
JAUNĀS ĢIMENES 

 
Ina Apša un Lauris  Bumbišs 

Dāniels Jukna un Modesta Lukša 

Arita Rancāne un Jānis Rancāns 

Tatjana Soročina un Aleksandrs Stepanovs 

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs! 

Augusta sākumā projekta “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā 

daudzveidība” ietvaros vairāki jaunie kārsavieši un apkārtējo nova-

du skolēni, piedalījās izzinošās, radošās un izglītojošās nodarbībās. 

Četru dienu garumā noritēja “Jauno pētnieku vasaras akadēmija”, 

kurā Kārsavas novada bērni un jaunieši iepazina Kārsavas vēsturi, 

novadpētniecības nozīmi un pamatprincipus, kā arī praktiski apguva 

novadpētnieka darba prasmes.  

“Jauno pētnieku vasaras akadēmijas” mērķis bija radīt saturīgas un in-

teresantas  brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, iepa-

zīstot Kārsavas vēsturi un kultūras daudzveidību, kā arī palīdzēt jaunajai 

paaudzei izprast vēstures notikumus un to saistību ar mūsdienām.  

Bērni un jaunieši kopā ar Kārsavas bibliotēkas vadītāju Intu Jurču iepa-

zina novadpētniecības lomu un iespējas piedalīties sava novada kultūrvēs-

tures saglabāšanā, kā arī veica novadpētnieka darbus – fotografēja, aprak-

stīja, zīmēja u.c.   

Kopā ar mākslinieci un ebreju 

biedrības „Goraļ” vadītāju 

Ilānu Lisagoru akadēmijas 

dalībnieki devās Kārsavas ie-

lās, lai meklētu un iemācītos 

atpazīt  dažādas nacionālās 

iezīmes dzīvojamajās mājās, 

sabiedriskās celtnēs, to rotāju-

mos, arī – kapakmeņos un 

dažādos uzrakstos.  

Katru dienu radošās, atraktī-

vās nodarbībās plašāk tika 

iepazīta kāda kultūra - ebreju, 

krievu, latviešu vai latga-

ļu.  Kopā ar Kristapu Rasimu 

izzināts, kā daudznacionālās 

kultūrvēstures nemateriālās 

vērtības apzināt un radoši at-

dzīvināt atraktīvos iestudēju-

mos, kas kopīgs un atšķirīgs, 

dažādu tautību pasaku drama-

tizējumos...Tika izzinātas tra-

dīcijas, veidoti ornamenti un 

tautiskie raksti, kopīgi izpētī-

tas rakstības atšķirības, apgū-

tas  dziesmas un rotaļas Ināras 

Rasimas vadībā.  

“Jauno pētnieku akadēmija” ir 

projekta 

“Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” aktivitāte, ko īsteno 

Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” kopā ar citām neval-

stiskajām organizācijām - Ludzas biedrību “Kira”, Rēzeknes ebreju bied-

rību ”Arayn” un biedrību “Sadarbības platforma”.  

Kārsavas novada krievu kultūras biedrības “Utroja” īstenotais projekts 

“Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība” notiek LR Kultūras mi-

nistrijas finansētās un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 

īstenotās “Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros. 

 
Ināra Rasima 

Kārsavas KN vadītāja 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 
Emilija Korniļjeva 

Reinis Mārtiņš Mediņš 

Damiāns Naglis 

Markuss Rutkovskis 

Tā kā saule ābeļziedam 

Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 

Viņš var mūžu darināt! 

/K. Apškrūma/  

BĒRNI UN JAUNIEŠI IEPAZĪST KĀRSAVAS VĒSTURI 
“JAUNO PĒTNIEKU AKADĒMIJĀ” 
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VALDĪBA 27 NOVADOS IZSLUDINA 

ĀRKĀRTAS STĀVOKLI LAUKSAIMNIECĪBĀ 

Valdība lēmusi izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimnie-

cības sektorā Latgalē, daļā Vidzemes un Zemgales. 

Kopumā ārkārtas stāvoklis izsludināts 27 novados un tas ilgs 

no 2017.gada 29.augusta līdz 2017.gada 

30.novembrim. Ārkārtas stāvoklis lauksaimniecības sektorā 

izsludināts Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Daugavpils, 

Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzek-

nes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, 

Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, 

Varakļānu un Krustpils novados. 

Valdība lēma vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-

nistra Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK) vadībā izveidot koor-

dinācijas padomi lietavu un plūdu radīto seku likvidēšanai. Ko-

ordinācijas padomes sastāvā iekļauti arī zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs (ZZS), satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) 

un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS), pašvaldību 

pusi pārstāvot Kārsavas novada, Krāslavas novada un Rēzeknes 

novada domju priekšsēdētājiem. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadar-

bībā ar Finanšu ministriju līdz šā gada 29.septembrim būs jāiz-

vērtē pašvaldību pieprasījumi zaudējumu kompensēšanai par 

nodarītiem zaudējumiem pašvaldību infrastruktūras objektiem, 

kā arī jāizvērtē pašvaldību iesniegtā informācija par privātajiem 

mājokļiem un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkār-

tas situācijā. 

Tāpat koordinācijas padomei tika uzdots apsekot un izvērtēt 

situāciju Latvijas austrumu pašvaldībās attiecīgi piedāvājot risi-

nājumus, lai nākotnē operatīvāk risinātu ārkārtas situācijas. 

Otrdien pēc Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdes Ministru 

prezidents Māris Kučinskis (ZZS) žurnālistiem stāstīja, ka pat-

laban nav zināms lietavu skartajos reģionos nodarīto postījumu 

finansiālais apmērs, bet ir skaidrs, ka finansējums tiks rasts pro-

grammā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Savukārt Dūklavs informēja, ka lauksaimniekiem ir zināms, 

kādā veidā pieteikt zaudējumus elektroniski. Taču vēl nav zinā-

mi kritēriji, pēc kādiem tiks kompensēti zaudējumi. Dūklavs 

atzina, ka viens no kompensācijas mehānismiem būs, ka kom-

pensācija tiek piešķirta par ieguldījumiem uz vienu hektāru, bet 

netiks kompensēta plānotā neiegūtā peļņa. 

Dūklavs arī informēja, ka Zemkopības ministrija šā gada 

novembrī informēs ministru kabinetu par kopējiem zaudēju-

miem lauksaimniekiem. 

Savukārt Gerhards sacīja, ka kopējie infrastruktūrai nodarītie 

postījumi aplēsti 1 170 000 eiro apmērā, bet šī summa vēl tiks 

precizēta. Plānots, ka kompensācijas par postījumu seku novēr-

šanu infrastruktūrai tiks nodrošinātas līdz septembra beigām. 

