nāja, ka viņa atceras, kā talcinieki, pirms darba pabeigšanas, kūtī bauroja kā govis, ar
mēslu dakšām “brauca” pa
kūts baļķiem, dodami ziņu
saimniekiem, ka darbs drīz
būs galā un jāgādā alus un
siers. Talkas tradīcija bija dzīva daudzu klātesošo atmiņās.
Par talku, par rudens ražu, par
jaunu puišu un meitu attiecībām, par darba tikumu dziedāja folkloras kopas “Mārga”
dalībnieces.
Paldies Irēnai Kalvānei, Renātei Dubrovskai, Inārai Sļadzei,
Austrai Golubovai, Emīlijai
Lipskai, Jevģēnijai Jekimānei,
kuras bija sarūpējušas un atnesušas gardumus ar bērnības
garšu kā cienastu visiem, atsaucot atmiņā rozīšu, vafeļu,
trīsstūrīšu, pīrāgu un pildīto
rullīšu receptes.

“SAIMINEICA RAUŠUS CEPA MIĶEĻEITI GAIDEIDAMA”
Senatnē Miķeļdiena iezīmēja rudens saulgriežus, kad diena un
nakts ir vienā garumā, kad pēc smaga darba cilvēku sirdis priecēja
bagātā rudens raža. Mūsdienās šie svētki zaudējuši savu nozīmi.
Taču Mērdzenes kultūras namā jau otro gadu pulcējās mērdzenieši, lai
nepiespiestā gaisotnē baudītu šos svētkus. Šogad Miķeļdienas pasākuma
tēma bija “Saimineica raušus cepa Miķeļeiti gaideidama.”

Bērni ar neatslābstošu interesi
floristes Aelitas Neulānes radošajā darbnīcā gatavoja rotaslietas un dažādus rotājumus no dabas materiāliem. Rudenīgas krelles saņēma aktīvākie pasākuma dalībnieki. Zemnieku saimniecības “Kramiņi” labsirdīgie saimnieki Leontīne un Rolands
Zelči visus cienāja ar garšīgiem āboliem. Bija iespēja iegādāties medu,
našķus, bišu maizi, vaska sveces.

Pasākumā piedalījās pieprasītās un novadā pazīstamās godu saimnieces
Kultūras nama vadītā- Emīlija Lipska un Jevģēnija Jekimāne, kuras atcerējās, ka agrāk cukura
ja Anita Šarkovska vietā tika izmantots cukurbiešu sīrups.
bija rūpīgi papētījusi
Stundas vakarēšanas gaitā aizritēja nemanot. Vecākās paaudzes cilvēMiķeļdienas svinēša- kiem šāda tikšanās deva iespēju iziet no mājām, kavēties atmiņās, celt galnas tradīcijas Latvijā dā jau piemirstas receptes. Jaunajai paaudzei – dzirdēt jau aizmirstu tradīun uzgājusi ne vienu ciju atmiņu stāstus, kuru dalībnieki vēl ir mums līdzās.
vien interesantu un
Paldies visiem, ka sarīkojām svētkus paši sev!
nedzirdētu niansi.
Vera Zalāne
pasākuma dalībniece

Folkloras
kopas
“Mārga” vadītāja Austra Golubeva piemeti-

JAUNĀS ĢIMENES

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI

Lilija un Edgars Nagļi

Emīls Bērziņš

Agnese un Artūrs Cimbuli

Karolīna Krikauska

Gunta un Žanis Silkāni

Una Novikova
Ērika Līga Tulika

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Izglītība
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Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajā labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M. Bārbele/
Lai šis patiesās profesionālās vērtības nekad nepietrūkst Jūsu ikdienā un ik jaunais mācību gads nez jaunas iespējas un izaicinājumus!
Cienījamie esošie un bijušie pedagogi - no sirds sveicam Skolotāju dienā!
Kārsavas novada pašvaldība

IZGLĪTĪBAS DATI ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ:

CSDD UN LUKSOFORIŅŠ AICINA –
ESI UZMANĪGS UN
DROŠS BŪS TAVS MĀCĪBU GADS!

