NOVADA PAGASTOS UZSTĀDĪTI ĀRA TRENAŽIERI
Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstītā projekta, ”Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
visām paaudzēm Kārsavas novadā” Nr. 16–01–AL34–A019.2201000014 realizācija.
Viena no projektā paredzētajām aktivitātēm bija āra trenažieru iegāde un
uzstādīšana novada pagastos.
Āra trenažieri jau ir uzstādīti Goliševā pie Aizgāršas skolas, Malnavā pie
pansionāta “Mūsmājas”, Mērdzenē pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
“Mētras” un Mežvidos atpūtas zonā pie skolas.
Trenažieri ir piemēroti fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā un būs
efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai. Veicinās novada
iedzīvotāju, veselības nostiprināšanu, kā arī fizisko spēju attīstīšanu un
veselīga dzīves veida uzturēšanu, jo laba veselība ir katra cilvēka fiziskās,
garīgās un sociālās labklājības pamats.
Cienījamie novada iedzīvotāji!

Foto: Trenažieri Malnavā pie pansionāta “Mūsmājas”.

Novērtēsim Eiropas Savienības atbalstu, mūsu pašvaldības rūpes un ieguldītos līdzekļus un saudzēsim kopīgiem spēkiem iegūto mantu, kas domāta
mūsu veselības nostiprināšanai!
Rita Jonikāne
projekta vadītāja

ATJAUNOS CEĻA VIRSMAS SEGUMU AVOTU IELĀ UN DAĻĒJI KALĒJU IELĀ
Izmantojot divkārtu virsmas apstrādi, tiks atjaunots ceļu virsmas
segums Avotu ielā un daļēji Kalēju ielā. Būvdarbu līgums ir noslēgts ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uzturētājs” par
kopējo summu 21387,38 eiro ar PVN, kura bija paredzēta 2017. gada pašvaldības budžetā.
Darbos ir paredzēts veikt divkārtu virsmas apstrādi ar dolomīta šķembām un bitumena emulsiju, šāda metode jau ir izmantota Dārzu ielā,
Kārsavā. Avotu ielā pilnībā tiks atjaunots segums, Kalēju ielā daļēji, lai
to savienotu ar asfaltēto Miera ielu.

Darbus ir plānots pabeigt līdz 15. augustam.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

KĀRSAVAS STADIONĀ UZSĀKTI DARBI PIE PLUDMALES VOLJEBOLA LAUKUMU IZVEIDES
Pašvaldība piešķīrusi 1440 eiro divu pludmales volejbola laukumu izveide Kārsavas
stadionā.
Finansējums paredzēts zemes darbu veikšanai un žogam apkārt volejbola laukumiem. Žoga
uzstādīšanu, teritorijas sagatavošanu un labiekārtošanu veic SK “Kuorsova” biedri. Darbus
paredzēts pabeigt divu nedēļu laikā.
Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

JAUNĀS ĢIMENES

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI

Jolanta Grandāne un Aleksejs Sprudzāns

Nadina Borisovska Salnavas pag.

Tatjana Grigorjeva un Pāvels Šinkevičs

Mairis Ivanovs Kārsava
Jānis Lipskis Kārsava

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Iļja Žukovs Kārsava

Pašvaldība
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UZSĀKTI DARBI UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM MEŽVIDU PAGASTA KLONEŠNĪKOS

Šī gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības
fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanu. Tas ir pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistīsies arī komersants – SIA “Latgales
dārzeņu loģistika”.

Kārsavas novada pašvaldība būs atbildīga un līdzfinansēs divas projekta
darbības: pašvaldības ceļa Nr. 154 pārbūve Mežvidu pagastā un bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sistēmas izbūvi ar saistīto pievedceļu
Kārsavas novada Mežvidu pagasta, Klonešnīkos. 2017. gada 1. jūnijā
Kārsavas novada pašvaldība parakstīja uzņēmuma līgumu ar SIA
“Rubate” (līguma summa 421 153,22 EUR), kas būvēs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sadzīves kanalizāciju, sūkņu staciju un ūdensvadu, kā arī ceļu, kas nodrošinās piebraukšanu pie attīrīšanas iekārtām un
vairākiem komersantiem.
Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzības pienākumus pildīs SIA “Inženierprojekti videi”, kas arī izstrādāja būvprojektu.
Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.
Otrs līgums, ko Kārsavas novada pašvaldība šī gada 1. jūnijā parakstīja
ar SIA “Ceļi un tilti” ir par pašvaldības ceļa P 154 posma (0,00-0,350)
pārbūvi Mežvidu pagasta Klonešnīkos (līguma summa 171 422,69 EUR).
Būvuzraudzību veiks SIA ”BaltLineGlobe”, autoruzraudzību - SIA
“XDRAFTS”.

Attēlā: Kārsavas novada pašvaldības ceļš 154
Mežvidu pagasta Klonešnīkos.

Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta
attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta
dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.
Inese Nagle
attīstības nodaļas vadītāja

Plānots, ka darbi tiks paveikti līdz šī gada oktobrim.
Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas,

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2012.-2024. GADA

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ATGĀDINA

GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Lai apkārtējā vide mūsu novadā būtu skaista un sakopta, aicinām apsaimniekot savus īpašumus, regulāri pļaujot zāli un nepieļaujot atkritumu
uzkrāšanos tajos.

UN IESNIEGUMU / PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANU
Kārsavas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Kārsavas novada domes 2017. gada 29. jūnija sēdes lēmumu “Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr. 10.,1§) ir uzsākta spēkā esošā Kārsavas novada
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu
izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Kārsavas novada
pašvaldības
izpilddirektors,
tālrunis
26182923,
e-pasts:
toms.vorkalis@karsava.lv.
Rakstiski priekšlikumi un iesniegumi teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādei iesniedzami Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53,
Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 vai elektroniski uz e-pasta adresi
dome@karsava.lv līdz 2017. gada 16.augustam.
Ar pašlaik spēkā esošo Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.2024. gadam var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas
sadaļā Pašvaldība/ Teritorijas plānojums karsava.lv/pasvaldiba/teritorijas
-planojumi/ un Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā.
Mārīte Romanovska
teritorijas plānotāja

Sevišķi lūdzam pievērst uzmanību tiem Jūsu īpašumiem, kuros neviens
nedzīvo.

UZSĀKTS REMONTS TILTAM PĀR RĪTUPI
Darbi pie Rītupes tilta (Bļaši - Čāvi) remonta jau norit, tos veic ZS
“Virši”, pārvaldnieks Gunārs Bluss.
Darbus plānots pabeigt līdz augusta nogalei, to izmaksas plānotas 13
tūkstoši eiro.