Kā ziņots, 24.augusta vakarā Latgalē beidzās lietavas, kuru 

nokrišņu daudzums pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoro-

loģijas centra datiem Rēzeknes novērojumu stacijā 32 stundās 

sasniedza 159 milimetrus jeb 229% no augusta normas. Tāpat 

tiek minēts, ka daudzviet Latvijas austrumu pierobežā kopējais 

nokrišņu daudzums ir bijis vēl lielāks. 

Rezultātā ir cietuši vairāki reģionam nozīmīgi ceļi, kā arī 

dzīvojamās mājas un lauksaimniecības sējumi. 

28. augustā kopā ar pašvaldību un lauksaimnieku pārstāv-

jiem izanalizējot radušos situāciju, premjers nolēma valdībā 

virzīt jautājumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu lauksaim-

niecības sektorā. Tāpat, ņemot vērā Ministru prezidenta, zem-

kopības ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, kā arī pašval-

dību vēstulēs norādīto, nolemts prasīt atzīt, ka daļā Latgales 

teritorijas plūdu dēļ ir izveidojusies krīzes situācija, kas prasa 

tūlītēju rīcību. 

4. SEPTEMBRĪ SĀKA INFORMĀCIJAS APKOPOŠANU PAR 

PLŪDOS IZNĪCINĀTAJĀM SĒJUMU PLATĪBĀM UN SIENU 

Pamatojoties uz Ministru 

kabineta 29. augustā izslu-

dināto ārkārtējo situāciju, 

Zemkopības ministrija 

(ZM) organizē spēcīgajās 

lietavās un plūdos pilnībā 

iznīcināto lauksaimniecības 

platību apsekošanu Latgalē 

un Vidzemē. Paredzēts, ka 

no 4. septembrī lauksaimnie-

kiem, kuriem spēcīgo lietavu 

un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavo-

tais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestā-

dēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plū-

du radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas 

izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezī-

mē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  

Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka mi-

nimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā 

nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jāno-

rāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums. 

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa 

vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apseko-

šanu var pieteikt līdz 2. oktobrim. 

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu 

laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pār-

stāvi.  

Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauk-

saimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada 

ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kom-

pensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnie-

ku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks 

konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā. 

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru at-

tiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmak-

sai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platī-

bas. Kompensācija ir uzskatāma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiro-

pas Komisiju. 

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu skarta-

jos reģionos, platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas sekojo-

šas atkāpes: 

 Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju 

rindstarpu izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams 

ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu platības; 

 Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai 

par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem; 

 Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu 

savstarpējās atbilstības prasību izpildei; 

 Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdeg-

vielas iegādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam; 

 Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta 

esošā situācija un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes. 

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu izmaksas lielākā apjomā 

nekā sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85% mazāk 

labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie maksājumi). 

Iesniegumus par plūdos cietušajām platībām no 4. septembra līdz 2. oktob-

rim pieņems: Austrumlatgales RLP 

 Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 11, katru darba dienu no 8.30-17.00 (piektdienās 

no 8.30-16.00), 

 Ludzā, Raiņa ielā 25, katru darba dienu no 8.30-17.00 (piektdienās no 8.30-

16.00). 
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PAŠVALDĪBA AKTĪVI STRĀDĀ PIE PLŪDU RADĪTO POSTĪJUMU NOVĒRŠANAS 

Vadības un speciālistu sanāksmē, kura noritēja 31. augustā, tika 

izveidotas 3 komisijas, kuras nodarbosies ar plūdu radīto seku apzi-

nāšanu. 

Komisija nr.1, kuras sastāvā ir sociālie darbinieki un pagastu pārvald-

nieki, apsekos trūcīgo uz mazturīgo iedzīvotāju piemājas saimniecības un 

mazdārziņus, lai varētu precīzi apzināt nodarītos zaudējumus. 

Komisiju nr.2 vada izpilddirektors Toms Vorkalis, tā apkopo un vērtē 

pašvaldības infrastruktūrai nodarītos zaudējumus, paralēli arī koordinējot 

seku novēršanu. Izpilddirektora prombūtnes laikā komisiju vada priekšsē-

dētājas vietnieks Pēteris Laganovskis.  

Komisiju nr.3 veido būvvalde, tā apseko ilgstoši applūdušās dzīvoja-

mās ēkas, lai varētu novērtēt zaudējumus. 

Šobrīd ir apsekoti pašvaldības ceļi, tiek veikta pakāpeniska to remontēšana, 

ar aktuālo situāciju iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA APKOPOJUSI LIETAVU NODARĪTOS POSTĪJUMUS 

Augustā nogalē, Latgalē tika piedzīvotas ārkārtēji spēcīgas lieta-

vas, appludinot zemākās vietās pļavas un tīrumus, izpostot lauku ce-

ļus.  

Šobrīd Kārsavas novadā ir apsekoti un izvērtēti nodarītie postījumi 

pašvaldības infrastruktūrai, ceļiem, tiek apzināti zaudējumi, kādus dabas 

stihija nodarījusi novada iedzīvotājiem.   

Zaudējumi mērāmi šādās summās: 

  Ceļu un caurteku atjaunošana 176,648 eiro.  

  Pamatvajadzību nodrošināšana plūdos cietušajiem iedzīvotājiem, ku-

riem ūdens appludināja teritorijas vairāk kā 2 diennaktis – 3200 eiro.  

  Zaudējumi pašvaldībai (Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas 

pilsētā) – 1256 eiro. Summa paredzēta ūdens sūkņu remontam un jaunu 

sūkņu iegādei.  

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

75 gadu jubileja 

Anna Antonāne 

Mežvidi, Mežvidu pag. 

Tamāra Barkāne 

Barkāni, Malnavas pag. 

 

80 gadu jubileja 

Jezups Kivlis 

Kaupuži, Salnavas pag. 

 

85 gadu jubileja 

Anastasija Melne 

Rogukolni, Mežvidu pag. 

Jadviga Miglinika 

Kārsava, Kārsavas nov. 

Arnolds Sutra 

Kabulova, Malnavas pag. 

90 gadu jubileja 

Ausma Barone 

Kārsava, Kārsavas nov. 

 

91 gada jubileja 

Janīna Jakovļeva 

Kārsava, Kārsavas nov. 

Eleonora Logina 

Kārsava, Kārsavas nov. 

 

94 gadu jubileja  

Anna Koļča 

Griudinīši, Mežvidu pag. 