Novada pašvaldības izglītības iestādes:


Kārsavas vidusskola



Mežvidu pamatskola ar PII grupiņām



Mērdzenes pamatskola ar PII Grupiņām



Salnavas pamatskola ar PII grupu



Kārsavas pilsētas PII



Malnavas pagasts PII „Sienāzītis” ar Aizgāršas grupu



Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

Ceļu satiksmē katrs piedalāmies jau no
mazām dienām. Turoties pie vecāku rokas,
bērns jūtas drošs uz ielas. Tādēļ ir būtiski,
lai vecāki savas atvases sagatavotu savlaicīgi tam, ka kādu dienu šī atbalsta vairs
nebūs, un lēmumi uz ielas būs jāpieņem
pašiem.

Novada izglītības iestāde:


Malnavas koledža.

Ar 1.sepetembri Mežvidu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” pievienota Mežvidu pamatskolai.
2017./2018.mācību gadā Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
mācības uzsāka 647 izglītojamie:


1.-12.klasēs - 435 izglītojamie,



5/6 gadi - 75 izglītojamie,



1.5-4 gadi - 137 izglītojamie.
Izglītības iestāde

Izglītojamo
skaits
1.-12. klases

Pirmskolā

1. klase

10. klase

Kārsavas vidusskola

279

-

27

15

Mežvidu pamatskola

60

33

5

-

Mērdzenes pamatskola

59

25

5

-

Salnavas pamatskola
Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
„Sienāzītis” ar Aizgāršas
pirmsskolas grupiņu
kopā

37

11

2

-

-

82

-

-

-

61

-

-

435

212

39

15

Ne visās ģimenēs vecāki ar bērniem šīs lietas
pārrunā. Būsim ļoti priecīgi, ja skolotāji palīdzēs saviem audzēkņiem veidot pareizu attieksmi pret procesiem uz ielas. Audzināšanas stundas par satiksmes noteikumiem varētu būt pirmais
solis, lai pamudinātu skolēnus vairāk domāt par satiksmes drošības lietām un to vietu viņu dzīvē. Palīdzēsim viņiem saprast situācijas uz ielas,
jo šie jautājumi nedrīkst palikt bez atbildes. Nepabeigts uzdevums matemātikas burtnīcā saņem sliktu novērtējumu, bet nepabeigta, vai nepareiza rīcība uz ielas nes līdzi satiksmes negadījuma iespējamību. Ikviens
vēlamies kļūt par veiksmīgu satiksmes dalībnieku: gan gājēju, gan velosipēdistu, gan pasažieri. Atcerēsimies, ka visu sākums ir paša uzvedība.
Pieaugušo uzdevums ir palīdzēt bērniem veidot pareizas iemaņas, prasmes un attieksmi pret ceļu satiksmes drošību.
Pamatlietas, kuras bērniem uz ielas aizmirstas un var novest pie nelaimes gan lielās pilsētās, gan uz maziem lauku ceļiem:


Krustojuma šķērsošanas uzsākšana brīdī, kad luksofors brīdina
par zaļā signāla nomaiņu uz aizliedzošo sarkano signālu. Tas
īpaši bīstamu rada krustojumos, kur nākas šķērsot vairāk kā divas braukšanas joslas.



Ielas šķērsošana pa gājēju pāreju, nepārliecinoties par satiksmes
drošību. Satiksmes noteikumi paredz, ka pirms uzsākt šķērsošanu jābūt drošam par to, ka tas ir iespējams un pārējie satiksmes
dalībnieki jūsu nodomu ir sapratuši.



Izkāpjot no sabiedriskā pasažieru transportlīdzekļa, tūlīt uzsāk
ielas šķērsošanu. Tāda rīcība ir vienlīdz bīstama pilsētā, kā lauku
rajonos. Lielais transportlīdzeklis mūsu skatam ir aizsedzis to,
kas šajā brīdī norisinās uz braucamās daļas. Bērnam noteikti jāļauj transportam aizbraukt un tikai tad, kad skatam ir atbrīvojusies viss ceļa posms, var izlemt par brauktuves šķērsošanu.



Ielas šķērsošana vietā, kur malā novietoti transportlīdzekļi. Malā
stāvošie transportlīdzekļi aizsedz skatam ielas kustīgo daļu. Skolēns, kurš ielu vēro no ietves caur mašīnu spraugu, nevar būt
drošš, ka tuvumā nav braucošs auto ar kuru satikšanās notiks ielas vidū.