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSOLA DIVUS
DZĪVOKĻUS
Kārsavas novada pašvaldība izsolē pārdod divus dzīvokļus: Skolas iela 3A-6 un
Skolas iela 3A-12.
Izsole notiks šī gada 7. augustā plkst. 10.00 Kārsavas
novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā,
Kārsavas novadā.
Vairāk informācijas meklējiet Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:
karsava.lv.
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KĀRSAVAS NOVADA KOLEKTĪVI PIEDALĪJĀS SENIORU FESTIVĀLĀ "LATGALE VIENO"
Festivālā kopumā piedalījās 74 Latgales amatiermākslas kolektīvi, ciemos bija atbraukuši arī Lietuvas mākslinieki, kopā apmēram 1000 dalībnieki.
Lai arī laikapstākļi dalībniekus un apmeklētājus nelutināja, svētki bija
skaisti un piesātināti. Piedalījāmies gan koncertos dažādos, pilsētas laukumos, un skvēros, lai priecinātu pilsētas iedzīvotājus un ciemiņus. Varēja
apskatīt skaistus amatnieku izstrādājumus, piedalīties ekumēniskajā dievkalpojumā, apskatīt skaisto pilsētu.
Paldies, Līvānu pašvaldībai, Līvānu pensionāru apvienības vadītāja
Skaidrītei Škimelei un visiem čaklajiem darboņiem par svētku organizēšanu. Paldies, Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos. Vislielākais paldies mūsu kolektīviem, to vadītājiem par izturību un
sapratni. Mūs visus vieno ticība sev, novadam un mīlestība tam ko mēs
varam paveikt, lai priecētu ne tikai sevi, bet arī citus. Lai neapsīkst šī
Attēlā: senioru deju kopa "Senleja". dzirkstele nevienā no mums.
1. jūlijā XVI Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Līvānos
Nākošgad dosimies uz Daugavpils novada Višķiem.
piedalījās trīs Kārsavas novada kolektīvi - senioru vokālais ansamblis
Zofija Ritiņa
"Sendienas", vadītāja A. Pitkeviča, senioru deju kopa "Senleja", vaBiedrības „Kārsavas novada pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja
dītājs D. Jezupovs un Bozovas folkloras etnografiskais ansamblis, vadītāja. A. Medne.

KUKAIŅU NAKTS DABAS PARKĀ

VASARAS SAULGRIEŽU NEDĒĻA KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

„NUMERNES VALNIS”

Nedēļu pirms Līgo un Jāņu dienas, bibliotēkā šo
maģisko svētku noskaņu
centāmies uzburt gan veidojot atbilstošu telpu noformējumu, gan iepazīstot
jāņuzāles un citas dabas
veltes, kuras zied pļavā,
dārzā un mežā.

Kārsavas novada pašvaldība un Dabas aizsardzības
pārvalde aicina apmeklēt jau otro “Kukaiņu nakts” pasākumu dabas parkā “Numernes valnis””, kas norisināsies 14. jūlijā no plkst. 22.00 teritorijā blakus skatu tornim.
„Kukaiņu nakts” mērķis ir ieinteresēt un informēt dabas parka
viesus par dabā notiekošo laikā, kad cilvēki visbiežāk jau guļ.
Pasākuma gaitā tiks izgaismoti meža nakts iemītnieki - kukaiņi,
norisināsies izzinošas, izglītojošas un radošas aktivitātes.
Tauriņu pievilināšanai tiks izmantotas gaismas lampas un
par katru pievilināto naktstauriņu sugu stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks, entomologs un tauriņu pētnieks
Guntis Akmentiņš. Uz gaismas apspīdētā ekrāna vairāku
stundu garumā varēs apskatīt un iepazīt naktī aktīvās sugas,
uzzināt svarīgāko par tauriņu sugām, viņu dzīvesveidu un
aizsardzību. Drosmīgākie tiek aicināti iemēģināt sevi sēņu
meklēšanā, lai savlaicīgi gatavotos ikgadējam nakts sēņošanas festivālam „Ejom bakuot!”, kas šogad norisināsies 12.
augustā.
Dodoties uz pasākumu ģērbieties atbilstoši laika apstākļiem
un līdzi ņemiet pledu un siltu tēju. Aptuvenais pasākuma ilgums ir paredzēts līdz plkst. 2.00 naktī, bet interesenti var
pievienoties jebkurā laika posmā vai arī sagaidīt rītausmu
dabas parka teritorijā teltīs.
Papildus
informācija
pa
tālr.
29327265
vai
inga.bernane@karsava.lv. Vairāk informācijas par papildus
vietām, ko apmeklēt Kārsavas novadā, meklējiet
visit.karsava.lv.
Inga Bernāne
tūrisma organizatore

Kopā ar bērniem veidojām
drogu kalendāru, izzinot
ārstniecības augus un to pielietojumu. No jāņuzālēm
veidojām rotas matiem un tērpiem, izmēģinājām dažādus vainadziņu pīšanas veidus
un dāvanu noformēšanas paņēmienus.
Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Kārsavas novada pašvaldība, realizē Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas LATVIJAI
– 100 atbalstīto projektu “„Kārsavas novada iedzīvotāju ideju dzirkstis-„ LATVIJAI-100”, kurā iesaistījušies vietējo kopienu iedzīvotāji, lai izvēlētos monumentālus gleznojumus uz sienām, kas atspoguļotu katra pagasta individuālo atpazīstamību. Malnavas, Salnavas un Mežvidu pagastos jau zināmi sižeti un tiek izvērtētas skices, pēc kurām taps gleznojumi. Salnavieši jau aprīlī,
pulcējoties uz pasākumu Satiec savu Meistaru izveidoja veselu fotoizstādi no vēsturiskiem kadriem ar saviem tautas muzikantiem, uzskatot, ka “večerinku” tradīcija ir
viena no tām, kas raksturo Salnavu.
Iedzīvotāji aicināti piedāvāt vēsturiskas fotogrāfijas un savas idejas, kas vislabāk
raksturotu Kārsavas, Mērdzenes, Goliševas atpazīstamību.
Lūgums griezties savās pagastu pārvaldēs pie pagastu pārvalžu vadītājiem! Jūsu idejas labprāt uzklausīs projekta koordinatore Valentīna Kirsanova, mob. Tel 29471359.

PASĀKUMU PLĀNS
8. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 Kārsavā r etr o ekipāžu sacen- pasākums).
sību "Ekspedīcija austrumu pierobežā" noslēgums. Iespēja apskatīt un uz- 23. jūlijā plkst. 13.00 Mežvidu KN Bēr nības svētki.
zināt vairāk gan par spēkratiem, gan to saimniekiem un retro kustību Zie28. jūlijā plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu
meļlatgalē.
baznīcā Latgales ēr ģeļu dienu Īpašo viesu koncer ts. Uzstāsies Aija
12. jūlijā plkst. 12.00 laukumā aiz Pudinavas baznīcas Pēter dienas
Ziņģīte (ērģeles) un Edgars Saksons (sitaminstrumenti).
(Petro) tirdziņš. Vairāk informācijas un pieteikšanās mob.tel. 26234536.
29. jūlijā plkst. 20.00 Salnavas KN Bēr nības – jaunības svētki.
Pasākumā būs auto veiklas.
1. augustā plkst. 19.00 Goliševas Zaļajā estrādē pie KN " Sv. Ser afīma
14. jūlijā plkst. 22.00 dabas parkā “Numernes valnis” izzinošs pasādiena".
kums “Kukaiņu nakts”.
22. jūlijā Salnavā Annas dienas svinības no plkst. 10.00 (visas dienas

12. augustā Nakts sēņošanas festivāls “Ejom bakuot!”.

