnijā. Projekta
ietvaros tiks veikti šādi darbi: fasādes virsmas
fragmentu mazgāšana ar pretsēnīšu līdzekli,
plaisu apstrāde, fasādes (logailas, aplodas, palodzes, karnīzes, dzegas, kolonnas, ''aklie" logi)
elementu krāsošana, cokola remonts, visu ieeju
lieveņu atjaunošana, lietus ūdeņu atvades iebūvēšana, veco koka logu nomaiņa un kurtuves
ieejas demontāža.
Paredzamais darbu izpildes termiņš ir 90 kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, kuri var rasties pamatojoties uz klimatiskajiem apstākļiem.
Sīkāk iepazīties ar projektā veicamajiem darbiem var pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
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PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR LATVIJAS UN LIETUVAS PARTNERU
SADARBĪBAS PROJEKTU “SYNERGY FOR SECURITY”

UZSĀKTS KĀRSAVAS NOVADA
VĒSTURISKO PĒTĪJUMU CIKLS

Pirmdien, 22. maijā Krāslavas novada domē satikās Latvijas-Lietuvas
programmas projekta "Sinerģiskas
drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/ “SYNERGY FOR SECURITY”
partneri, lai parakstītu sadarbības līgumu.

Kārsavas novada pašvaldība ir uzsākusi vēsturiskās izpētes
projektu, tā gaitā plānots iegūt pilnīgu pārskatu par Kārsavas
novada pirmsākumiem un attīstības līniju līdz mūsu dienām. Uz
iegūto materiālu bāzes tiks veidots Kārsavas novada muzeja un
ekspozīciju stāsts, kā arī muzeja vizuālā koncepcija.

Projekts ir apvienojies Latvijas un Lietuvas drošības dienestus: Latvijas
Valsts Policija, Valsts Robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome un Lietuvas Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība.
Realizējot projektu ir plānots uzstādīt intelektuālās nakts un dienas video
novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem
starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas
pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais
tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Kārsavas novadā
tiks uzliktas 8 gudrās kameras un informatīvais displejs. Šādi tiks pilnveidota
starpvalstu sadarbība, noziedzības apkarošana un mazināti terorisma draudi.
Divu gadu garumā regulāri tiks strādāts arī ar sabiedrību - sociālajos tīklos
tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", kura mudinās iedzīvotājus iesaistīties nelegālu darbību apkarošanā, par to ziņojot
drošības instancēm.
Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu
problēmām - pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un
nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta
reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīs abām valstīm kopīgās
problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc
apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota
sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta
sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām.
Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF
līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no šī gada 17. maija līdz 2019.
gada 16. maijam.

Maija mēnesī ir noslēgti četri līgumi ar Latvijā pazīstamiem pētniekiem, kuru uzdevums līdz šī gada beigām apkopot informāciju un
izstrādāt pētījumu par līgumos noteiktajām tēmām. Visi pētījumi tiek
balstīti uz Latvijas un ārvalstu arhīvos pieejamās dokumentācijas,
vietas izpētes un reālo notikumu liecībām.
Kārsavas novada arheoloģisko izziņu, kas tiks balstīta uz arheoloģisko pieminekļu un arheoloģisko atradumu izvērtējumu, sniegs vēsturnieks un arheologs Juris Tālivaldis Urtāns. Kārsavas pirmsākumu
skaidrojumam un esošo teoriju apstiprināšanai būtiski var izrādīties
tieši Salnavas pagasta Rogu Kara kapu - pilskalna padziļināta izpēte.
Toms Altbergs, kas ir viens no vadošajiem dzelzceļa attīstības pētniekiem Latvijā sniegs detalizētu un shematisku izklāstu par dzelzceļa rašanos, attīstību un ietekmi uz Kārsavas novadu no Krievijas Impērijas laikiem līdz mūsdienām. Kārsavas novada reliģisko kopienu
vēsturi, garīgo un sakrālo mantojumu skaidros Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inese Runce.
Savukārt Bauskas Muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns
veiks izpēti par Kārsavas ebreju kopienas vēsturi, ebreju gonocīdu,
likteņstāstiem un atstātā ebreju mantojuma liecībām. Papildus Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprinātas vēl divas
tēmas, kurām pašreiz tiek meklēti atbilstoši pētnieki – Kārsavas novada muižu sistēma un Kārsavas novads 20. gs pirmajā pusē - etniskā daudzveidība.
Kārsavas novada vēsturiskā izpēte notiek projekta „Kārsavas novada tūrisma un amatniecības centrs „Līču mājas”” ietvaros, tajā atradīsies Kārsavas novada muzejs, izstāžu zāle, tūrisma informācijas
centrs, telpas amatniekiem un mājražotājiem, kā arī iedzīvotāju jaunrades telpas.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

Inga Bernāne
tūrisma organizatore

PASĀKUMU PLĀNS
16. jūnijā plkst. 20.00 Muzikantu saiets “Krosta” estrādē. Plkst. 22.00 Plkst. 22.00 zaļumballe.
Zaļumballe.
23. jūnijā plkst. 21:00 Kārsavas "Krosta" estrādē ielīgosim Līgo va20. jūnijā no 10.00 līdz 14.00 Kārsavas KN Asins donor u diena.
karu, iedegsim Jāņuguni un izdancosim Jāņu nakti. Spēlē grupa "Ezers".
23. jūnijā plkst. 14:00 Mežvidos Spor ta svētki “LĪGO 2017” jaunās
skaņās. Ja Tu esi aktīvs – nāc un piedalies stafetēs, spēlēs, citās jautrās
aktivitātēs, kopīgi padarīsim šo sporta dienu neaizmirstamu!