Ielas šķērsošana skriešus. Mēs ikviens zinām, ka ejot lēniem soļiem kļūmīgi soļi gadās ļoti reti, bet skriešus tas gadās daudz biežāk. Ātrums reizēm varam teikt ir visu nelaimju sākums, tieši tā
tas ir arī attiecināms uz gājējiem.

647

Skolās tiek piedāvāta iespēja izglītojamiem iesaistīties (bezmaksas) interešu izglītības pulciņos kultūrizglītības, vides interešu, sporta interešu un
tehniskās jaunrades jomās.
Izglītojamiem skolās un PII tiek piešķirts finansējums (valsts un pašvaldības) mācību līdzekļu iegādei. Nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem izglītojamajiem, kā arī bezmaksas internāts.
Kārsavas vidusskolā, Mērdzenes pamatskolā un Mežvidu pamatskolā
tiek īstenoti projekti:
•
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (jau otro mācību gadu).
•
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (pirmo
mācību gadu).

Lai visiem veiksmīgs Jaunas mācību cēliens!
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FOTOIZSTĀDE VELTĪTA JEFROSĪNIJAS POLOCKAS KRUSTA RADĪŠANAS 855. GADADIENAI
No 30. Septembra līdz 30. oktobrim Kārsavas KN (vestibilā zem 1997. gadā Brestas juvelieris, Baltkrievijas Mākslinieku savienības
balkona) aplūkojama fotoizstāde, kura veltīta unikālā Baltkrievijas biedrs Nikolajs Kuzmičs atjaunoja krustu, ko iesvētīja un nodeva Jefrosīsvētuma – Jefrosīnijas Polockas krusta radīšanas 855. gadadienai.
nijas klosterim Polockā.
Katrai tautai ir svētumi, ko vairāk par savu dzīvību ir sargājuši viedie
senči un kas apgaismo viņu pēcteču dzīves ceļus. Laipni piedāvājam Latvijas iedzīvotājiem un tās galvaspilsētas viesiem iepazīties ar baltkrievu
tautas svētumu un dažiem mūsdienu baltkrievu juveliermākslas izstrādājumiem. Baltkrievijai tāds svētums ir Jefrosīnijas Polockas krusts.

Galvenā krusta mākslinieciskā vērtība ir miniatūrveidīgie svēto attēli,
kas veidoti seno bizantiešu šķērssienu emaljas tehnikā (zīmējumu izklāšana ar smalkiem zelta diegiem,nostiprinot tos uz metāla plāksnes un aizpildot ar emalju). Lai uzglabātu krustu, N.Kuzmičs izgatavoja sudraba RELIKVARIJUMU un sudraba šķirstu (zārks ar Svētās nesatrūdējušiem pīšTieši pēc baltkrievu tautas svētās aizbildnes Svētās Jefrosīnijas pasūtī- ļiem).
juma juveliermeistars Lazars Bogša radīja ārkārtīgi skaistu sešstūru krustu Fotoizstādē parādīti klostera kompleksa arhitektūras fragmenti,kā arī
– juveliermākslas šedevru, kuram bija lemts kļūt par Baltkrievijas svētu- divu svētbilžu attēli, kuras radījis N. Kuzmičs.Lielās Bizantijas meistaru
mu. Krusts pēc ļaunas gribas daudzreiz pameta Kristus baznīcu, bet vien- mākslinieciskās tradīcijas atjaunošana ir kļuvusi par mūsdienu Baltkrievimēr atgriezās dzimtajā Polockā. Otrā pasaules kara laikā krusts mīklaini jas kultūras cienīgu sastāvdaļu. Fotogrāfijas piedāvā Kristus Jefrosīnijas
pazuda.
sieviešu klostera mūķene Sergija (Buļčika) un Nikolajs Kuzmičs.

KĀRSAVAS NOVADA PAGASTOS UN PILSĒTĀ TOP SIENU GLEZNOJUMI
Kārsavas
novada pašvaldība, realizē Valsts
Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas
LATVIJAI –
100 atbalstīto projektu
“„ Kārsavas
novada iedzīvotāju
ideju dzirkstis-„ LATVIJAI100” , kurā iesaistījušies vietējo
kopienu iedzīvotāji, lai izvēlētos
monumentālus gleznojumus uz
sienām, kas atspoguļotu katra pagasta individuālo atpazīstamību.