KULTŪRA

4 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

JŪLIJĀ LATGALĒ NOTIKS
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ANNAS DIENAS SVINĪBAS SALNAVĀ

No 14. līdz 30. jūlijam vairākās Latgales baznīcās notiks krāšņi
ērģeļmūzikas svētki - Festivāls Latgales ērģeļu dienas 2017 (LĒD
2017). Jau astoto gadu tas ik vasaru priecē daudzus ērģeļmūzikas
cienītājus. Šogad tā ietvaros būs iespēja baudīt septiņus augstvērtīgus koncertus.
Šogad festivālā piedalās vairāki izcili mākslinieki: Juris Vizbulis, Baiba Renerte, Diāna Jaunzeme-Portnaja, Baiba Tilhēna, Ruta Birzule, Larisa Carjkova, Renāte Stivriņa, Guna Kise, Lolita Svilāne (Oša), Santa
Stivriņa, Jacinta Stivriņa, Simona Radoviča, Jacinta Ciganoviča. LĒD
2017 Īpašie viesi ir temperamentīgā ērģelniece Aija Ziņģīte un Lielās Mūzikas balvas laureāts, sitaminstrumentālists Edgars Saksons.
Festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un latviešu ērģeļmākslu, atbalstīt ērģeļu uzturēšanu un apkopi, kā arī vēlreiz apliecināt
to, ka Latgale un Latvija var lepoties ar spožu ērģelnieku saimi. Latgales
ērģeļu dienas ir labdarības projekts un ieeja visos tā koncertos ir par
ziedojumiem, kuri tiks novirzīti Kārsavas ērģeļu restaurācijai.
Pateicoties video projekcijai koncertos, ērģelnieku spēli varēs vērot
tuvplānā. Tāpat, turpinot tradīciju, pēc koncertiem visiem interesentiem
būs iespēja vērot instrumentu demonstrējumus, uzdot jautājumus ērģelniekiem un izmēģināt savus spēkus, iejūtoties ērģelnieka lomā!
Latgales ērģeļu dienu 2017 norise:
14. jūlijs plkst. 20:00 - Atklāšanas koncerts - M onstra T e Esse
Matrem - Aglonas bazilikas Baltajā zālē, plkst. 19:00 - Svētā Mise. Piedalās: Baiba Betlere (ērģeles), Schola Cantorum Vox Iubilantis - vad.
Laine Tabora.
15. jūlijs plkst. 18:00 - Vasaras pastorāles - Balvu evanģēliski luteriskajā baznīcā. Piedalās: Diāna J aunzeme - Portnaja (ērģeles) un
Lolita Svilāne (Oša) (flauta).
16. jūlijs plkst. 18:00 - Sapņu tālumā - Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Ruta Bir zule, Simona Radoviča (ērģeles), Juris Vizbulis (tenors).

Plkst. 10.00 Salnavas sporta laukumā Kārsavas novada iedzīvotāju
sporta spēles. Aicinām būt aktīviem visu paaudžu veselīga dzīvesveida piekritējiem! Komandas pieteikt pie pagasta pārvalžu vadītājiem
(sīkāka informācija nolikumā).
Plkst. 14.00 Salnavas muižas parkā aicinām uz Saimnieču meistardarbnīcām.
Programmā: Siera darbnīca Elvīras Bleives vadībā. Žīguru meža labumu
ciems. Kārsavas novada pensionāru apvienības tapošanas meistardarbnīca. Rudzātu DK “Avenes” līnijdeju meistardarbnīca. Annasmuižas zāļu
tēju meistardarbnīca. Vīru spēles brīvā dabā: makšķerēšana, šaušana
mērķī u.c. Piepūšamās atrakcijas bērniem. Pasākumu kuplinās tautas
mūzikas vecmeistari, Žīguru vecmāmiņu klubs “Omītes”, vokālais ansamblis “Ivuški” un mājražotāji.

Plkst. 16.00 Salnavas estrādē Slavas minūte. Annu godināšana,
meistardarbnīcu prezentācijas. Sportistu godināšana. Priekšnesumi.
Plkst. 17.00 Vēlās pusdienas.
Plkst. 18.00 Annas Dančas komēdija “Mada pūds”, kuru uzvedis
Līvānu novada, Rudzātu pagasta amatierteātris “Okūts”.
Plkst. 20.00 Zaļumballe kopā ar “Jezupa brandžu” un “Draugiem” .
Omulībai ņemiet “ciema kukuli” kopējam galdam! Īpaši gaidītas visas
ANNAS!
Bezmaksas pasākums. Lietus gadījumā pasākums notiks Salnavas KN.

AUGUSTĀ SVINĒSIM KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKUS
“Balto domu svētki”

21. jūlijs plkst. 17:00 - Eiropas elpa - Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Renāte
Stivriņa (ērģeles), Jacinta un Santa Stivriņas (vijole), Daiga Maskaļūne
(flauta).

19. augustā Goliševas “Zaļajā estrādē” – Jauniešu diena

23. jūlijs plkst. 17:00 - Topošo ērģelnieku koncerts - Līvānu Svētā
Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Latgales mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi.

25. augustā plkst. Plkst.17.00 Prezentācija par Goliševas pagastu.

28. jūlijs plkst. 18:00 - Īpašo viesu koncerts - Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā (Kārsavā) Piedalās: Aija Ziņģīte (ērģeles), Edgars Saksons (sitaminstrumenti).
30. jūlijs plkst. 17:00 - Noslēguma koncerts - Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. Piedalās: Lar isa Carjkova,
Jacinta Ciganoviča, Guna Kise (ērģeles), Baiba Renerte (mecosoprāns),
Dainis Skutelis (tenors), Baiba Tilhena (saksofons).
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latvijas Valsts meži, Latgales reģiona pašvaldības un uzņēmēji.

No 20. – 27. augustam sporta nedēļa (pludmales volejbols, minifutbols, Nakts strītbols, teniss, dambrete u.c.).

Plkst. 18.00 Goliševas Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcā svētku
dievkalpojums.
26. augustā Noslēdzošā svētku diena.
Amatnieku tirdziņš.
Radošo ģimeņu svētki.

Jaundzimušo sveikšana.
Koncerts Kārsavas “Krosta” estrādē, uzstāsies kaimiņu novadi un sadraudzības pilsētas.
Zaļumballē “Eolika” u.c. grupas.

LĒD festivāla organizatores
Larisa Carjkova un Guna Kise
Tel. 26063258
e-pasts: latgales.ergeldienas@inbox.lv
www.latgalesergeldienas.lv
www.facebook.com/latgalesergeludienas
www.draugiem.lv/latgalesergeludienas

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

80 gadu jubileja

90 gadu jubileja

Jāzeps Aglonietis Kārsava

Anna Blīne Kārsava

Benedikta Grišule Malnavas pag.

Hipolits Neulāns Mērdzenes pag.

Anastasija Svirska Malnavas pag.

Jevgeņijs Ramza Malnavas pag.
85 gadu jubileja
Tekla Driča Malnavas pag.
Anastasija Staņislavska Mežvidu pag.
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IEPAZĪSTAM „ ZEIMUĻI”

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Kārsavas vidusskolas 2.a un2.b klases
skolēni varēja doties mācību ekskursijā uz
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru
„Zeimuļs”, kas atrodas Rēzeknē, lai iepazītos
ar tā darbu.