25. jūnijā plkst. 15:00 Mežvidos “Joneits zīdus izkaisēja, Pītereits salasēja”, Rūžupis veiru koncerts. Ieeja: bez maksas.

30. jūnijā plkst. 18:00 Kārsavas KN bēr nu deju kolektīva
Komandu starti (3 s + 3 v). Individuālie starti gan sievietēm, gan vīrie"Vilcieniņš" 20 gadu jubilejas koncerts un Disenīte. Aicinājums visiem,
šiem , neatkarīgi no tā vai startē komandā, vērtē individuāli. Bērniem pie- kuri dejojuši Kārsavas KN bērnu deju kolektīvā, pavēstīt par ierašanos,
pūšamās atrakcijas. Nobeigumā apbalvošana un karsta zupa.
zvanot uz tālruni: 29 330 637.
22. jūnijā plkst. 19.00 ielīgošana Malnavā, par kā pie “Mūsmājām”.
8. jūlijā plkst. 12.00 Bērnības svētki Malnavas pagasta bērniem (vieta
22. jūnijā no plkst. 20.00 ielīgošana Salnavā.
tiks precizēta).
Plkst. 20.00 Jāņu zāļu vākšanas meistardarbnīca ar Annu Danču. Tikšanās 9. jūlijā plkst. 19.00 Malnavas koledžas aktu zālē Isnaudas amatier teSalnavas parkā pie Mīlestības akmens.
ātra izrāde.
Plkst. 21.00 ielīgošanas pasākums Salnavas estrādē.

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

85 gadu jubileja

91 gada jubileja

Valentīna Igaune Kārsava

Anna Krilovska Kārsava

Antoņina Lipska Malnavas pag.

Antoņina Mihailova Mērdzenes pag.

Aleksandrs Nalivaiko Kārsava

80 gadu jubileja

Aleksandra Turlaja Kārsava

Vilhelmīna Soročkina Malnavas pag.

90 gadu jubileja

Anna Žogota Mežvidu pag.

Jevģēnija Maremjanova Salnavas pag.
Jānis Pundurs Malnavas pag.

IZGLĪTĪBA
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MĒRDZENES SKOLĒNI CIEMOJĀS PIE LATVIEŠU
AMATU MEISTARIEM

MĒRDZENES PAMATSKOLAS SKOLĒNI IEPAZINĀS
AR SENĀM PROFESIJĀM

Šī gada 22. maijā Mērdzenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās mācību ekskursijā pie amatu meistariem, kur iepazina senu latviešu
amatu, piedalījās meistarklasē “Esi pats savas laimes kalējs”.

Mūsdienu mainīgajā pasaulē profesijas izvēle ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, ar ko sastopas mūsdienu jaunieši. Kā atrast
arodu, kas būtu gan pašam tīkams, gan arī būtu pieprasījums pēc
tā.
Lai izvēlētos savu nākotnes profesiju, tās vispirms ir jāiepazīst. ESF
karjeras izglītības projekta “Esi pats savas laimes kalējs’’ ietvaros Mērdzenes pamatskolas 1.- 4.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Ludzas Amatniecības centru, lai iepazītos ar senām, bet arī mūsdienās ļoti
nepieciešamām profesijām – audēja, šuvēja un podnieka amatiem.
Amatnieku centra darbinieki bērnus iepazīstināja ar profesijām, kas
mūsu senčiem bija pazīstamas jau izsenis. Ar interesi klausījāmies J.
Kondrāta stāstījumā, kā senos laikos cilvēki ieguva sev pārtiku, lasot
mežā dabas veltes, kā tika medīti dzīvnieki. Zēni iepazina, kādi agrāk
bija galvenie vīriešu darbi, meitenes - sieviešu darbus.
Ar aizrautību vērojām, kā vilnas kušķītis prasmīgās meistares M. Tutānes rokās pārvēršas smalkā dzijas pavedienā, no kura vēlāk top rakstaini cimdi, siltas zeķes, cepures, šalles un džemperi. Daudzi bērni pirmo
reizi redzēja vērpjamo ratiņu, kas agrāk taču bija ikvienas mūsu vecmāmiņas mājās.

Skolēni viesojās ādas izstrādājumu darbnīcā “Apkalnmājas” Rēzeknes novada Verēmu pagasta Adamovā pie amatniekiem Irēnas Baufales
un Pētera Reinika.