Iedzīvotāji aicināti piedāvāt vēsturiskas fotogrāfijas un savas idejas.
Nesen tapis arī Goliševas sienas gleznojums un cerams oktobrī sienas
gleznojums iepriecinās kārsaviešus.
Projekta realizācijas termiņus diemžēl iekavējuši nelabvēlīgie laika apstākļi, jo gleznojumam paredzētā siena jāsagatavo ar speciālu apmetumu
un grunti. Šos darbus veic katrā pagastā paši iedzīvotāji. Salnavas pagastā
šo darbu meistarīgi paveica Alberts Dičs, Goliševā – Jurijs Sokolovs, Kārsavā darbus vadīja Jānis Stepkāns un Dainis Jezupovs. Kā īpašs notikums
katrā pagastā paredzēts projekta prezentācijas pasākums, kurā aicinātas
piedalīties arī gleznojumu autores - Kārsavas mūzikas un mākslas skolas
absolvente Anastasija Bikova un viņas kolēģe Grieta Butjankova.

22. septembrī Salnavas estrādē notika improvizēts vakara kafejnīcas
pasākums "Pankūkas un mākslu mūzas", Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas LATVIJAI - 100 projekta ""Kārsavas novada iedzīvotāju ideju dzirkstis - "LATVIJAI-100"" prezentācijas pasākums. Pasākumā
bija iespējams tikties ar sienas gleznojuma autorēm, klausīties Salnavas
pamatskolas skolēnu un salnavietes Guntas Nagles u.c. vietējo autoru dzeju, Rasmas Kulamovas un Māra Geidāna autordziesmas. Notika cienāšaMalnavas, Salnavas, Goliševas, Mežvidu pagastos un Kārsavā jau zinā- nās ar Annasmuižas tēju un pankūkām. Iepazīšanās ar kārsavietes Lības
mi sižeti un tiek izvērtētas skices, pēc kurām taps gleznojumi. Salnavieši Griezes jauno grāmatu "No ievziediem līdz Mārtiņiem" 2. daļu Laura un
jau aprīlī, pulcējoties uz pasākumu „Satiec savu Meistaru”, izveidoja ve- 3.daļu "Lizete".
Valentīna Kirsanova
selu fotoizstādi no vēsturiskiem kadriem ar saviem tautas muzikantiem,
projekta vadītāja
uzskatot, ka “večerinku” tradīcija ir viena no tām, kas raksturo Salnavu.
Pasākumi Kārsavas novadā

No 30. septembra līdz 30.oktobrim Kārsavas KN (vestibilā zem balkona) fotoizstāde, kur a veltīta unikālā Baltkr ievijas svētuma – Jefrosīnijas
Polockas krusta radīšanas 855. gadadienai.
27. oktobrī plkst. 17.00 Kārsavas KN spēlfilma " Vectēvs, kas bīstamāks par dator u" , r ežisor s V.Br asla.
27. oktobrī plkst. 20.00 Mežvidu KN Lauksaimnieku diena.

SVEICAM SEPTEMBRA UN OKTOBRA CIENĪJAMĀ GADA GĀJUMA JUBILĀRUS
Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!
Antoņina Lele
Kārsava

Regīna Lisovska
Malnavas pag.

Antoņina Silkāne
Mērdzenes pag.

Klavdija Cvetkova
Goliševas pag.

Marija Pčelova
Malnavas pag.

Marija Borisova
Goliševas pag.

Elga Černolucka
Kārsava

Anna Gailāne
Mežvidu pag.

Regīna Pluskva
Kārsava

Zofija Pundure
Malnavas pag.

Pēteris Dumarovs
Kārsava

Mihalīna Lipska
Mērdzenes pag.

Visija Romane
Salnavas pag.

Laimonis Rungovskis
Kārsava

Lilija Karpova
Kārsava

Monika Melne
Mežvidu pag.

Valfrīds Rudovičs
Malnavas pag.

Ludmila Aleksandrova
Kārsava

Vitālijs Kašs
Salnavas pag.

Mihalīna Paulāne
Mežvidu pag.

Monika Bērziņa
Salnavas pag.

Stefanija Bikova
Malnavas pag.

Malvīna Medne
Salnavas pag.