SKOLĒNU MĀCĪBU EKSKURSIJA

Nevienam nav noslēpums, ka ekskursija ir viena
no gaidītākajā dienām pirms vasaras brīvdienām!
Arī mēs, Kārsavas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni devāmies mācību ekskursijā Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros uz Ludzas Amatniecības centru.
Brauciens sabiedriskajā transportā (dažiem pirmo reizi) kopā ar klasesbiedriem, kurus iepazinām vēl no nezināmās puses, jo piedāvāt savu sēdvietu autobusā vecmāmiņai ,tas izskatījās kā varoņdarbs!
Pirms centra apmeklējuma apskatījām Ludzas skaistākās vietas, papriecājāmies par sakopto pilsētu un gaumīgajiem apstādījumiem,
Amatniecības centrā secinājām, ka keramiķa profesija
ir ļoti interesanta jau ar to vien, ka māls, ar kuru strādā
meistars, ir tik silts un elastīgs materiāls! Nevar nepieminēt, ka paši izgatavojām māla trauciņus.

„Zeimuļa” interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita bija mūsu gide. Viņa parādīja mājīgās
telpas, kurās notiek nodarbības. Uzzinājām, ka
centra aktivitātes ir paredzētas bērniem un
jauniešiem līdz 25 gadu vecumam un tajā darbojas 86 interešu izglītības programmas. Apmeklētāji var piedalīties dziedāšanas, dejošanas,
instrumentu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha un citos pulciņos, lai attīstītu savas radošās spējas, interesanti pavadītu
brīvo laiku un iegūtu jaunus draugus.

VASARAS NOMETNE
"VARAVĪKSNE"
No 26. līdz 30. jūnijam Kārsavas
vidusskolā notika bērnu dienas
nometne ”Varavīksne”, kuru
organizēja Kārsavas vidusskolas
atbalsta biedrība.
Nometnē piedalījās 29 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem no Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas pagasta
un Kārsavas pilsētas.
Vasaras nometnē „Varavīksne”
bērni katru dienu iepazina Varavīksnes krāsu pasauli, paplašināja savu redzesloku par krāsu pielietojumu dzīvē, dabā, daiļliteratūrā,
mākslā. Brauca ekskursijā uz briežu dārzu „Mežsētas” un apmeklēja
senlietu
privātkolekciju
„Saipetnieki” Rugāju novadā.

Gides stāstījums un seno lietu demonstrējums, lika
aizdomāties, cik daudz cilvēki varējuši izdarīt ar savām
rokām ,bez dažādo mašīnu palīdzības. Izrādās, lai darbs
raitāk ritētu, izmantotas arī dziesmas. Mēs arī ieteikto
dziesmu zinājām un ar sajūsmu dziedājām! Uzzinājām,
kādus mājas darbus vajadzēja prast darīt desmit gadus
veciem zēniem un meitenēm.
Parunājām arī par viesmīlību, jo tik garšīga bija piparmētru tēja un īsta rupjmaize ar medu Amatnieku centrā
pie senā galda, keramikas traukos!
Noteikti esam ieinteresēti uzzināt vēl ko jaunu par
profesijām! Paldies par iespēju!
3.a un 3.b klases skolēni un audzinātājas
Aina Jurdža, Sarmīte Linuža

Nometnes laikā ciemojāmies un
aktīvi atpūtāmies Mežvidu pamatskolas spēļu laukumiņā, izbradājāmies dīķa pludmalē. Nometnē
bērni iepazina arī dažādas profesijas, kā arī paši līdzdarbojās nodarbību vadītāju A. Barsukova – ārsta, G. Nagle - šuvējas un J.
Stepkāns - mākslinieka organizētajās praktiskajās nodarbībās. Bērni
piedalījās sporta aktivitātēs, aktīvi
darbojās radošajās darbnīcās, kurās
katrs individuāli varēja atklāt sevī
jaunus talantus un attīstīt radošas
dotības un spējas. Apravējām Latvijas simtgades ozolu kociņus
“Krosta” estrādes teritorijā.

Otro klašu skolēnus redzētais un dzirdētais
ļoti ieinteresēja un, ja būtu iespēja, viņi labprāt
apmeklētu astronomijas, breakdance, kulinārijas, Lego Robotikas, stila un make-up pulciņus,
kas palīdzētu īstenot nākotnes sapņus.

SKOLĒNI KLĀTIENĒ IZPĒTA, KĀ TIEK
RAŽOTS FINIERA SAPLĀKSNIS

Radošo pakalpojumu centrā strādā vairāk par
40 dažādu speciālistu. Kaut arī viņu darba diena
sākas pēcpusdienā, mums bija iespēja satikt dažu profesiju pārstāvjus. Par tīrību rūpējās apkopējas, mājīgos kabinetos dokumentus kārtoja
lietvede un grāmatvede. Iepazināmies ar jauniešu lietu speciālistēm, kas bija aizņemtas ar vasaras nometņu organizēšanas darbiem. „Zeimuļī”
sastapām brīvprātīgo no Itālijas – Kamillu, kura
māca itāļu valodu.

29. maijā Mežvidu pamatskolas 5.-7. klases skolēni
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz AS „Latvijas
Finieris” uzņēmumu „VEREMS”, kā pamatdarbība
ir bērza saplākšņa ražošana, pārdošana, produktu
attīstība un saistīto pakalpojumu sniegšana klientiem.

Paldies nometnes vadītājai Vairai
Šicānei, nometnes audzinātājām
Sarmītei Linužai un Ainai Jurdžai
par ieguldīto darbu nometnes satura izstrādē un izpildē, medmāsai
Nellijai Laganovskai - par nometnes dalībnieku veselības stāvokļa
uzraudzīšanu.

Tehnologs Rūdolfs Dančs skolēnus iepazīstināja ar
uzņēmuma ražotni un tās darbību.

Nometnes organizēšana ir darbietilpīgs un dārgs pasākums, tāpēc
tās nodrošināšanā bija jāiesaista
daudzus palīgus un sponsorus.