Jeļena Novikova 

Kārsava, Kārsavas nov. 

 

96 gadu jubileja 

Stefanija Pavloviča 

Škirmanti, Mērdzenes pag. 

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS 

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

VESELĪBAS INSPEKCIJA ATKĀRTOTĀS ŪDENS ANALĪZĒS KĀRSAVAS NOVADA SKOLĀS 

Veselības inspekcija atkārtotās ūdens analīzēs Kārsavas novada 

skolās nav atklājusi nedz koliformas, nedz zarnu nūjiņas, aģentūrai 

LETA pastāstīja Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Si-

licka (ZZS). 

Kā vēstīja LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens", sākotnējās ūdens 

analīzēs Kārsavas novada skolās krāna ūdenī tikušas konstatētas kolifor-

mas un nūjiņas. 

Kā pieļāva Silicka, SIA "Rēzeknes ūdens" speciālistu veiktajās ūdens 

analīzēs minētais piesārņojums, iespējams, konstatēts, jo skolas brīvlaikā 

ūdens no krāniem trīs mēnešus nav ticis laists, sastāvējies un tur savairo-

jušies mikroorganismi, bet, ūdeni nolaižot, tā neatbilstība kvalitātes prasī-

bām nav konstatēta. 

Minēto faktu apstiprina arī tas, ka nevienā no pirmsskolas izglītības 

iestādēm, kas ūdeni saņem no vienas un tām pašām ūdens tilpnēm, piesār-

ņojums nav konstatēts, stāstīja Silicka. 

Lai izvairītos no iespējams nekvalitatīva ūdens lietošanas, laika 

posmā starp ūdens pārbaudēm izglītības iestādēs tikuši uzstādīti ūdens 

bunduļi un izlikti paziņojumi nelietot nevārītu ūdeni. 

Avots: LETA.lv 
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PASĀKUMU PLĀNS 

22. septembrī plkst. 19.00 Salnavas estrādē improvizēts vakara kafej-

nīcas pasākums "Pankūkas un mākslu mūzas". 

26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Kārsavas KN Valsts asinsdono-

ru centa Latgales filiāles izbraukums.  

29. septembrī plkst. 17.00 Mērdzenes KN Miķeļdienas pasākums. 

29. septembrī plkst. 22:00 Kārsavas KN Disco " 20.gs.80.- 90.".  

30. septembrī plkst. 17:00 Malnavas Jaunavas Marijas - Rožukroņa 

Dievmātes Romas katoļu baznīcā koncer tprogramma “Sarunas ar 

dzimteni”.  

5. oktobrī plkst. 17.00 Kārsavas KN Jautro klaunu cirka izrāde. Biļete 

1,50 eiro.  

RĪGATV24 SĀKSIES LATVIJAS VALSTS 
SIMTGADEI VELTĪTS RAIDĪJUMU CIKLS 
„LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTNIEKI”  

No 10. septembra katru svētdienu plkst. 20.00 

RīgaTV24 ēterā būs skatāms jauns raidījumu 

cikls "Latvijas kultūras vēstnieki", ko veido 

biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar 

televīzijas RīgaTV24 radošo grupu, Valsts Kul-

tūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālā kultūras 

centra atbalstu.  

„Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā iepa-

zītu, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir 

radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organi-

zē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar 

to, ceļojumos devās žurnālists, raidījumu vadītājs 

Aivis Ceriņš. Radošā komanda jau viesojusies pie 

28 Latvijas kultūras vēstniekiem, apceļojot 28 Latvi-

jas novadus. Gūtajos iespaidos viņi dalīsies ar skatī-

tājiem. Raidījumu fokusā – Latvijas cilvēku radošās 

izpausmes spēks un skaistums, vitalitāte kā vērtība 

neatkarīgi no tautības,” atklāj raidījumu radošā gru-

pa. 

Latvijas pilsētās, novados un ciemos iepazītie 

ļaudis, viņu radītie brīnumi, kultūras pasākumi, ra-

došās darbnīcas un vietas, kas glabā brīnišķus 

stāstus, vedīs aizraujošos ceļojumos.  

Vairāki raidījumi būs veltīti Kārsavas novadam, 

Salnavas pagastam, Goliševas pagastam un kultūras 

dzīvei tajos, ar ko iepazīstinās kultūras vēstnieces 

Oksana Andrejeva, Ināra Rasima, Valentīna Kirsa-

nova, kā arī Anatolijs Posrednikovs, Nikolajs Niku-

ļins un Anna Danča.  

Raidījumu atkārtojumus RīgaTV24 ēterā varēs 

noskatīties otrdienās plkst. 14.30 un svētdienu rītos 

plkst. 10.30. 

„Latvijas kultūras vēstnieki” ir kustība, kurā 

šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 160 dažādu mazā-

kumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir 

vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, 

pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir 

cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vie-

tējo un nacionālo kultūras spēku, stiprina latviskās 

kultūras apziņu un rosina pozitīvām pārmaiņām.   

Projekts “Latvija 100 dienās Latvijas kultūras 

vēstnieku acīm” norisinās Latvijas valsts simtgades 

programmas ietvaros, tajā tiek iemūžināti 21. gad-

simta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaun-

rades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izci-

lību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras 

daudzveidību. 

Lauma Celma  

biedrības „Sadarbības platforma” 

valdes priekšsēdētāja  

SALNAVĀ SOLĀS BŪS GARDS KULTŪRAS VAKARS 
IMPROVIZĒTĀ KAFEJNĪCĀ 

22. septembra vakarā Salnavas estrādē būs iespēja baudīt omulīgu vakaru improvizētā 

vakara kafejnīcas pasākumā "Pankūkas un mākslu mūzas".  

Improvizētajā kafejnīcā notiks Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas LATVIJAI -100 

projekta ""Kārsavas novada iedzīvotāju ideju dzirkstis -" LATVIJAI-100"" prezentācijas pa-

sākums. 

Pasākuma programmā tikšanās ar sienas gleznojuma autorēm - māksliniecēm Anastasiju Bi-

kovu un Grietu Butjankovu, būs iespēja dzirdēt Salnavas pamatskolas skolēnu, salnavietes 

Guntas Nagles u.c. vietējo autoru dzeju, Rasmas Kulamovas un Māra Geidāna autordziesmas. 

Iepazīsimies ar kārsavietes Lības Griezes jauno grāmatu "No ievziediem līdz Mārtiņiem" 2. 

daļu Laura un 3.daļu "Lizete".  

Paralēli bagātīgajam kultūras baudījumam, cienāsimies ar Annasmuižas tēju un pankūkām. 