“Apkalnmāju” saimniece ievadīja skolēnus latgaliskā dzīvesveida
pasaulē, viņa pastāstīja, kā viss sākās t.i. kā tika izveidota šī amatu darbnīca. Zirglietu izgatavošanas aizsākumi ir meklējami saimnieku mīlestībā pret zirgiem, saimniecei par tiem ir spēcīgas akadēmiskas zināšanas
(pabeigusi Maskavas Timirjazeva lauksaimniecības akadēmiju ar specializāciju zirgkopībā), pieredze jātnieku sportā (amata meistara - seglinieces diploms).
Amatniecība kā mazā biznesa joma. Apgūstot amatu, iegūstot amata
meistara apliecību, var uzsākt savu uzņēmējdarbību un pelnīt naudiņu.
Meistarklasē skolēni tika iepazīstināti ar ādu, tās izmantošanas iespējām, kā arī tika apgūtas praktiskas iemaņas izstrādājumu izgatavošanā.
Skolēni varēja izmēģināt roku ādas izstrādājumu tapšanā: meitenes
izvēlējās dažādu krāsu ādas gabaliņus saliekot tos kopā, gatavoja sev
brošiņas, zēni – atslēgu piekariņus. Šajā amatu stundā meitenes un zēni
darbojās ar lielu interesi.
Mājās atgriezāmies, nonākot pie slēdziena, ka ikvienam ir iespēja apgūt dažādu amatu prasmes, iegūstās prasmes pielietojot kaut nelielas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Lidija Petrova
skolotāja

I. Silkāne un M. Tutāne demonstrēja, kā no it kā parastām krāsām un
diegiem top krāšņas segas un neparasti raksti. Bērni ar lielu interesi varēja izmēģināt savu roku aušanas mākslā gan pie lielajām stellēm, gan
aužot prievītes ar pavisam mazām rokas stellēm. Ne katrs zināja to, ka
agrāk gan ikdienas, gan svētku tērpu katrs auda un šuva mājās, ka kājās
āva nevis veikalā pirktas skaistas kurpes, bet no kārklu klūgām pašdarinātas vīzes. Šeit mēs iepazinām un kārtīgi izpētījām latgaļu tautas tērpu
un tā raksturīgās iezīmes. Mums bija pārsteigums, ka daudzu pašdarbības kolektīvu tautas tērpi ir tapuši tieši šeit, un tos ir darinājuši Amatniecības centra prasmīgie meistari.
Mums bija iespēja iepazīt arī seno podnieka profesiju, izjust, kā māls
paklausīgi padodas meistara rokām, pārvēršoties graciozās vāzēs, elegantos svečturos un skaistos māla podos. Ar prieku paši mīcījām mālu
un veidojām katrs savu mākslas šedevru.
Paldies Amatnieku centra darbiniekiem par atsaucību, interesanto
stāstījumu un viesmīlīgo uzņemšanu. Šeit nobaudītā rupjmaize ar medu
likās īpaši garda un tēja – smaržīgāka kā parasti. Paldies Amatnieku centra darbiniekiem par latgaliskās kultūras saglabāšanu, kopšanu un popularizēšanu. Šī ekskursija deva mums iespēju uzzināt un praktiski iepazīt
senos amatus, kas mūsdienu bērniem bija sveši un nepazīstami, bet kas ir
dzīvojuši cauri gadsimtiem un ir nepieciešami arī mūsdienās.
Laikam ritot ir mainījušās tehnoloģijas, bet saglabājušies amati. Esam
ieguvuši atziņu, ka darbs, iegūtās zināšanas un prasmes ir mūsu panākumu atslēga.
I. Zlidne
Mērdzenes pamatskolas skolotāja

„TAGAD MĒS PAŠI PROTAM IZVIRPOT MĀLA PODIŅU!”
Vēlāk mūs ieveda telpā, kur keramiķis Ēriks Kudlis parādīja mums, kā
var izvirpot no māla pikas vāzi. Mēs ieteicām viņam pielikt osiņas, ko
viņš arī izdarīja. Pēc tam katrs dabūja māla pikuci un Ēriks mums parādīja, kā ar pirkstiem iespiežot māla pikā var izveidot trauku. Sanāca dažādi
trauciņi, tos mēs varējām paņemt līdzi uz mājām.