Jauni iespaidi, sastapšanās ar interesantiem
cilvēkiem, neparastā celtne, kas atgādināja zemē iespraustus zīmuļus, skats uz Rēzeknes pilskalnu no jumta skatu laukuma un patīkami pavadītais laiks kafejnīcā "Rositten", daudzos radīja vēlēšanos šeit atgriezties vēlreiz.
Ceļojums paliks atmiņā arī tāpēc, ka tajā devāmies ar komfortablo „Nordeka” autobusu.
Daži bērni reisa autobusā brauca pirmo reizi un
ar interesi vēroja šofera darbu.
Paldies Kārsavas novada karjeras speciālistei
Vairai Šicānei par ekskursijas organizēšanu.
Cik daudz interesanta un vēl nezināma ir tepat
mums apkārt!
Kārsavas vidusskolas 2.a, 2.b klašu skolēni un
skolotājas Helēna, Ilga

Interesanti bija izsekot visu apstrādes ciklu, kā no bērza tiek ražots finiera saplāksnis. Skolēniem radās priekšstats par speciālistu daudzveidību, kuri nepieciešami, lai
realizētu galaproduktu – finiera šķirotāji, finiera saaudzēšanas, salīmēšanas, laminēšanas, preses un apzāģēšanas iekārtu operatori, saplākšņa šķirotāji, špaktelētāji,
slīpētāji, krāsotāji, laminētāji un pakotāji, ciparu programmēšanas iekārtas operatori un daudzi citi.
Paldies sakām uzņēmuma personāla speciālistei Dzidrai Stivkai par viesmīlīgo uzņemšanu, tehnologam Rūdolfam Dančam par interesanto stāstījumu un Kārsavas
novada pašvaldībai par doto iespēju piedalīties šajā projektā!
Iveta Linuža
Mežvidu pamatskolas skolotāja

Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības valde saka ”Paldies!”:
Kārsavas novada pašvaldībai
par finansiālo un materiālo atbalstu, Kārsavas vidusskolai – par
praktisko atbalstu, SIA „CPA”- par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, Maritai Joņinai par garšīgajām
zemenēm, nometnes bērnu vecākiem – par rūpēm un finansējumu
savu bērnu radoša, lietderīga, aktīva un izglītojoša laika pavadīšani,
piesakot un iesaistot bērnus nometnē, šoferītim Aivaram Urtānam par
jaukajām ekskursijām.
A. Daukste
Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrības
valdes priekšsēdētāja

SABIEDRĪBA UN SPORTS

6 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

JŪLIJS 2017

DABAS PARKS „NUMERNES VALNIS” KĻŪST

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

INTERESANTĀKS APMEKLĒTĀJIEM

Paziņojums par paredzētās darbības - kūdras ieguves
platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta
kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanas
organizēšanu.

Pēdējo divu gadu laikā Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un A/S „Latvijas valsts meži” ir pievērsusi īpašu uzmanību pieejamības veicināšanai un tūrisma piedāvājuma dažādošanai dabas
parka „Numernes valnis” teritorijā.
Kopdarbā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir ieviesti vairāki ikgadējie pasākumi,
lai Kārsavas novada iedzīvotāji un viesi varētu iepazīt aizsargājamo dabas teritoriju
kopā ar vides speciālistu, izzināt procesus dabā, kā arī to nozīmi mūsu ikdienas
dzīvē. Spilgtākie no pasākumiem ir izzinošās ziemas pastaigas, kukaiņu nakts, sēņu
diena un nakts sēņošanas festivāls „Ejom bakuot!”.
Lai veicinātu aktīvās atpūtas attīstību teritorijā šogad tika nomarķēts vietējais
velomaršruts nr. 776, kas izved riteņbraucējus pa skaistākajām dabas parka vietām
un ļauj izbaudīt Numernes vaļņa pauguraino reljefu. Jūlija sākumā blakus skatu
tornim uzstādītas divas koka konstrukcijas, kas ir ieguvušas nosaukumu- zvaigžņu
vērošanas krēsli. Dienas laikā atpūtas brīdi ar skaisto panorāmu tajos varēs gūt dabas mīļi, bet tiem, kas vēlas ķert krītošās zvaigznes šie krēsli pavērs dabas parka
priekšrocības dienas tumšajā daļā.
Savukārt šī gada gaidītākais pasākums ir vides instalācijas objekta „Uguns”, kura
autors ir arhitekts Didzis Jaunzems, atklāšana, kas notiks 9. septembrī. Šis būs
viens no pieciem vides objektiem, kas tiks uzstādīti Ziemeļlatgales novados ar īpašu vēstījumu- ieklausīties dabā, cienīt tās teikto, apjaust to, ka cilvēks nav vienīgais
dabas iemītnieks un mums visapkārt ir daudz saudzējama un kopjama.
Dabas parks „Numernes valnis” ir NATURA 2000 teritorija, kuras lielākā daļa
atrodas Kārsavas novadā. Tā ir viena no nedaudzajām vietām valstī, kur sastop sausieņu priežu mežus, kas izveidojušies uz osiem vai osveida vaļņiem. Šeit sastopamas tādas retas un aizsargājamas sugas kā Ruiša pūķgalve, smiltāju esparsete un
zāļlapu smiltenīte. Vaļņa pakājē izskalošanās rezultātā ir veidojušās nedaudz kaļķainas augsnes, kas ir piemērota Latvijā aizsargājamai augu sugai – dzeltenai dzegužkurpītei. Dabas parkā sastopami purvaini meži, kā arī tādas aizsargājamās sugas
kā spilvainais ancītis un Lēzeļa lipare, četrzobu pumpurgliemezis. Numernes valnis
ir viena no bagātākajām meža silpurenes vietām Latvijā.
Vairāk informācijas par vietām, ko apmeklēt Kārsavas novadā, meklējiet
visit.karsava.lv.
Inga Bernāne
tūrisma organizatore

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2016. gada
29. februāra lēmumu Nr. 50, 2017. gada 10. jūlijā ir izstrādāts
kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „RT Būve” reģ. nr.
40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas
nov., LV-5704.
Ziņojuma sagatavotājs ir SIA „RT Būve” reģ. nr.
40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas
nov., LV-5704.
Paredzētā darbība ir kūdras ieguves platības paplašināšana
Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē
„Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējums
Paredzētās darbības vieta atrodas Kārsavas novads, Goliševas
pagasts,
nekustamais
īpašums
„Beržovkas
purvs” (kadastra numurs 6854 002 0065, nomas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6854 002 0065 8002), kūdras
atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” teritorija.
Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu ir
publicēts laikrakstā “Kārsavas Novada Vēstis” 2017. gada 10.
jūlijā, izlaidumā Nr. Nr. 7 (93)-2017

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, notiks 2017. gada 20.
jūlijā plkst.13:00, Malnavas pagasta pārvaldē telpās, Jaunā ielā
1, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties
www.rtbuve.lv, www.karsava.lv kā arī Kārsavas novada domes telpās.
SIA “RT Būve” kontakta tālrunis 22322776 vai 25620299.

VIEGLATLĒTIKA
07.06.2017. Iecava Latvijas vieglatlētikas čempionāts U-14 grupā.
Darija Ločmele 2000m - 1. vieta
01.-02.07.2017. Ventspils Latvijas čempionāts vieglatlētikā.

"A" gr.
Ilarija Ločmele 3000m - 1.vieta, 1500m - 2.vieta
Juniori
Ēriks Starodumovs 5000m - 2.vieta, 3000m - 6.vieta
Sofija Ločmele 3000m - 3.vieta

FUTBOLS
22. jūnijā Kārsavas vidusskolas stadionā notika minifutbola turnīrs
“Līgo – 2017”. Turnīrā piedalījās 7 komandas, mājinieki un ciemiņi no
Ciblas, Zilupes, Pušmucovas un Sondoriem. Komandas tika sadalītas 2
apakšgrupās. Izspēlējot visas apakšgrupu un play off (izslēgšanas) spēles
rezultāts: 1. vieta – Ciblas novada komandai, 2. vieta – Zilupes komandai,
3. vieta – SK “Kuorsova” komandai.
No 28. līdz 30. jūnijam Maltā notika Starptautiskais futbola turnīrs
“Latgales kauss – 2017”.
Tajā piedalījās vairākas spēcīgas komandas no Pleskavas, Rīgas, Preiļiem,
Rēzeknes, Jēkabpils, Daugavpils, to skaitā Kārsavas novada jauniešu futbola komanda SK “Kuorsova”. Cīņā bija sīva – 12 komandu konkurencē
komanda ieņēma 9. vietu.
Paldies, par turnīra organizēšanu un SK “Kuorsova” komandas atbalstu,
Kārsavas novada pašvaldībai un Kārsavas veikalam “Elvi”, kā arī jauniešu futbola komandas vecāku atbalstu.