Valentīna Kirsanova 
Salnavas KN vadītāja 

KONCERTPROGRAMMA “SARUNAS AR DZIMTENI” 

Malnavas Jaunavas Marijas – Ro-

žukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīcā 30. septembrī, plkst. 17.00 

skanēs koncertprogramma 

“Sarunas ar dzimteni”.  

Kopš Kārsavas jaunās baznīcas at-

klāšanas esam no jauna iepazinuši 

ērģeļu skaņas. Šo gadu laikā no An-

glijas atvestais instruments ir nemitī-

gi uzlabots un kļūst aizvien kvalitatī-

vāks. Darbi pie šo ērģeļu būves turpi-

nās un ir iecerēts instrumenta dispo-

zīciju (balsu skaitu) paplašināt. 

Vienu no pirmajiem koncertiem ērģeļu ieskandināšanā sniedza ērģelniece, Lielās Mūzikas 

balvas (2014) laureāte Kristīne Adamaite un saksofonists, konkursa “Saxophonia” dibinātājs, 

aktīvs saksofonmūzikas popularizētājs, par ko ir saņēmis Trīszvaigžņu ordeni, Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors (2007-2017) Artis Sīmanis. 30. septembrī šie izcilie 

mākslinieki Kārsavā viesosies jau trešo reizi. Skaidrs, ka mūsu baznīca apbur jebkuru. Un, 

ticiet man, tā tiešām ir viena no skaistākajām, kurās esmu bijusi! Bet arī ērģeles, izrādās, ir 

gana vērtīgas, lai šurp brauktu, jo koncertprogramma “Sarunas ar dzimteni” Latvijā skanēs 

tikai trīs vietās – uz divām Latvijas lielākajām ērģelēm – Rīgas Doma baznīcā un Liepājas 

Sv. Trīsvienības baznīcā. Jutos ļoti pagodināta saņemot koncerta piedāvājumu no sava rekto-

ra Arta Sīmaņa – viņi ir izvēlējušies Kārsavu, kā trešo koncerta vietu! 

Koncertprogrammā “Sarunas ar dzimteni” piedalās vēl divi brīnišķīgi mūziķi. Kārsavas no-

vadniece, Lielās Mūzikas balvas (2008) laureāte, operdziedātāja Ieva Parša, kā arī ievērojamā 

latviešu komponista Tālivalda Ķeniņa dēls, dzimis un joprojām darbojas Kanādā, čellists Ju-

ris Ķeniņš. 

Programma ir īpaša ar to, ka skanēs divi pirmatskaņojumi – Lolotas Ritmanes Dziesmu cikls 

ērģelēm, čellam, saksofonam un balsij “No smilšu pilksteņa” ar Lolitas Gulbes vārdiem un 

latgaliešu komponista Riharda Dubras darbs “Ilgošanās..”, kurā ir izmantoti tautā iemīļotās 

latgaliešu dzejnieces Broņislavas Martuževas teksti. Protams, dzirdēsiet arī skaistākos latvie-

šu ērģeļdarbus, kuri patstāvīgajiem koncertu apmeklētājiem noteikti jau ir pazīstami un mīļi. 

Koncerti Kārsavas baznīcā skan jau teju 10 gadus un kļūst aizvien populārāki. Šogad tas būs 

jau trešais koncerts. Paldies visiem klausītājiem, kas ir iemīļojuši šo mākslu. Kārsavas baznī-

ca, ērģeles un klausītāji mani aizvien iedvesmo darboties ērģeļmūzikā un koncertu organizē-

šanā Latgalē! 

Guna Kise 

ērģelniece no Kārsavas 
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DAUDZBĒRNU ĢIMENES SAŅEMS ATLAIDI BRAUCIENIEM REĢIONĀLO MARŠRUTU 

AUTOBUSOS UN VILCIENOS  

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, 

braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcie-

nos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena 

brauciena biļetes, savukārt no 1.septembra – 20% 

apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var 

saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes 

iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, 

personas apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecī-

bu, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.  

Kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm? 

Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozī-

mes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, 

var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes ce-

nas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā vir-

zienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes ce-

nas. 

Kādos maršrutos atlaide ir spēkā? 

Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 

25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā 

no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo 

maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionā-

lajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruts un 26 

vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti ieda-

lās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–

Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vie-

tējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju 

kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).  

Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi 

braucienam sabiedriskajā transportā? 

Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes ce-

nas vienam braucienam un 20% apmērā no abone-

menta biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas 

Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ 

Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi 

ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ 

Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē.  

Kādi dokumenti ir jāuzrāda biļetes iegādes brīdī? 

Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim ir 

jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un pase, ID karte vai sko-

lēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 ga-

dus. 

Vai dokumenti ir jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk 

biļeti? 

3+ Ģimenes kartei un pasei, ID kartei vai skolēna 

apliecībai (bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt 

līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā 

transporta kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam 

braucienam vai abonementa biļeti), daudzbērnu ģi-

menes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt 

atlaidi. 

Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes lo-

ceklis ir iegādājies abonementa biļeti vai biļeti 

vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 

3+ Ģimenes karti vai personu apliecinošu doku-

mentu/skolēnu apliecību mājās? 

Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes 

locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz 

3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu 

ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa 

brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam 

dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri 

konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsnieg-

ta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartes 

vai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu aplie-

cības, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam de-

rīgas biļetes. Par braukšanu sabiedriskā transportā 

bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles 

dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. 

Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc lī-

gumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties 

jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas 

apkasu. Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris 

ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa 

nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu 

vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt 

no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts 

tuvākajā policijas iecirknī.  

Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa 

ģimene brauc kopā? 

Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt 

atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% 

apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad 

visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan 

arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, 

brauc atsevišķi.  

Vai abonementa biļetes ir ieviestas visos maršru-

tos? 

Abonementa biļetes ir pieejamas vairāk nekā 500 

reģionālo autobusu maršrutu, un mēs aicinām pasa-

žierus informēt mūs un pārvadātāju par tiem maršru-

tiem, kuros tās vēl vajadzētu ieviest. Abonementa 

biļetes var iegādāties braucienam jebkurā AS Pasa-

žieru vilciens maršrutā.  

Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai 

daudzbērnu ģimenēm? 