Leongina Laizāne
Kārsava

Eleonora Mullere
Malnavas pag.

Emīlija Orinska
Malnavas pag.

PAŠVALDĪBA
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VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRA KASPARA GERHARDA VIZĪTE KĀRSAVĀ
Ilgstošās lietavas Latgales pašvaldībām indikatīvi ir nodarījušas četru
miljonu eiro zaudējumus, aptuveni trīs miljonus no minētās summas
varētu segt valsts, atzina
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(VL-TB/LNNK).
14. septembrī Kārsavas novadā, tiekoties ar Latgales pašvaldību vadītājiem, Gerhards pārrunāja jautājumus par efektīvāku sadarbību, lai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) varētu savlaicīgi
novirzīt līdzekļus, nebūtu kavēšanās un ar plūdu seku novēršanu saistītie
darbi savlaicīgi varētu tikt pabeigti.

šanā.
Tikšanās gaitā tika pārrunāti arī jautājumi, kas skar palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuriem ir applūdušas dzīvojamās mājas, viņiem valdība
varētu segt zaudējumus līdz 50% un uzlabojumus lēmumu pieņemšanas
kārtībā civilās aizsardzības jomā. No pašvaldības vadītāju puses tika lūgts
sakārtot civilās aizsardzības normatīvos aktus, lai krīzes situācijas būtu
pilnvaras evakuēt cilvēkus piespiedu kārtā.
Vizītes turpinājumā ministrs apskatīja pārplūdušo Šnitkas strautu Kārsavas pilsētā.
Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētaja komentē situāciju par Šnitkas strautu pilsētā: “Tā kā zem strauta atrodas divas dolomīta plātnes,
ūdens nespēj iesūkties zemē, tādēļ apkārtējie iedzīvotāji ik gadu tiek appludināti. Situāciju ir nepieciešams risināt valstiskā līmenī, jo pašvaldībai
vienai tas nav pa spēkam. Pēc aprēķiniem uz šodienu būtu nepieciešami
vairāk kā 300 000 eiro. ”

Baltinavas, Viļakas, Viļānu un Kārsavas novada pašvaldības, kurām
plūdu nodarītie zaudējumi ir bijuši lielāki par noteikto procentu, valdība
varētu lemt arī lielāku nekā 70% valsts līdzfinansējumu plūdu seku novēr-

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

LIETAVAS IR IETEKMĒJUŠAS ARĪ GRANTS CEĻU BŪVDARBUS
Būvprojektiem ”Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi” un Alejas ielas pārbūvei decembrī tiks izsludināts būvdarbu konkurss atkārtoti un projekta iesniegums sniegts Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai. Cerams, ka 2018.
gadā tiks pārbūvētas Alejas un Nākotnes ielas, kā arī plānotie ceļa posmi
a/c Soldoni – Šoseja un a/c Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi.
Pēc būvdarbu laika izpildes grafika augusta sākumā tika uzsākti
pārbūves darbi Mežvidu pagasta ielās. Kā jau iepriekš rakstījām, ka
būvdarbu izpildei bija plānoti 2 mēneši. Bet intensīvu nokrišņu dēļ
būvdarbu veicējs VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir pārtraucis
būvdarbus un Kārsavas novada pašvaldībai lūdzis tehnoloģisko pārtraukumu.
Līdz lietavām Mežvidu pārbūvējamajās ielās daļēji paspēja nomainīt
caurtekas, veikt grāvju tīrīšanu un noņemt apaugumu.
Grants ceļa posmu būvdarbi Mežvidu, Salnavas un Mērdzenes pagastos tiks atsākti, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, visticamāk nākošgad pavasarī.

Septembrī ir beidzies iepirkums projektēšanas darbiem otrās prioritātes
grants ceļiem: Smilšu ielai Goliševas pagastā un autoceļam Pudinava Latvīšu Stiglova Mērdzenes pagastā. Šobrīd notiek pretendentu piedāvājumu izvērtēšana. Kad iepirkumu komisija pieņems lēmumu, uzreiz tiks
slēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju un tiks strādāts pie būvprojektu izstrādes otrās prioritātes grants ceļiem.