Šī gada 24. maijā Kārsavas vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni koNoslēgumā saimniece mūs uzcienāja ar garšīgo zāļu tēju un maizi ar
pā ar audzinātājām Ilonu Strelči un Liliju Krivtežu ar reisa autobusu
medu. Varējām izmantot iespēju un iepirkties: gribējās nopirkt gan svildevās uz Ludzas Amatniecības centru.
pauniekus, gan magnētiņus, tamborētās lellītes un daudz ko citu.
Pie centra mūs sagaidīja saimniece tautu tērpā. Viņa mūs ieveda patumTad turpinājām ceļu uz Ludzas pilskalnu, kur skolotājas mums pastāstīšā telpā, kur bija salikti neredzēti priekšmeti. Saimniece mums pastāstīja,
ja
par arheologu profesiju, apskatījām pilsdrupas.
ka senos laikos mūsu vecuma bērniem vajadzēja strādāt. Bija zēnu darbi
un meiteņu darbi. Zēniem bija jāvij virves, jāpin apavi no tām, jāgrebj koMājup devāmies ar reisa autobusu. Šoferis iedeva mums biļetes, skolotāka trauki, pusaudži kala zobenus, trenējās šaut ar loku. Meitenes auda,
ja samaksāja naudu, šoferis sarēķināja, izdeva atlikumu. Izrādās, ka šofevērpa, adīja, izšuva tērpus, gatavoja vainadziņus. Vainadziņi bija meitenēm un sievietēm atšķirīgi. Saimniece skolotājai Ilonai uzlika gan meiteņu rim ne tikai jābrauc, bet arī jābūt kasierim.
vainadziņu, gan sievietes vainadziņu.
1.a un 1.b klases kolektīvs.
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SALNAVAS PAMATSKOLĀ DARBOJAS ROSĪGS VIDES IZGLĪTĪBAS PULCIŅŠ “DABAS DRAUGI”
Pulciņā darbojas pieci dalībnieki: Ilvars Gabranovs, Raivis Tutans, 2. pakāpē, kuras nosaukums bija ”Izzini!”, dalībnieki akmeni apmeklēja
Arturs Zeiļuks, Agnese Skangale,
Mareks Krišāns, kuri no 4 reizes dažādos gadalaikos, fotografēja to, veica akmens uzmērīšanu, pē2015./2016. mācību gada veica projektu ”Ieraugi, izpēti, saglabā!”. tīja, kādu lomu veic akmens apkārtējās ekosistēmas uzturēšanā.
Projektu organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā
3. pakāpē “Rūpējies!”, dalībnieki noskaidroja, vai objekts netiek apar Dabas aizsardzības pārvaldi. Darbs projektā tika sadalīts 4 pakādraudēts un vai ir nepieciešama tā aizsardzība, vai apkārtnes sakopšana.
pēs.
Rudenī skolēni pie akmens aizvāca sausos zarus un kritalas, pavasarī kopā
ar Salnavas ciema jauniešiem Emīlu Ločmeli un Jāni Ļubku veica attīrīšanas darbus izzāģējot krūmus un izgāzušos kokus, kas traucēja piekļūt pie
akmens.
4. pakāpē ”Izstāsti!”, skolēni veidoja video, kurā attainoja paveikto
saistot ar teikām par šo unikālo dabas pieminekli. To var skatīt interneta
adresē https://youtu.be/En6zPi0neFM.
Projekta dalībniekiem bija iespēja apzināt, kādas unikālas vērtības Dabas matē glabā tepat mums līdzās. Piedalīšanās projektā rosināja skolēnus
ilglaicīgai un mērķtiecīgai dabas vides izzināšanai un saglabāšanai, popularizēja veselīgu dzīvesveidu, veicinot skolēnu uzturēšanos brīvā dabā dažādos gadalaikos un laika apstākļos.
Dabas draugi saka lielu paldies Kārsavas novada jauniešiem: Emīlam
Ločmelim, Martai Ločmelei, Jānim Ļubkam un Jurim Vorkalim par mīļu
palīdzēšanu un vērtīgiem padomiem.
1. pakāpē bija jāatrod teritorija vai objekts dabā, kam būtu kāda nozīme, lai to saglabātu. Skolēni devās meklēt Naudaskalna akmeni. Par šo
dabas pieminekli interesējas daudzi, taču aizkļūt līdz tam spēj tikai retais.
Arī projekta dalībniekiem nācās papūlēties, lai to atrastu.

Janīna Ļubka
Salnavas pamatskolas vides izglītības pulciņa vadītāja

MALNAVAS KOLEDŽA 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ UZŅEMS IZGLĪTOJAMOS

APSKRIEN LATVIJU

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Arhitekts un
garo distanču
skrējējs Dins
Vecāns,
lai
lauztu stereotipus par neiespējamām
lietām, kā arī pievērstu uzmanību un iedvesmotu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18. maijā uzsāka 18 dienu izturības
skrējienu apkārt Latvijai un aicina tajā
iesaistīties arī citus.

- ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Pilna laika studiju programmās:
Autotransports (autoservisa speciālists) – 2,5 gadi,
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā (uzņēmējdarb. speciālists lauksaimn.) – 2 gadi.
Pilna laika studijām – valsts finansējums, stipendija 99,60 EUR. Dokumentu iesniegšana no
03.07.2017. līdz 24.08.2017. Nepilna laika (maksas) studiju pr ogr ammās:
Autotransports (autoservisa speciālists) – 3 gadi,
Grāmatvedība (grāmatvedis) – 2,5 gadi,
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā (uzņēmējdarb. speciālists lauksaimn.) – 2,5 gadi.
Dokumentu iesniegšana no 03.07.2017. līdz 22.09.2017.
3. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
- ar pamatskolas izglītību mācību ilgums 4 gadi
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotajs),
Autotransports (autoelektriķis),
Autotransports (automehāniķis),
Banku zinības un finanses (finanšu darbinieks),
Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) Višķos,
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotajs) Višķos.
Valsts stipendija līdz 150 EUR mēnesī.
- ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību nepilna laika (maksas) Lauksaimniecība
(lauku īpašumu apsaimniekotājs) – 2 gadi (Višķos). Dokumentu iesniegšana no 12.06.2017. līdz
18.08.2017.
2. PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJAS LĪMEŅA ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
(Jauniešu garantiju projekts) ar pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
no 17 līdz 29 gadu vecumam, mācību ilgums – 1 gads, stipendija - 115 EUR mēnesī.
Dārzkopība (dārzkopis)
Autotransports (autoatslēdznieks)
Dokumentu iesniegšana no 12.06.2017. līdz 18.08.2017. Ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Visas studiju, izglītības un arodizglītības programmas ir licencētas un akreditētas.
Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750. Kontaktinformācija: malnavaskol@inbox.lv, 65733274, studiju daļa
65733425 fakss 65733100, www.malnava.lv
Višķu tehnikuma ciems, Daugavpils novads, LV-5481. Kontaktinformācija: viski.pv@inbox.lv, www.viskipv.lv,
65476051, mob.t.26585845, mob.t.27752461