Šobrīd ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc reģi-

onālo maršrutu autobusos, ir iespēja iegādāties abo-

nementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk. Tā jeb-

kuram regulārajam pasažierim nodrošina atlaidi 10%, 

15% vai 20% apmērā no biļetes cenas (atkarībā no 

izvēlētā abonementa biļetes veida). Piemēram, pasa-

žieris var izvēlēties gan mēneša biļeti, kas paredzēta 

braucieniem katru dienu vai tikai darbadienās visa 

mēneša garumā, gan arī biļeti, lai brauktu tikai atse-

višķās mēneša dienās. Abonementa biļetes saviem 

pasažieriem piedāvā arī AS Pasažieru vilciens. Iegā-

dājoties saviem braukšanas paradumiem atbilstošu 

abonementa biļeti, pasažieris var saņemt atlaidi 15%, 

20%, 30% un pat 35% apmērā no biļetes cenas. 

Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa 

biļeti, pienāksies atlaide 20% apmērā vai tā sum-

mēsies ar jau esošajām atlaidēm? 

Daudzbērnu ģimenes locekļi saņems atlaidi 20% ap-

mērā no abonementa biļetes cenas, un tas nozīmē, ka 

tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm, kuras jau 

šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abo-

nementa biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide maršrutā 

Nr.5084 Līgatne–Cēsis. 

Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģime-

nes loceklis: 

biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu au-

toostai maksā 1,50 eiro; 

izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot 

abos maršruta virzienos visās viena mēneša darbadie-

nās (kopā tie būs 42 braucieni), sastādīs 63 eiro; 

izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20% 

apmērā), braucot abos virzienos visās viena mēneša 

darbadienās (42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro. 

Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes 

loceklis: 

biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu au-

toostai maksā 1,13 eiro (atlaide 25% apmērā, kas tiek 

piešķirta daudzbērnu ģimenēm); 

izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot 

abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 

braucieni), sastādīs 47,46 eiro; 

izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos 

virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 brau-

cieni), sastādīs 40,32 eiro.  

Kur var iegādāties abonementa biļeti? 

Abonementa biļeti pasažieris var iegādāties pārvadā-

tāja, kas apkalpo konkrēto maršrutu, birojā vai auto-

ostas kasē. Savukārt abonementa biļeti vilcienam var 

nopirkt stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļe-

šu iegādes vietām aicinām sazināties ar katru konkrē-

ti pārvadātāju.  

Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespēja iegādāties 

biļeti ar atlaidi internetā? 

Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegā-

dāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas 

kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots, ka 

septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu 

ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi braucienam 

reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā 

daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ Ģime-

nes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – 

pasei vai ID kartei – un skolēnu apliecībai.  

Kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti? 

Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un 

uzvārds, kā arī hologramma sudraba krāsā. Kartes 

otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, 

kā arī kartes derīguma termiņš.  

Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti 

abu vecāku vārdi? 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes 

priekšpusē ir jānorāda tās īpašnieks, un tas nozīmē, 

ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attē-

lots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai 

daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kar-

tes, un tās tiek izsniegtas vecākiem. 

Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabied-

riskajā transportā? 

Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā trans-

porta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis 

valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā no vienas biļetes 

cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas 

nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā 

transportā (piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugav-

pils satiksmes transportlīdzekļos). 

Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attie-

cas arī uz bagāžas pārvadāšanu? 

Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmē-

jiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pār-

vadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasa-

žierim. Valsts ir apņēmusies deļēji segt daudzbērnu 

ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt iz-

devumus par to, ka šī pasažieru kategoriju pārvadā 

lielu bagāžu.  

Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsnieg-
šanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām 
sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot 
pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama 
mājaslapā www.godagimene.lv.  

http://www.godagimene.lv
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SVEICINĀM RUDENI AR KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKIEM! 

Aizvadot vasaru un sagaidot rudenīgo ražu, Kārsavas novadā ik 
gadu pulcējas novadnieki un viesi, lai mērotos spēkiem sporta sacen-
sībās, baudītu vietējo mājražotāju meistarojumus tirdziņā un kopīgi 
atpūstos plašajā svētku programmā.  

Jaunieši rosās Goliševā. 

Diena iesākās ar Jauniešu konferenci, kurā notika diskusijas par dažā-
dām tēmā. Dienas otrajā daļā katram bija iespēja apmeklēt meistarklases 
un vakarā piedalīties koncertā – popielā.  

Ielūkojamies Goliševas pagasta laiku ritējumos. 

Kā ik gadu, par no-
vada svētkiem atbild 
kāds no pagastiem, 
šogad šis gods bija 
Goliševas pagastam. 
Tādēļ 25. augustā 
pēcpusdienā Kārsa-
vas KN pulcējās cil-
vēki, lai iepazītu mū-
su novada pierobežas 
pagastu.  

“Goliševas pagasts 
pirmo reizi vēstures 

dokumentos minēts 1646. gadā Ludzas stārastijas inventāra sarakstos. 
1784. gadā Goliševa uzrādīta kā Mihalovas muižas (vēlāk Mērdzenes pa-
gasta) sastāvdaļa. 

Par ciema nosaukumu pastāv divas versijas: pirmkārt, tas varēja rasties 
no barona, kādreizējā zemes īpašnieka, uzvārda, otrkārt, no vietējo iedzī-
votāju nabadzības apzīmējuma „golij”- nabags. 

Ciems bija sadalīts divas daļās: viena puse saucās Borisovka, otra pu-
se, kur atradās skola un baznīca, Goliševa. Ciems nebija liels ne vairāk 
par 20 mājām. Pamatā ciema iedzīvotāji bija amatnieki: kalēji, kurpnieki, 
šuvēji. Lielu zemes turētāju nebija, tikai piemājas saimniecības. Darbu 
meklēja pie vietējā garīdznieka vai blakus ciemā Ļamoni pie barona.” 

Noslēgumā prezentācijas apmeklētāji tika cienāti ar Goliševas iedzīvo-
tāju gatavotiem gardumiem.  

Tradicionālais mājražotāju tirdziņš. 

Vēsturiski Kārsavas novads ir veidojies krustcelēs starp seno tirdznie-
cības ceļu, kas no Krievijas vidienes veda uz Baltijas jūru, tādēļ pateico-
ties šiem stratēģiski svarīgajiem ceļiem šeit izveidojusies sena tirgošanās 
tradīcijas, kura dzīve vēl šodien. Par godu svētku dienai Kārsavā pulcējās 
mājražotāji un amatnieki.  

Jaundzimušie kārsavieši – prieks un lepnums. 

Jau vairāku gadu garumā par jauku tradīciju kļuvusi jaundzimušo 
sveikšana. Novada svētkos jaunākajiem novada iedzīvotājiem veltītajā 
koncertā pulcējās jaunās ģimenes, kā arī pašvaldības pārstāvji, lai godinā-
tu jaunākos novada iedzīvotājus. 