Inese Lipska
projektu vadītāja

KĀRSAVAS PII POZITĪVĀS PĀRMAIŅAS

Attēlos: Kārsavas PII pirms un pēc remontdarbiem.
Nemanot aizskrējusi vasara un klāt jau rudens, kad bērni un peLiels paldies jāsaka Kārsavas novada pašvaldībai, kas piešķīra naudu
dagogi uzsāk jauno mācību gadu.
šim mērķim. Papildus darbus, celiņu labiekārtošanu, veica O.Petinena uzņēmums.
No marta mēneša līdz pat augustam Kārsavas pilsētas PII bija karstākais remontdarbu laiks. Izglītības iestādē tika paveikti lieli darbi, par ko
Pirmsskola ir vieta, kurā bērnam jājūtas kā mājās, īpašam, mīlētam,
var pārliecināties ikviens. Tika siltināta ēka, veikta apkures sistēmas no- vienmēr gaidītam un aprūpētam. Lai turpmāk visiem kopā mums - gan
maiņa un labiekārtoti celiņi. Rezultātā iestāde kļuva skaistāka un moder- pašvaldībai, gan vecākiem, izdodas radīt šo vidi bērniem - Kārsavas novanāka. Lai radītu bērniem labvēlīgu vidi, liela uzmanība tika pievērsta būv- da nākotnei.
niecības un apdares materiālu izvēlei, priekšroku dodot dabiskiem un videi draudzīgiem materiāliem.

Ināra Laganovska
Kārsavas pilsētas PII vadītāja
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“OLIMPISKĀ DIENA 2017” KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ
2.v. – Kārsavas VSK 2.b, 3.v. – 2.a kl.;

Futbola stafetes: 1.v. – Salnavas PSK 5.-6.kl.,
Futbola stafetes: Mērdzenes PSK 1.-2.kl., 2.v. 2.v. – Kārsavas VSK 7.a kl., 3.v. – Kārsavas
VSK 5.a kl.;
– Kārsavas VSK 1.a, 3.v. – 2.b kl.;
Basketbola stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 1.kl., Handbola stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 7.kl.,
2.v. – Mērdzenes PSK 1.kl., 3.v. – Kārsavas 2.v. – Mežvidu PSK 5.-6.kl., 3.v. – Salnavas
PSK 5.-6.kl.
VSK 1.a kl.
3.-4.klašu grupā:

8.-9.klašu grupa:

Klašu stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 4.kl., 2.v. Klašu stafetes: 1.v. – Kārsavas VSK 8.b kl.,
– Mērdzenes PSK 4.kl., 3.v. – Karsavas VSK 3.b 2.v. – Mežvidu PSK 9.kl., 3.v. – Mežvidu PSK
8.kl.;
kl.;
Handbola stafetes: 1.v. – Mērdzenes PSK 4.kl., Liela stafete: 1.v. – Kārsavas VSK 8.b kl., 2.v.
“Olimpiskā
diena
2017”
Kārsavas 2.v. – Mērdzenes PSK 3.kl., 3.v. – Mežvidu PSK – Kārsavas VSK 9.a kl., 3.v. – Kārsavas VSK
8.a kl.
vidusskolā, kā arī visā valstī, notika 22. 3.-4.kl.;
septembrī. Tās devīze bija “Sporto svaigā
Dienas beigās 10.-12.klases cīnījās strītbola
gaisā!”. Mēs bijām vieni no 134 854 Futbola stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 3.-4.kl., turnīrā.
2.v. – Mērdzenes PSK 4.kl., 3.v. – Mērdzenes
dalībniekiem no 94 pašvaldībām.
PSK 3.kl.;
Jaunietes noslēdza turnīru sekojoši:
Sākumskolas skolēni skolotāju pavadībā
1.vieta – Kārsavas VSK 10.a kl., 2.v. Karsava
pulcējās skolas stadionā jau no paša rīta, kur 5.-7.klašu grupā:
viņiem tika organizētas klašu stafetes un sporta Klašu stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 7.kl., 2.v. VSK 11.a kl., 3.v. – Kārsavas VSK 12.a kl.
spēļu stafetes 1.-2.klašu grupā un 3.-4.klašu – Kārsavas VSK 7.b kl., 3.v. – Mežvidu PSK 5.- Jauniešu turnīrā:
grupā.
6.kl.;
1.vieta – Kārsavas VSK 12.a kl., 2.v. –
Rezultāti bija sekojoši:
1.-2.kl.grupā:
Klašu stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 1.-2.kl.,