Noslēdzoties Latvijas
Futbola federācijas
(LFF) Futbola akadēmijas pasākumiem
bagātajai
jūnija programmai,
no 27. līdz
30. jūnijam
Staicelē
Attēlā: SK “Kuorsova” futboliste Lāsma Nagla (pa labi).
norisinājās
talantu skate 2004. dzimšanas gada jeb U-13 vecuma grupas spēlētājiem
no Latvijas reģioniem.

No 1. – 3. jūlijam Rīgā notika UEFA Attīstības turnīra spēles WU-17 Viņiem šī bija pirmā talantu skate LFF Futbola akadēmijas ietvaros, bet
meitenēm.
iepriekš šosezon šī dzimšanas gada puiši pulcējušies vienā mācību-treniņu
Šajā turnīrā startēja trīs izlases - Latvija, Turcija un Fēru salas. Spēlēt par spēļu ciklā. Dalībai talantu skatē tika uzaicināti kopumā 39 futbolisti,
starp tiem SK “Kuorsova” futbolists Ņikita Vasiljevs.
Latvijas izlasi tika uzaicināta SK “Kuorsova” futboliste Lāsma Nagla.
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Jāzepam Aglonietim—75 gadu jubileja

Pirms 26 gadiem 18. jūlijā Kārsavā ar
dziesmām un apsveikuma vārdiem Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu
draudze sveica savu jauno prāvestu Jāzepu Aglonieti. Tā bija sakritība vai Dieva
griba, bet kalpošanu mūsu draudzē prāvests sāka tieši savā dzimšanas dienā. Šogad 18. jūlijā viņam ievērojama jubileja
– 75 gadi. Aicinu pr āvestu atcer ēties piedzīvoto, padarīto, dalīties vērojumos un secinājumos. Runājamies jaunajā baznīcā,
kas, varētu teikt, ir prāvesta īstenotais sapnis, lolojums, sāpe un prieks, un nemitīgs darbs arī šobrīd.

svešvalodu skolotāju, viņš pastaigājās starp baznīcas mūriem un vēlāk sapņos
redzēja tos atdzimstam baznīcas veidolā. Nu bija jāsāk īstenot sapņus.
1995. gadā Jāzeps Aglonietis uzdrīkstējās sākt darbu pie jaunā dievnama,
2003. gada 5. oktobrī bīskaps Jānis Bulis iesvētītās baznīcas atslēgu ielika
prāvesta rokās. Draudze bija tikusi ne tikai pie jaunas baznīcas, bet arī pie
novada lepnuma.
Pirms vairākiem gadiem mūsmājās no Rīgas bija ieradušies ciemiņi. Kurp
viņus vest, ko parādīt tuvākajā apkārtnē? Protams, jauno baznīcu. Prāvests
ne tikai atslēdza dievnamu, bet novadīja mums ekskursiju, izsmeļoši un ar
lielu mīlestību stāstīdams par altāra gleznojumiem, krustaceļa bildēm, ērģelēm, gaismekļiem un pat sliekšņa akmeņiem. Viņš atcerējās visu – kas,
kad, no kurienes tika atgādāts, dāvināts, ziedots. Un kad ieskanējās ērģeles, dvēseles stīgas skāra dzidra balss: „Ak, mīļā māte Marija..” Mūsu rīdziniekiem bira asaras, un šo ceļojumu viņi atcerējās katru gadu.
Kurš kaut ko savā mūžā ir cēlis, tam būs nojauta par šā darba un pūļu cenu. Jautāts, vai šajā laikā kaut kas tāds būtu iespējams, prāvests nogroza
galvu: „Nav jau vairs cilvēku.” Un atbildi var izprast dažādi: nav darbaspēka, nav ziedotāju un nav arī baznīcēnu. Prāvests vairākkārt ir uzsvēris,
ka baznīcu uzcēla tauta, viņu Dievs izvēlējis tikai par starpnieku. Tauta
izmirst, tauta aizplūst, tautas vērtību skala mainās. Prāvests min aptuvenus
skaitļus: pa šiem 26 gadiem draudzē apglabāti apmēram divi tūkstoši,
pēdējos gados 75 – 90 gadā. Nokristīti trīsreiz mazāk, šogad tikai 13
bērni. Taču Jāzeps Aglonietis nebūt nav pesimists: „Elles vārti neuzvarēs
baznīcu! Pats Jēzus to apsolīja. Visos laikos bijušas grūtības, bet tās ir
pārvaramas. Šādos gadījumos atliek lūgties un paļauties uz Dieva žēlsirdību. Brālis Andrejs no ceļojuma uz svēto zemi man atveda mazu Jēzus figūriņu. Kad reizēm biju nesaprašanā kaut vai ar šīs baznīcas celšanu – līdzekļi izsīkuši, darbs apstājies, tad es nometos ceļos pret Jēzus tēlu un ar
asarām lūdzos. Paiet laiks, un nāk atkal kāds negaidīts ziedojums, kāda
palīdzība vai risinājums. Kad paļaujies, tad kļūsti atvērtāks arī pret citiem
cilvēkiem un viņu palīdzību. Tā brālis Antons mani saveda kopā ar Arvīdu Verzu, Rīgas amatniecības vidusskolas pedagogu, ar kura gādību tapa
lielākā daļa jaunās baznīcas interjera. Tas vēl paātrināja iekšdarbus, jo zēniem vajadzēja gatavas telpas, kur novietot diplomdarbus. Jau 12 gadus
turpinās mūsu sadarbība, Verzas skolēnu beidzamie darbi ir svētā Jāņa
Pāvila II un Jaunavas Marijas statuetes.”