Ciemiņu dāvana mums svētkos. 

Svētku vakara daļu iedūcināja “Latgales Retro Auto Moto kluba” pa-
rāde, pēc tās sekoja koncerts „Balto domu svētki”, kurā mūs priecēja ska-
nīgās Goliševas balsis un ciemiņi. Skatītāji bija sajūsmā par Baltkrievijas 
mākslinieku priekšnesumiem, kuri bija kolorīti un eleganti.  

Nākamajā rītā Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca 

skanēja koncerts “Vasaras stāsts”, kurā klausītāji varēja dzirdēt ērģeles, kā 
instrumentu karali, krāšņajos ērģeļu solo numuros, kā arī ieklausīties flau-
tas un ērģeļu kopspēlē.  

Veselā miesā, vesels gars! 

19. augustā notika Kārsavas novada svētku Jauniešu minifutbola tur-
nīrs U-11grupā. Piedalījās 6 komandas, no Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes 
un Jēkabpils. Izspēlējot apakšgrupu spēles un play off spēlēs tika noskaid-
roti uzvarētāji – Jēkabpils komandai “BJFK Jēkabpils”, 2. vieta – SK 
Kuorsova-1, 3. vieta – Rēzeknes BJSS/FA (meitenes).  

20. augustā 
Kārsavas tenisa 
kortos notika tenisa 
turnīrs. 1. vieta – 
Vladimirs Deržic-
kis, 2. vieta – Vitā-
lijs Žuks, 3. vieta – 
Vladimirs Musa-
ļimovs.  

23. augustā jau-
najā Kārsavas sta-
diona pludmales 
volejbola laukumā 
satikās 9 koman-
das, lai spēlētu vo-
lejbolu (3+1). 1. vieta – komandai “SRRR”, 2. vieta - “JEVA”, 3. vieta – 
“Vuorkaļi”.  

25. augustā jau tradicionālā notika Nakts ielu sporta pasākums, kura 
pulcēja kuplu skaitu sportistu un līdzjutēju.  

Noslēdzošajā sporta nedēļas dienā, 27. augustā Kārsavas stadionā noti-
ka minifutbola turnīrs un dažādi individuālie sporta pārbaudījumi.  

Minifutbola turnīrā piedalījās 9 komandas, kura bija sadalītas divās 
apakšgrupās. Izspēlējot apakšgrupu spēles un play off spēlēs tika noskaid-
roti uzvarētāji – Ciblas komanda “Felicianovas HES”, 2. vieta – ciemi-
ņiem no Rogovkas, 3. vieta – jauniešu komandai “Ludza U-18”. Speciālās 
balvas no SK “Kuorsova” – jaunākais futbolists turnīrā: Iļja Timofejevs, 
jaunākais vārtsargs – Germans Lapšovs, vairāk iesisto golu finālspēlēs – 
Guntars Gabranovs.  

Pārbaudījumā ar pneimatisko šauteni: Jaunieši līdz 12 gadiem: 1. vieta 
– Andis Jakovļevs, 2. vieta – Kristaps Strods, 3. vieta – Daniels Jankelāns. 
Pieaugušie: 1. vieta – Jaroslavs Jakovļevs, 2. vieta – Artūrs Buravecs, 3. 
vieta – Dainis Silickis.  

Darts: pieaugušie: 1. vieta – Oskars Rupainis, 2. vieta – Ņikita Že-
ļezņakovs, 3. vieta – Edgars Urtāns. Sievietes: 1. vieta – Evita Kotāne, 2. 
vieta – Valērija Nikitina, 3. vieta – Lauma Rudziša.  

Dambretes turnīrs: 1. vieta – Jānis Senkāns, 2. vieta – Ilona Gūtmane, 
3. vieta – Samanta Drozdova.  

Ielu vingrošana: atspiešanās, pieaugušie: 1. vieta – Elīna Oļipova, 2. 
vieta – Juris Gutāns, 3. vieta – Ernests Jakimovs. Atspiešanās, jaunieši: 1. 
vieta – Lenards Krieviņš, 2. vieta – Nikita Jakimovs, 3. vieta – Rainers 
Patmalnieks. Pievilkšanās, pieaugušie: 1. vieta – Juris Gutāns, 2. vieta – 
Raivis Mortukāns, 3. vieta – Ronalds Dembovskis. Pievilkšanās, jaunieši: 
1. vieta – Lenards Krieviņš, 2. vieta – Marks Korņilovs, 3. vieta – Daniels 
Neško. Vēdera preses, sievietes: 1. vieta – Samanta Drozdova, 2. vieta – 
Elīna Oļipova, 3. vieta – Velga Rieksta. Vēdera preses, jaunietes: 1. vieta 
– Faina Dobrovoļska, 2. vieta – Lauma Poikāne, 3. vieta – Karīna Poikā-
ne. Pietupieni pāros, 1. vieta – Intars Īrists/Elīna Oļipova, 2. vieta – Jānis 
Jurdžs/Velga Rieksta, 3. vieta – Arnis Naglis/Oksana Paulāne.  

Paldies, Kārsavas novada svētku atbalstītājiem SIA “Salenieku dolo-
mīts”, SIA “ACUK”, ZS “Debessvītoli”, ZS “Zelta Sala” un SIA 
„Latgalessmakovka.lv” 

Vairāk fotogrāfiju no pasākumiem skatieties pašvaldības mājas lapā: 
karsava.lv.  

Uz tikšanos nākamgad! 

Inese Krivmane 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto: no kreisās - V. Žuks, V. Deržickis, V. Musaļimovs.  



Izglītība 7 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              SEPTEMBRIS   2017 

NOSLĒGUSIES VESELĪBAS VEICINĀŠANAS NOMETNE 
KĀRSAVAS NOVADA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

No 15. līdz 19. 

augustam Kār-

savā norisinājās 

novada pašval-

dības rīkotā ve-

selības veicinā-

šanas bezmaksas 

5 dienu dien-

nakts nometne 

bērniem un 

jauniešiem no 

sociālā riska ģi-

menēm projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/

I/069 “Veselības 

veicināšanas un 

slimību profi-

lakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros. Tajā piedalījās 20 bērni 

no Kārsavas novada pagastiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem.  

Vasaras nometnes mērķis – jauniešu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu, 

organizējot nodarbības par veselīgu uzturu, savstarpējām attiecībām un garīgo veselību; 

kā arī iesaistot fiziski aktīvās nodarbībās.  