24. maijā Dins ieskrēja Kārsavā, pārnakšņoja un no rīta devās tālāk. Ceļā, pa Kārsavas novadu, viņam pievienojās Sofija
Ločmele, Daria Ločmele, Ilārija Ločmele,
Ivo Burmeisters, Ēriks Starodumovs, Ņikita
Jakimovs un Arnis Gutāns. Dins Vecāns:
“Ar vecākajiem puišiem aizskrēju līdz pat
Kārsavas novada robežai (13km)! Paldies
par uzņemšanu un naktsmītnēm, duša reizi 5
dienās, tā patiešām ir ekstra!”
Projekts “Apskrien Latviju” tiek realizēts
kopā ar Ghetto Games un fondu “1836”,
kurš 2015. gadā uzsāka īstenot projektu
“Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, ar mērķi
izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma
ceļu apkārt Latvijai.
Dins Vecāns – skriešanas entuziasts, kurš
2016. gadā 28 valstīs, 28 dienās, noskrēja 28
maratonus (42,2 km katru dienu), par savu
izaicinājumu ir izvēlējies 18 dienās apskriet
apkārt Latvijai, aicinot Latvijas iedzīvotājus
pieņemt pašiem savu izaicinājumu un pievienoties skrējienā uz 500m, 5km, 50km vai
jebkuru citu distances garumu.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

SABIEDRĪBA
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PUBLISKĀ APSPRIEŠANA PAR KOKU CIRŠANU MEŽVIDOS
un Attīstības nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads pašvaldības
darba laikā vai pie Kārsavas novada pašvaldības
vides pārvaldības speciālista, mob.tel. 28343926.
Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas novada
pašvaldībā (Vienības ielā
53, Kārsavā), Attīstības
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 nodaļā, Mežmuiža, Malnavas fermas, Malnavas pagasts, Kārsavas novads,
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas novada Mežvidu pagasta pārvaldē.
pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku ciršanu ārpus Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Mežvidu pagasta pārvaldē, Kārmeža zemes Kārsavas novadā” un Mežvidu iedzīvotāju iesnieguma pama- savas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai elektroniski juta izsludina publisko apspriešanu no 24. maija līdz 15. jūnijam par koku ris.vorkalis@karsava.lv līdz 2017. gada 15. jūnijam.
ciršanas ieceri Mežvidos pie “Skolotāju mājas” kas nepieciešams, lai noPašvaldība aicina iedzīvotājus 16.jūnijā plkst. 14.00 Mežvidu pagasta pārvērstu mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.
valdē piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri un izteikt
No 24. maija līdz 15. jūnijam izsludināta publiskā apspriešana un iedzīvo- savu viedokli. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaltāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Mežvidu ciemā pie mājas dības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem vir“Skolotāju mājas”.
zīs izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē.
Ar plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties Mežvidu pagasta pārvaldē

KAPU SVĒTKI
KĀRSAVAS NOVADA KAPSĒTĀS
Kapu svētki Mērdzenes pagasta kapsētās.
10. jūnijs

18. jūnijs - XI svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00;
13.00 kopusvātki Zubkūs

11.00 I sv. Komunija un procesija.

22. jūlijs – sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopus22. jūnijs – caturtdīna - Sakramenta oktavā Kōr- vātki Daguševā
Plkst. 14.00 Mežernieku kapos,
sovā 8.00 un 18.00 - Procesija ar 4 Evang.
svēteiba giminem ar bārnim, zōļu pasvēteišona 23. jūlijs XVI svātdīna - Rīgas Metropolijas
Plkst. 15.00 Dzērvju kapos.
dievnamu iesvētīšanas gadadiena Kōrsovā 9.00
23. jūnijs – pīktdīna - Vyssv. Jezus Sirds svātkūs un 11.00; 13.00 kopusvātki Kōrsovā
24. jūnijs
Kōrsovā 8.00
29. jūlijs - sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusPlkst. 15.00 Pudinavas kapos,
24. jūnijs - sastdīna - Sv. Jōņa dzimšonas dīnā
vātki Krīveņūs
Plkst. 16.00 Šalaju kapos.
Kōrsovā 8.00; Saļņevā 11.00
30. jūlijs - XVII svātdīna Kōrsovā 9.00 un
6. augustā
25. jūnijs - XII svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00; 11.00; 13.00 kopusvātki Grebņevā
13.00 kopusvātki Uguļevā
Plkst. 12.00 dievkalpojums Stiglovas baznīcā,
5. augusts- sastdīna Kōrsovā 8.00; 13.00 kopus29. jūnijs - caturtdīna – Sv. Pīters un Pōvuls
vātki Dzērvinē
Plkst.14.00 Vecpiragovas kapos.
Kōrsovā 8.00; Ruskulovā 11.00
6. augusts - XVIII svātdīna Kōrsovā 9.00 un
1. jūlijs – sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopus11.00 13.00 kopusvātki Svātyunē
Kapu svētki Malnavas, Ruskulovas un Salna- vātki Rogūs
vas draudzēs.
2. jūlijs - XIII svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00;
Kapu svētki Mežvidu pagasta draudzēs.
8. jūnijs catūrtdīna – Jezus Kristus, AUGSTAIS 13.00 kopusvātki Bōzovā
un MYUŽEIGAIS PRĪSTERS Kōrsovā 8.00
8. jūlijs - sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopusvāt- 10. jūnijs – Dzērvju kapos plkst. 15.00
10. jūnijs – sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopus- ki Kaļvinē
vātki Novosilkūs
9. jūlijs - XIV svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00;
11. jūnijs - X svātdīna Sv. Treisvīneiba Kōrsovā 13.00 kopusvātki Kabulovā
9.00 un 11.00; 13.00 kopusvātki Zeļčovā
15. jūlijs - sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopus15. jūnijs - caturtdīna - Sakramenta dīnā Kōrvātki Skōbulinā
sovā 9.00 un 11.00
16. jūlijs - XV svātdīna Kōrsovā 9.00 un 11.00;
17. jūnijs - sastdīna Kōrsovā 8.00; 17.00 kopus- 13.00 kopusvātki Salinīkūs
vātki Barkānūs
20. jūlijs - trešdīna sv.Elijs Kōrsovā 9.00 un