Atminoties savu ģimeni un bērnību, jūtama pr āvesta cieņa pr et vecākiem – skolotājiem, mīlestība pret dzimto pusi – Jaunaglonu, sarūgtinājums par padomju gados piedzīvoto vajāšanu un pazemojumiem:
„Piedzimu 1942. gada 18. jūlijā desmitos vakarā vecāku dzīvoklītī skolas
ēkā. Dzīves ceturtajā dienā mani kristīja Aglonā Henriks Trūps. Vēlāk
Rēzeknē darba gaitas mūs saveda kopā no jauna. Kad sāku iet Jaunaglonas četrklasīgajā pamatskolā, tēvs nopirka māju, jo ģimene auga, un mazajā skolas dzīvoklītī bija pašauri. Pavisam mēs tēvam ar māti bijām 10
bērni. Viena māsiņa mira maza un kā pirmā apglabāta Aglonas jaunajos
kapos pie krusta, jo vecie kapi jau bija piepildīti. 2006. gada 14. jūnijā šajos kapos guldīts arī brālis Jānis, priesteris un dominikāņu mūks, no dzīves
šķīries 56 gadu vecumā.” Te jāpiemin, ka priesteri ir arī Jāzepa Aglonieša jaunākie brāļi Antons un Andrejs, ta ka Agloniešu ģimene ir Dieva svētīta.
Tā kā vecāki piekopa kristīgu dzīvesveidu, darbu skolā nācās zaudēt un
materiālo apstākļu dēļ Jāzepam, brāļiem un māsām bērnībā bieži nācies
ciest izsalkumu un dažādas citas neērtības, taču prāvests labprāt atceras
rotaļas un ceļojumus dabā kopā ar citiem bērniem, grāmatu pētīšanu, zēniskus roku darbus un nedarbus. Ar smaidu viņš stāsta: „Visgrūtāk bija,
kad kādu mazo man ielika klēpī paauklēt. Tas raudāja, bet reizēm es vēl
iekniebu dibenā, un tad tiku vaļā no mazā brēcēja.”
Visvairāk Jāzepam patika, ka pie vecākiem nāca ciemiņi. Tie bija interesanti, izglītoti cilvēki, arī vairāki priesteri, kuri daudz lasīja un gudri sprieda. Tādēļ, Aglonas dievnamā mātei blakus sēdēdams, mazais Jāzeps lūdzis Dievu, lai tas viņam palīdz izaugt par priesteri, pats būtībā vēl neap- No vecās baznīcas uz jauno pār ceļoja tikai pr ocesijas kar ogi. Kāds
zinādamies šī darba sūtību.
vācu priesteris esot tos fotografējis, lai pēc parauga tādus šūdinātu savai
baznīcai. Jāzeps Aglonietis prot saglabāt vecās labās tradīcijas un iedibiJāzepam Aglonietim padevās mācības, vidusskolas atestātā bija 4 nāt arī jaunas. Lai arī pats saka, ka nekāds barvedis nekad nav bijis un ka
četrinieki un pārējie piecinieki, tāpēc 1960. gadā nebija grūtību iestāties jaunie seko jaunajiem, tomēr jāatzīst, ka jaunie paši viņu atrod un labprāt
Latvijas Valsts universitātē, lai studētu fiziku. Reizē viņš arī dziedāja Svē- sagaida savā pulkā. Prāvests neliedz baznīcā koncertēt jaunajiem mūzitā Jēkaba katedrāles korī, Aglonas baznīcā piekalpoja par ministrantu, un ķiem, viņu jūsmīgi sagaida svētceļnieki, piestājuši atpūtai ceļā uz Aglonu,
tas nebija pa prātam universitātes vadībai. No 4. kursa ticīgo studentu at- baznīca tiek atvērta visiem: ziņkārīgajiem un zinātkārajiem, tūristiem un
skaitīja un iesauca armijā. Dienēt nācās Maskavā celtnieku daļā, tomēr svētceļniekiem, pat šovu dalībniekiem (lai atceramies Kristapu Rasimu un
prāvests to nenožēlo – dienesta laiks saveda kopā ar domubiedriem, pie- „garšas medniekus”, kas par baznīcas apskati un Aglonieša stāstījumu bija
mēram, inženieri Ivaru Ēlertu, nākamo LR Augstākās Padomes deputātu, sajūsmā). Mūsu prāvests nav iedomīgs un augstprātīgs: „Mēs esam no tautāpat šeit apgūtās iemaņas noderēja, vēlāk strādājot pie baznīcas būvēša- tas nākuši un priekš tautas doti. Arī grēksūdzes uzklausot, jābūt žēlsirdīnas. Vienīgi bija ārkārtīgas skumjas pēc dzimtās Latvijas, pēc mājām. Un gam, ne soģim. Dievs pats zinās iztiesāt pēc taisnības.”
šajā laikā arī izkristalizējās doma par turpmāko dzīves ceļu, ko gribējās
saistīt ar kalpošanu Dievam.
Kad gribu zināt, kāds mūsu prāvestam ir lielākais gandarījums, stāPēc 3 gadu dienesta atgriezies Rīgā, Aglonietis iestājās Romas katoļu se- vot uz tik nozīmīga gadu sliekšņa, viņš ar pārliecību saka: „Paldies Dieminārā, kuru beidza 1973. gadā, 4 gadu laikā apguvis vācu, poļu, lietuvie- vam, ka visus šos gadus bija spēks un izturība darīt savu darbu. Atvaļināšu, latīņu valodu un eksternā nokārtojis eksāmenus. 2.septembrī Svētā jums slimības dēļ man ir bijis tikai trīs nedēļas.” Un tad es atskārstu, ka šī
Franciska baznīcā bīskaps Valerijans Zondaks iesvētīja jauno diakonu Jā- atbilde pilnībā sasaucas ar kristīgās kalpošanas būtību: „Esiet lēnprātīgi un
zepu Aglonieti. Pēc darba Sv.Franciska baznīcā viņa gaitas veda uz Latga- pazemīgu sirdi!”, ko piemin prāvests. Un saprotu arī to, ka viņš zina – tili: Rēzeknes Jēzus Sirds, vēlāk Naujenes, Spruktu, Elernes, Varnaviču, cības būtība nav skaļos un skaistos vārdos, bet vienkāršā, ikdienišķā darSventes, Jaunbornes, Silenes, Daugavpils Dievmātes katoļu draudzi, lai no bā, ko veic ar pienākuma apziņu, labvēlību un mīlestību.
šejienes atkal atgrieztos Rīgā – Svētā Alberta baznīcā. Un tad – 1991. ga- Mēs pateicamies Debesīm, ka sūtīja mums prāvestu Jāzepu, un no sirds
da vasarā – Dieva nospraustie ceļi prāvestu Aglonieti atveda uz Kārsavu, pateicamies viņam par pašaizliedzību, pacietību un nenovērtējamo iegulkur līdz šai dienai apkalpo Malnavas, Salnavas un Ruskulovas draudzes. dījumu draudzes dzīvē.
Cik zinām, Svētais Jāzeps bija gan Dievam paklausīgs kalps, gan
prasmīgs amatnieks, tā ar ī J āzepa Aglonieša dzīvē lūgšana savijās ar
praktisko darbošanos. Jau Daugavpilī viņš bija organizējis baznīcas remontu un apkures ierīkošanu. Savulaik pagājušā gadsimta trīsdesmitajos
gados jaunas baznīcas celtniecība Kārsavā sākta draudzes sakuplojušā skaita
dēļ – vairāk kā 9 tūkstoši Malnavas, Kārsavas un apkaimes ticīgo ļaužu. Arī
deviņdesmitajos gados Atmoda pulcināja cilvēkus dievnamos. Kad skolas
gados prāvests Jāzeps ciemojās pie mātes, kas tolaik strādāja Kārsavā par

Malnavas Rožukroņa Dievmātes, Ruskulovas Lurdas Dievmātes un
Salnavas svētā Jāņa tuksnesī saucēja balss katoļu draudzes sirsnīgi
sveic savu ļoti cienījamo prāvestu Jāzepu Aglonieti un novēl Dieva
svētību turpmākajiem dzīves gadiem.
Šī raksta sagatavošanā izmantoju arī Modestas Lukšas darbu „Starp
diviem Dieva namiem”. Paldies viņai!
Antonija Šarkovska
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IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS!
Kā tiek piešķirts asistents cilvēkam ar invaliditāti un kādi ir viņa uzdevumi?

Iegūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I grupas redzes
invaliditāti)

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personām ar
I un II invaliditātes grupu, kā arī bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes
institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju (piemēro, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs reģistrēts valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs”)

Asistenta pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un Sociālā dienesta izvērtējumu par asistenta
pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanu personai.

Saņem ārstniecības pakalpojumus, apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē
valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas
interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībā" pašvaldības sociālais dienests lemj par
asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanu personai. Labklājības ministrijas pārstāvji metodiskajā materiālā norāda: „Ne visas personas, kuras
pieder pie Invaliditātes likumā noteiktajām grupām un kurām Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par
asistenta pakalpojuma nepieciešamību, piesakās asistenta pakalpojuma
saņemšanai. Turklāt katras personas vajadzības, ikdienas darbības un vide
atšķiras, tādēļ sociālajam dienestam jāizvērtē katras personas situācija un
sociālā aktivitāte.”

Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā,
brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)
Iesaistās citos sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas
saistīts ar brīvā laika pavadīšanu).
Ņemot vērā sociālā darbinieka veiktā izvērtējuma rezultātus, tiek pieņemts lēmums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Izvērtējot personu ar invaliditāti, jāapzina personas vajadzības un spējas Biežāk uzdotais asistenta pakalpojuma saņēmēju un asistentu jautāšādās jomās:
jums ir par 6.5. punktā noteikto kritēriju asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai un tā piemērošanu.
Kādi ir personas funkcionālie traucējumi?
Normu piemēro to valsts, pašvaldību, finanšu, u.c. institūciju nodrošināto
Kādas ir personas vajadzības un ikdienas darbības?
pakalpojumu saņemšanai, kuru sniegšanai attiecīgā institūcija ir izveidota
(persona saņem attiecīgās institūcijas pamatpakalpojumu).
Kādi sociālie pakalpojumi personai nepieciešami, kādus tā jau saņem?
Kādas ir prasmes un spējas?
Jāveic vides novērtējums

Piemēram, pasta apmeklējumam normu piemēro, ja asistenta pakalpojuma
saņēmējs izmanto pasta sūtījumu pakalpojumus vai finanšu pakalpojumu.
Ja persona apmeklē pastu, lai iegādātos preces (laikrakstus, pastkartītes,
sērkociņus u.c. preces), šo normu nepiemēro, to uzskata par iepirkšanos.

Mājokļa pieejamība (var iekļūt mājoklī un izkļūt no tā ar/bez citu personu, tehnisko palīglīdzekļu (kādu) palīdzības)
Valsts un pašvaldību institūciju apmeklējumi bieži vien tiek jaukti ar brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, piemēram, asistenta pakalpojuma saņēCik tālu (km/m) no mājokļa atrodas institūcijas, kuras persona izmanto un mējs līdz pat desmit reizes apmeklē bibliotēku. Jautājums ir – ar kādu
kuras plāno izmantot
mērķi viņš apmeklē bibliotēku. Ja viņš iet uz bibliotēku ar mērķi veikt
Pārvietošanās ārpus telpām (spēj/nespēj nokļūt 5.2. punktā norādītajās finanšu maksājumus vai meklēt darbu internetā, tad varam uzskatīt, ka
institūcijās patstāvīgi, ar asistenta atbalstu, izmantojot palīglīdzekļus persona ir apmeklējusi valsts institūciju (stundu apjoma noteikšanai attiecināms 6.5.punktā noteiktais kritērijs). Ja bibliotēka tiek apmeklēta ar
(kādus)
mērķi – lasīt grāmatas, preses izdevumus, tad šāds bibliotēkas apmeklēKādu pārvietošanās veidu persona izmanto vai plāno izmantot, uz kurām jums tiek uzskatīts par brīvā laika pavadīšanu (stundu apjoma noteikšanai
attiecināms 6.7. punktā noteiktais kritērijs).
vietām
Transportlīdzekļa vadīšana (vai persona pati vada pielāgotu/nepielāgotu Jau sākotnēji pie asistenta pakalpojuma nepieciešamības izvērtējuma, pakalpojuma saņēmējam jānorāda konkrēts iestādes apmeklējuma mērķis,
transportlīdzekli, asistents vai cita persona vada transportlīdzekli)
norādot, ka piemēram, divas reizes mēnesī viņš apmeklēs bibliotēku, lai
Sabiedriskā transporta izmantošana (vai ir pieejams, cik tālu no dzīvesvie- veiktu maksājumus vai iespējams, ka meklēs darbu, izmantojot internetu.
tas, cik bieži kursē. Vai izmanto patstāvīgi, vai vajadzīgs asistenta atLabklājības ministrijas skaidrojumi par asistenta pakalpojuma nepieciešabalsts, vai nevar izmantot (kāpēc)).
mības izvērtēšanu un piešķiršanu pieejami Labklājības ministrijas mājasVeicamo darbību novērtējums atbilstoši kritērijiem asistenta pakal- lapā: www.lm.gov.lv (LM---Personām ar invaliditāti---Asistenta pakalpopojuma apjoma noteikšanai
jums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti), papildus ir iespēja noskatīties
Latvijas pašvaldību savienības mājaslapā; www.lps.lv, 2017.gada 1.jūnija
Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību
videokonferenci – semināru „Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašIegūst izglītību pamata, vidējās vai augstākās izglītības iestādē, apmeklē valdībās” sadaļā „Tiešraides, Videoarhīvs – Tiešraide”.
pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās
pilnveides kursus
Kārsavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kārsavas Novada Vēstis” Nr. 6 (92)-2017 8. lpp. ieviesusies kļūda tekstā “Nūmernes ezerā
ielaisti līdaku mazuļi”, pēdējā rindkopā “..pašvaldības autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists Aleksandrs Šubrovskis izbrauca ezerā ar laivu un parūpējās par līdaku mazuļu ielaišanu visā tā teritorijā.”. Kārsavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists ir Aleksandrs Šarkovskis.
Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnija mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:
Tamāra Borisova
14.03.1945 - 18.06.2017 Goliševas pagasts

Kazimirs Krišāns
18.08.1932 - 22.06.2017 Malnavas pagasts

Ņina Nikolajeva
26.03.1933 - 03.06.2017 Goliševas pagasts

Anatolijs Ignatjevs
20.08.1944 - 30.06.2017 Malnavas pagasts

Ļubova Maksimova
16.09.1924 - 09.06.2017 Goliševas pagasts

Genovefa Pujate
15.10.1930 - 31.05.2017 Malnavas pagasts

Helēna Jakimova
07.01.1938 - 16.06.2017 Malnavas pagasts

Anita Medeniece
06.06.1967 - 09.06.2017 Kārsava
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