Katra diena sākās ar rīta rosmi dabā, uzsverot fizisko aktivitāšu nozīmi un aktīvu dzī-

vesveidu bērnu un jauniešu vidū. Nedēļas garumā visi nometnes dalībnieki darbojās in-

teresantu un zinošu pedagogu vadībā, kuri stāstīja, rādīja, zīmēja, sportoja, līdzdarbojās, 

lai veidotu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, savstarpējām attiecībām un garīgo veselī-

bu. Bērni un jaunieši devās braucienā uz Aglonu, kur tika novadīta lekcija par garīgās 

veselības veicināšanu. Nometnes dalībnieki, apmeklējot Aglonas baziliku, satika arī 

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kundzi Ivetu Vējoni. Jāsaka, ka bērniem 

šis bija emocionāls un saviļņojošs brīdis.  

Katra diena bija īpaša, notika arī izglītojošas lekcijas par veselības jautājumiem, kur 

bērni un jaunieši varēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Bišu namiņa apmeklējuma 

laikā bērniem bija iespēja izjust bišu zumēšanu, kam piemīt nomierinošas un dziednie-

ciskās īpašības. Papildu labsajūta tika radīta arī ar smaržas palīdzību, kas rodas no me-

dus, propolisa, ziedputekšņiem un vaska svecēm. Katrs no nometnes dalībniekiem pie-

dalījās bišu vaska sveču izgatavošanas terapijā. Nometnes dalībnieki arī apguva pel-

dētprasmi Mežvidu pludmalē, kur norisinājās fiziskās aktivitātes. Nometnes dalībnie-

kiem arī bija iespēja sadarboties ar drāmas terapeiti Līgu Rundāni, kura vadīja lekciju/

nodarbību, attīstot katra jaunieša pārliecību par savām spējām. 

Nometni organizēja ”KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA”, to 

vadīja nometnes vadītāja Vaira Šicāne. Projekta vadītāja – Kārsavas novada pašvaldības 

jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele. 

Atsevišķu paldies ir jāsaka nometnes vadītajai Vairai Šicānei, audzinātajām Ilonai 

Čoičai, Ivetai Linužai, Ingai Jurdžei, kuras rūpējās par radošajām darbnīcām, sporta no-

darbībām, izglītojošam lekcijām un katru mirkli bija kopā ar dalībniekiem, kā arī Sociā-

lā dienesta darbiniecei darbā ar ģimenēm un bērniem Inesei Lelei.   

Nākamie projekta pasākumi Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” plānoti jau septembrī. Aicinām 

sekot informācijai Kārsavas novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā 

"Kārsavas Novada Vēstis". 

Liels paldies visiem audzinātajam, dalībniekiem un visiem organizācijas jautājumos 

iesaistītajiem! Paldies par kopa būšanu!  

 

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību pro-

filakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotā-

jiem”. (Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakal-

pojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasā-

kuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek 

finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Anna Zīmele 

jaunatnes lietu speciāliste  

2017. gada 5. jūlijā tika parakstīta Vienošanos par 

projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/004 "Augstākās izglītības 

studiju programmas "Uzņēmējdarbība lauksaimnie-

cībā" infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana 

Malnavas koledžā" īstenošanu. 

Projekta vispārīgais mērķis ir  Malnavas koledžas 

profesionālās izglītības programmu: studiju programmas  

„Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, izglītības program-

mas „ Lauksaimniecība”, un izglītības programmas 

„Lauksaimniecības tehnika”  īstenošanu nodrošinošās 

infrastruktūras modernizācija, nodrošinot izglītības kvali-

tāti un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu lauk-

saimniecības nozarē. lai veicinātu profesionālās izglītības 

atbilstību darba tirgus prasībām Latgales un Vidzemes 

reģionā.  

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes: 

1. Lauksaimniecības tehnikas  laboratorijas vienkāršotā 
atjaunošana; 
2. Modernas lauksaimniecības tehnikas iegāde:  
 
 Graudu kombains  
 Traktors ar motora jaudu 180 zirgspēki  
 Traktors ar motora jaudu 120 zirgspēki 
 Maiņvērsējarkls  
 Mācību arkls  
 Augsnes frēze  
 Zāles lopbarības sagatavošanas tehnika - pļaujmašī-

na, grābeklis un prese  
 Kartupeļu audzēšanas tehnika - kartupeļu stādama 

mašīna un kartupeļu novākšanas mašīna 

3. Bibliotēkas fondu papildināšana; 

4. Biroja tehnikas iegāde. 

 
Projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši (2017. gada 

6. jūlijs - 2018. gada 5. jūlijs) 

Projekta kopējās izmaksas 511411 EUR 

Projekta rezultāti:  

 Atjaunota Lauksaimniecības tehnikas  laboratorija, 

 Iegādāta moderna lauksaimniecības tehnika un bi-

roja tehnika, 

 Papildināti bibliotēkas fondi. 

  
Pašlaik  

 Veikta Lauksaimniecības tehnikas  laboratorijas 

vienkāršotā atjaunošanas būvniecības ieceres doku-

mentācijas izstrāde, 

 Izsludināts atklātais konkurss par lauksaimniecības 

tehnikas piegādi, 

 Tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija Lauk-

saimniecības tehnikas  laboratorijas vienkāršotai 

atjaunošana. 

 
Viktors Indričāns 
projekta vadītājs  

MALNAVAS KOLEDŽĀ REALIZĒ 

MODERNIZĀCIJAS PROJEKTU 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

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

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Antoņina Bikse 

01.08.1935 - 30.07.2017 Kārsava, Kārsavas novads 

Emīlija Mičurova 

01.02.1930 - 09.08.2017 Salnava, Salnavas pagasts 

Zinovijs Ņikitins 

27.02.1944 - 06.08.2017 Kārsava, Kārsavas novads 

Anna Oļeņikova 

04.04.1927 - 23.08.2017 Salnavas pagasts 

Juris Protasovs 

13.07.1980 - 17.08.2017 Mežvidu pagasts 

Juzefa Silkāne 

01.11.1925 - 09.08.2017 Mērdzenes pagasts 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā augusta mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri:  

facebook.com/KarsavasNovads 

IZMAIŅAS DOKUMENTU IESNIEGŠANAI 
VIENKĀRŠOTĀS ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS ATĻAUJAS (VĪZAS) SAŅEMŠANAI 

Iedzīvotājiem vienkāršotās satiksmes atļaujas (vīzas) saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:  

 derīgs ceļošanas dokuments (gadījumā, ja pase tiks mainīta pēc iekļaušanas sarakstos - dokumenti 

Krievijas vīzu centrā Daugavpilī netiks pieņemti); 

 aizpildīta vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieteikuma anketa; 

 apliecinājums par nekustamo īpašumu pierobežas teritorijā/radinieka apmeklējumu/ radinieku apbedīju-

mu vietu apmeklējumu/medicīniskās palīdzības saņemšanu/piedalīšanos kultūras, izglītības vai sporta 

pasākumos/piedalīšanās reliģiskos rituālos/regulāra kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā, 

pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām strādāt.  