17. jūnijs - Vecinānu kapos plkst. 15.00
8. jūlijs - Pliešu kapos plkst. 12.00
5. augusts - Sv.Mise Mežvidu baznīcā plkst.
12.00,
Lakšinīku kapos plkst.13.00

Kōrtejūs dīvkolpōjumu sōkums: Kōrsovā (Malnovas draudzes bazneicā): svātdīnōs un svātkūs 9.00 un 11.00, dorbadīnōs - 8.00;
Saļņevas bazneicā kotrā ūtrajā svātdīnē 13.30; Kūkovā (Ruskulovas bazneicā) kotrā caturtajā mēneša svātdīnē 13.30.
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RAŽAS LAIKS VIZUĀLĀS MĀKSLAS METODISKAJĀ APVIENĪBĀ
Ražas laiks ir rudens, bet izglītības jomā ražas laiks ir šobrīd, kad
tiek apkopoti mācību gada rezultāti.

aizceļoja šo autoru darbi, kur tie priecēs skatītājus visu vasaru. 3. pakāpes
diplomu saņēma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu iespaidīGatavojoties Latvijas simtgadei, šajā mācību gadā Kārsavas novada Vi- gais kopdarbs „Latgales gadalaiki” (sk. Vēsma Vasiļjeva, Gunta Nagle).
zuālās mākslas MA kā galvenais mērķis tika izvirzīts – veicināt sadarbību
starp Kārsavas novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestādēm. Tam atbilstoši Vizuālās mākslas MA organizēja pasākumus novadā, kā arī piedalījās VISC rīkotajos konkursos.
Rudenī Kārsavas mūzikas un mākslas skolas telpās bija apskatāma novada skolēnu zīmējumu izstāde - konkurss „Sports manā dzīvē”, kas guva
negaidītu atsaucību dalībnieku un skatītāju skaita ziņā un tapa sadarbībā
ar Kārsavas mūzikas un mākslas skolu un Kārsavas novada domi.
Aprīļa beigās Kārsavas vidusskolas telpās noritēja vizuālās mākslas
olimpiāde novada skolu 1.-9. klašu skolēniem. Tā tika organizēta sadarbībā ar Kārsavas pilsētas bibliotēku. Olimpiādes mērķis bija stiprināt skolēnos patriotisma jūtas, iepazīstoties ar latviešu tautas literāro mantojumu.
1.vietu ieguva Elfa Grišule, Brigita Mūrniece – Krišāne no Mežvidu
pamatskolas (sk. Elīna Grabovska), Evita Mekša, Šarlote Lorija Nagle un
Sabīne Blaua no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).
Attēlā: Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņa ”Līnija” kolekcija

2. vietā pēc iegūto punktu skaita ierindojās Marija Skangale (sk. Indra
„Debesis sevī?”
Punāne) no Salnavas pamatskolas,, Daniela Agleniece, Amanda Silicka,
Gabriela Marija Gaidukova (sk. Ilga Kirovaine), Elīna Urtāne (sk. Aina
Šogad konkursā pastiprināta uzmanība tika pievērsta tērpu kolekcijām.
Jurdža), Jeļena Berkela, Ariadne Moisejenoka, (sk. Lilita Laganovska) no Latgales novadā vien tika demonstrētas 16 interesantas un krāšņas tērpu
Kārsavas vidusskolas un Sandija Urtāne (sk. Elvīra Bleive) ) no Salnavas kolekcijas. Liels bija prieks, uzzinot tērpu skates rezultātus. Kārsavas vipamatskolas.
dusskolas tērpu dizaina pulciņa ”Līnija” kolekcija „Debesis sevī?” ieguva
1. pakāpes diplomu un iespēju piedalīties .V Latvijas bērnu un jauniešu
3. vietas ieguvēji ir Sabīne Turlaja, Diona Liepiņa, Ksenija Valdzere,
mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi” Bauskā.
Vivita Krišāne (sk. Elīna Grabovska) no Mežvidu pamatskolas, Annija
Estere Slesere, Kristīne Polukejeva (sk. Ilga Kirovaine), Adriana Salīte
(sk. Aina Jurdža), Ramona Borina, Ņikita Vasiļjevs, Karīna Poikāne (sk.
Lilita Laganovska) no Kārsavas vidusskolas, Beatrise Čera no Mērdzenes
pamatskolas (sk. Lija Rosicka) un Jūlija Semjonova (sk. Elvīra Bleive) )
no Salnavas pamatskolas.
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča vērtēja šo pasākumu:

Valsts izglītības satura centrs jau piekto reizi rīkoja Latvijas bērnu un
jauniešu mākslas un mūzikas festivālu “Toņi un pustoņi”. Tas notiek reizi
piecos gados un šogad notika 1. un 2. jūnijā Bauskā. Festivāla ietvaros
notika gan bērnu un jauniešu veidoto tērpu kolekciju demonstrējumi, gan
tērpu konkursa finālskate, gan tērpu parāde,kā arī svētku gājiens un Latvijas labāko bērnu un jauniešu vokālo, vokāli instrumentālo kolektīvu un
popgrupu koncerti. Divu dienu garumā Bauska mirdzēja krāsu un skaņu
priekā. Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņa “Līnija” dalībnieces
Laine Pontaga, Ivita korkla, Paula Jegorova, Arnita Lipska, Karīna Poikāne un Ērika Kaupuža ar savu tērpu kolekciju šajā festivālā pārstāvēja ne
tikai savu skolu, Kārsavas novadu, bet arī Latgali, akcentēja savam novadam raksturīgo gan krāsās, gan símbolos.

„Esam ļoti priecīgi un gandarīti par iespēju līdzdarboties Kārsavas novada vizuālās mākslas olimpiādes norisēs. Olimpiāde norisinājās laikā,
kad visā Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs "Bibliotēka un sabiedrība - vienotas kopīgiem mērķiem". Piedāvājot bērniem ilustrēt pasaku sižetus, tika rosināta ne tikai radošā iztēle, bet arī interese par grāmatu. Ceram arī turpmāk uz sadarbību, tādējādi veicinot ziTērpu kolekcijas prezentācijai nepietiek tikai ar kvalitatīvi pašūtiem
nāšanu un pieredzes apmaiņu neformālā radošā gaisotnē un gūstot iedvestērpiem. Svarīga ir horeogrāfija, muzikālais un vizuālais noformējums
mu jaunām aktivitātēm.”
un , protams, materiālais un morālais atbalsts. Tāpēc, lai šī tērpu kolekcija
Kārsavas novada skolēni aktīvi līdzdarbojās Latvijas simtgades svinību varētu būt, citējot festivāla organizatoru teikto, „labākā starp labākajām”,
ietvaros, šogad piedaloties Valsts izglītības satura centra organizētajā vi- prezentācija tapa sadarbībā ar Salnavas un Kārsavas kultūras namiem,
zuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā „Latvijas toņi un pus- Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas novada jauniešu centru
toņi”. 28. aprīlī Preiļos notika konkursa 2. kārtas noslēguma pasākums,
“Pūga”, pateicoties Kārsavas vidusskolas kolektīvam, Kārsavas novada
kurā tika apbalvoti žūrijas visaugtāko novērtējumu saņēmušie skolēnu
pašvaldībai un, protams, pašiem dalībniekiem un viņu vecākiem. Liels
darbi. Laureātu vidū izskanēja Mērdzenes pamatskolas skolotājas Lijas
paldies visiem par ieguldīto laiku, darbu, atbalstu un rūpēm!
Rosickas un viņas skolnieču vārdi.. Anna Sofronova, Vizma Emīlija VaLai skaista šī vasara!
siļjeva, Diānas Načiņņikova ieguva 1. pakāpes diplomus. Ar 2. pakāpes
diplomiem apbalvoja Mērdzenes pamatskolas skolnieces Evitu Muižnieci,
Katrīnu Eižvertiņu un Beatrisi Čeru (sk. Lija Rosicka). Uz V Latvijas bērKārsavas novada vizuālās mākslas un mūzikas MA vadītāja,
Kārsavas vidusskolas skolotāja
nu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu „Toņi un pustoņi” Bauskā
Lilita Laganovska

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA AICINA PIETEIKTIES VASARAS NOMETNĒ “VARAVĪKSNE”
No 26.- 30. jūnijam Kārsavas vidusskolā
tiek organizēta 5 dienu dienas nometne 8-12
gadīgiem 30 zēniem un meitenēm, kas deklarēti Kārsavas novadā vai mācās Kārsavas
novada izglītības iestādēs. Nometni organizē
Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība.

darbosimies radošās darbnīcās, kurās katrs indi- ieskenētu iesniegumu (meklēt pašvaldības mājas
viduāli varēs atklāt sevī jaunus talantus un attīstīt lapā karsava.lv) vai papīra formātā personīgi
radošas dotības un spējas.
Kārsavas vidusskolas kancelejā A. Daukstei.

Nometnes vadītāja: Vaira Šicāne (Nometņu
Dalība nometnē tiks noteikta pēc rēķinu apvad. apliecība Nr.044-00001, derīga līdz maksas secības! Neskaidrību gadījumā zvanīt pa
27.02.2019.). Nometnes audzinātājas, Sarmīte tālruni 26 317 693.
Vasaras nometnes „VARAVĪKSNE” galvenā Linuža un Aina Jurdža.
Maksa par nometni – 35.00 EUR. Apmaksa
tēma – darba pasaules iepazīšana nodarbībās
Dalībnieku
skaits
ir
ierobežots!
veicama
pēc rēķina saņemšanas vienas darba
„Profesiju Varavīksne.” Katru dienu bērni atklās
dienas laikā uz rēķinā norādīto kontu. Rēķins
krāsaino, radošo pasauli apkārt mums . Nometnē
Nometnei iespējams pieteikties līdz 16. jūni- tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.
mēs brauksim ekskursijā pa Latgali. Dosimies
jam, sūtot uz e-pastu sicane@inbox.lv parakstītu,
pārgājienā. Piedalīsimies sporta aktivitātēs, no-

SABIEDRĪBA

8 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

KĀRSAVAS NOVADA DOMĒ NĀKAMAJĀ SASAUKUMĀ
DARBOSIES PIECI POLITISKIE SPĒKI

Vārds, Uzvārds

Saraksta nosaukums

Balsu
skaits

1.