Termiņš līdz kuram šobrīd iespējams pieteikties vīzai ir 20. septembris, dokumenti iesniedzami Kārsavas no-

vada pašvaldības kancelejā pie sekretāres. 

VIENA LAPPUSE NO NOVADA SKOLU VĒSTURES 

Atbrauciet, draugi, sanāksim kopā, 

Gadi kā putni mūžībā skrien. 

Kas to lai zina, cik ilgi - mēs kopā, 

Dažkārt saule aiz mākoņiem brien. 

Šīs dzejas rindas ielūgumā aicināja uz tikša-

nos bijušos Stiebrinieku astoņgadīgās skolas 

1967. gada absolventus. Laikam lieki būtu 

jautāt, cik cilvēku zina par tādu skolu nova-

dā, ja pat daudziem pašreizējiem Mežvidu 

pagasta iedzīvotājiem šīs skolas nosaukums 

ir svešs. Tas viss nu vairs tikai pagātnes for-

mā. 

Katrai vietai tāpat kā cilvēkam kādreiz dots savs 

vārds. Tā izcelšanās dažreiz aizved tālā pagātnē, 

un mūsdienās vairs nemākam pateikt, kāpēc 

vienu vai otru vietu sauc tieši šādi. 

Kādreiz dzīvības pilnā Stiebrinieku skola atradās Padolē. Nosaukums Padole, iespējams, cieši saistīts ar mui-

žas vārdu. Var būt, ka tā ir veidojusies no kāda lielāka īpašuma, kas varētu būt sadalīts pa daļām (no krievu 

valodas: po doļe). Padoles nosaukums pirmo reizi parādās 1879. gada Manteifeļa kartē. Muiža piederējusi 

Bronislavai Brežinskai un viņas trim meitām. Brežinska uzvārds atrodams jau 1750. gadā Viļņā izdotajā Lat-

gales muižnieku dzimtu sarakstā. Muiža Padolē uzcelta 19. gadsimta vidū. Kopš 1920. gada vairāk nekā pus-

gadsimtu muižas ēkā darbojās Stiebrinieku pamatskola, kas tika likvidēta pagājušā gadsimta 70-tajos gados 

skolēnu trūkuma dēļ. Kādreiz skolā mācījās vairāk bērnu nekā šodien Mežvidu pamatskolā. Nav jāpēta statis-

tiskās tabulas par demogrāfisko lejupslīdi, atliek vien iemest skatu nesenā vēsturē. 

Jā, skolas vairāk nav, nu vīd vien akmens pamatu paliekas.. Vairs tikai atmiņas zīmē bērnības siluetu, kad bi-

jām visi vienlīdz bagāti, vienlīdz skaisti un galvenais - vienlīdz laimīgi, jo tā bija bērnības zeme. Iepriekš spe-

ciāli neplānojot, izrādās, mūsu tikšanās noritēja jubilejas gaisotnē: 50 gadi, kopš izskanējis izlaiduma valsis un 

visi esam devušies piepildīt dzīves sapņus. Droši vien - ne visi sapņi realizēti, bet tāpēc jau atmiņas nebija ar 

skumīgu pieskaņu, jo gandrīz katrs otrs teikums iesākās: „Vai atceries…”, ko pavadīja smiekli un joku stāsti 

par gaišajām bērnības palaidnībām un skolas gadu nerātnībām. 

Piemiņai no muižas un skolas laikiem saglabājies vien vecais ozols, kas bērnībā likās tik varens un reizē no-

slēpumains, jo ar to saistās dažādas teikas: piemēram, par muižkunga meitu apraktajām dārglietām. Vai tas vēl 

sagaidīs mūs pēc pieciem gadiem? Nu tad jau redzēs… 

 
Veronika Šķestere, 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja, Stiebrinieku skolas 1967. gada absolvente  

SASNIEGUMI SPORTĀ 

Eiropas Jaunatnes Olimpiāde no-

tiek katru otro gadu un šoreiz labā-

kos jaunos sportistus no visas Ei-

ropas uzņēma Ungārijas pilsēta 

Ģēra. 

Ilarija Ločmele – 3000m, 11. vieta 

(personiskais rekords).  

LVS kausa izcīņa IV kārta, kura 

notika Rēzeknē 2. augustā.  

Ilarija Ločmele 800m, 1. vieta.  

Baltijas valstu kausa izcīņa Val-

mierā, no 5.-6. augustam.  

Ilarija Ločmele 1500m, 4. vieta 

(personīgais rekords), 3000m - 3. 

vieta.  

Treneris: Viktorijs Krišāns 

Pēc lieliskiem darba gadiem pansi-

onātā “Mūsmājas” vadītāja Renāte 

Čeirāne dodas pensijā. 

Lai izvēlētos nākamo atbilstošāko 

“Mūsmāju” vadītāju tika organizēts 

amata konkurss. 

Uz konkursu pieteicās 10 kandidā-

ti, kurus vērtēja komisija 5 cilvēku 

sastāvā. Pēc pirmās atlases kārtas, 

kurā izvērtēja CV atbilstību un mo-

tivācijas vēstuli, uz nākamo kārtu 

tika uzaicināti 5 kandidāti. 

Otrajā kārtā pretendentiem bija jā-

veic praktisks uzdevums un jāpie-

dalās intervijā. Izvērtējot rezultā-

tus, komisija nolēma virzīt vadītāja 

amatam Zentu Čačku, kura domes 

sēdē, deputātiem vienbalsīgi, tika 

apstiprinātā par pansionāta 

“Mūsmājas” vadītāju.  

Sociālā dienesta struktūrvienības – 

mobilā brigāde, sociālā darbiniece 

Ināra Kaķīte, sasniegusi pensijas 

vecumu un ir nolēmusi darbu ne-

turpināt. Viņas amatu turpmāk ie-

ņems Inese Lele, kura līdz šim strā-

dāja ar ģimenēm ar bērniem. Ineses 

Leles vietā nāk strādāt Ineta Lud-

borža. 

PAŠVALDĪBĀ SĀKUŠI 

STRĀDĀT JAUNI 

DARBINIEKI 