Viktors Indričāns

Zaļo un Zemnieku savienība

1064

2.

Andrejs Ivanovs

3.

Modris Karpovs

4.

Andrejs Krišāns

Zaļo un Zemnieku savienība

1051

5.

Pēteris Laganovskis

LATGALES PARTIJA

432

6.

Andris Ļubka

Zaļo un Zemnieku savienība

1092

7.

Tālis Mūrnieks

Zaļo un Zemnieku savienība

1186

8.

Oskars Petinens

Zaļo un Zemnieku savienība

1058

9.

Juris Poikāns

Partija “Vienoti Latvijai”

313

10.

Vairis Poikāns

Partija “Vienoti Latvijai”

295

11.

Edgars Puksts

LATGALES PARTIJA

400

12.

Inta Rancāne

Zaļo un Zemnieku savienība

1053

13.

Ināra Silicka

Zaļo un Zemnieku savienība

1703

“Saskaņa” sociāldemokrātiska partija
“Saskaņa” sociāldemokrātiska partija

488
515

2017

NŪMĒRNES EZERĀ IELAISTI LĪDAKU MAZUĻI
5. jūnijā Kārsavas novada

2017.gada 3. jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanās ievēlētie deputāti
alfabēta secībā (pēc uzvārdiem):
Nr.
p.k.

JŪNIJS

Nūmērnes ezerā tika papildināti esošie zivju resursi un
ielaisti 7000 līdaku mazuļi.
Zivju resursus papildināšana notiek ar Valsts Zivju fonda atbalstu pašvaldības projektam
“Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”.
Projekta mērķis: Veikt zivju resursu papildināšanu Kārsavas novada
Nūmērnes ezerā, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu saglabāšanu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 1575 t.sk. no Valsts Zivju fonda fi-

nansējums EUR 1417,50, bet pašvaldības līdzfinansējums EUR 157,50.
Zivju mazuļus piegādāja SIA “Faps” no Pededzes pagasta Alūksnes
14.

Toms Vorkalis

Latvijas Reģionu Apvienība

447

15.

Juris Vorkalis

Latvijas Reģionu Apvienība

363

novada.
Pie līdaku mazuļu ielaišanas ezerā piedalījās Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Valsts vides dienesta Rēzeknes

Vislielāko balsu skaitu vēlēšanās guva Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS), par ko nobalsoja 45,38% vēlētāju.

pārvaldes vecākais inspektors Anatolijs Petrovs, PVD ziemeļlatgales

Partijai “Vienoti Latvijai” šajās vēlēšanās izdevies dubultot gūto vēlētāju
atbalstu, šoreiz iegūstot 10,15% vēlētāju balsis.

sēdētājs Armands Roze, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, projekta

Par “Saskaņa” sociāldemokrātiska partija nobalsoja 16,18% vēlētāju.
Ar 14,47% vēlētāju balsīm vēlēšanas noslēdzās “LATGALES PARTIJA”.
Savukārt Latvijas Reģionu Apvienība guvusi 12,8% vēlētāju balsis.
Kopumā Kārsavas novadā vēlēšanās piedalījās 2337 vēlētāji, tas ir 49,20
% no vēlētāju sarakstos ieslēgtiem iedzīvotājiem.
Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

pārvaldes valsts veterinārā inspektore Vija Sprukste, SIA “Faps” priekšvadītāja Rita Jonikāne.
Pirms līdaku mazuļu ielaišanas ezerā tika veikti ūdens temperatūras

mērījumi, lai pārliecinātos, vai novirze ir pieļaujamās robežās. SIA
“Faps” priekšsēdētājs Armands Roze bija gandarīts, ka laika apstākļi ir
paši labākie, lai mazuļi bez lieka stresa iedzīvotos jaunajā vidē. Savukārt, Salnavas pagasta iedzīvotājs Jānis Naglis un pašvaldības autoceļu
uzturēšanas vecākais speciālists Aleksandrs Šubrovskis izbrauca ezerā ar
laivu un parūpējās par līdaku mazuļu ielaišanu visā tā teritorijā.
Rita Jonikāne
Projekta vadītāja

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā maija mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:
Līvija Apšenieka
14.05.1936 - 06.05.2017 Mērdzenes pagasts

Monika Krole
07.08.1928 - 11.05.2017 Malnavas pagasts

Jekaterīna Zaharova
16.11.1927 - 11.05.2017 Goliševas pagasts

Jānis Circenis
31.07.1951 - 02.05.2017 Kārsava

Veronika Poikāne
07.07.1939 - 09.05.2017 Malnavas pagasts

Valentīna Zakarīte
18.04.1959 - 11.05.2017 Salnavas pagasts

Ņina Gutāne
20.04.1952 - 29.04.2017 Kārsava

Jeļena Volkova
01.12.1926 - 15.05.2017 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.