Basketbola stafetes: 1.v. – Mežvidu PSK 7.kl., Malnavas koledža, 3.v. – Kārsavas VSK 11.a kl.
2.v. – Mežvidu PSK 5.-6.kl., 3.v. – Salnavas Dienu noslēdza Karsavas nujotāju kolektīvs.
PSK 5.-6.kl.;

SK Kuorsova jaunās futbolistes piedalījās LFF rīkotajā “LIVE
YOUR GOALS - Es arī spēlēju futbolu” festivālā 15. septembrī
Balvos un 24. septembrī Rēzeknē.
Lietus nerimās arī Latvija skolēnu 71. spartakiādes finālsacensības
rudens krosā Anniņmuižas parka trasēs, kur 5. oktobrī bija ieradušās 25
Latvijas skolu komandas no visiem reģioniem. Par sacensību uzvarētāju
medaļām cīnījās vairāk kā 300 sacensību dalībnieki, skrienot lietus
izmērcētās krosa distances.

Šīs programmas ietvaros katrai meitenei bija iespēja iesaistīties
futbolā, pamēģināt un izjust šo skaisto sporta veidu, kā arī tā emocionālo
pusi.

Kārsavas vidusskolas audzēkņu sasniegtie rezultāti:





grupā 2004.-05.g.dzim. Darija Ločmele 1000m - 2.vieta;
grupā 2002.-03.g.dzim. Viktorija Krišāne 1000m - 1.vieta;
grupā 2000.-01.g.dzim. Ilarija Ločmele - 1.vieta;
grupā 1999.-98.g.dzim. Sofija Ločmele - 2.vieta.

Kopvertējumā Karsavas vidusskola ieņēma - 1.vietu!
Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns
23. septembrī Ogrē notika Jāņa Daliņa sacensības soļošanā, kurā
startēja arī Kārsavas vidusskolēni.
U-12 gr. (2006 un jaunākie): Sandis Ivanovs 1000m - 1.vieta;
U-14 gr. (2004.-05.g.dzim.): Darija Ločmele 1000m - 1.vieta;
U-16 gr. ( 2002.-03.g.dzim.): Viktorija Krišāne 3000m - 1.v., Vivita
Krišāne - 2.v.;
U-18 gr. (2000.-01.g.dzim.): Rūdis Laganovskis 3000m - 2.vieta.
Treneris - Viktorijs Krišāns

Septembra nogalē Rēzeknes BJSS/SK Progress komanda savu
līdzjutēju priekšā tika sveikta kā 1. līgas čempione, saņemot izcīnīto
trofeju.
Šīs komandas sastāvā sveiktas tika arī SK Kuorsova futbolistes: Lāsma Nagla, Elīna Caune, Adriāna Bulinska, Ilārija Ločmele, Faina Dobrovoļska un Sofija Ločmele.

SABIEDRĪBA
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APMĀCĪBAS PERSONĀM, KURAS VĒLAS NOSLĒGT LAULĪBU
Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017.
gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām,
kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

nots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku
skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās
grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.
Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs
6 akadēmiskās stundas:
1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai
palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot
izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz
savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturoApmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un
jošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.
brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu
Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu
apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija:
2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu 67216032, 67830681, 67226222. E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.
iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plā-

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS PASNIEDZ PATEICĪBAS RAKSTUS
11 LATGALES PAŠVALDĪBU JAUNIEŠIEM
Piektdien, 6. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā
Pateicības rakstus saņēma 19 aktīvākie brīvprātīgo jaunieši no 11 pašprojekta „L.A.B.S.” ietvaros notika Latgales brīvprātīgo forums, ku- valdībām. Kārsavas novadā pateicības saņēma Marta Ločmele un Kamila
rā piedalījās vairāk kā simts jaunatnes lietu speciālisti, NVO pārstāv- Moroza.
ji, jauniešu līderi un aktīvie jaunieši no 11 Latgales pašvaldībām.
Projektu „L.A.B.S.” (Latgalē atzīts brīvprātīgo sertifikāts) īsteno biedForuma ietvaros, projekta brīvpratigie.lv koordinators Ints Teterov- rība „Jaunatnes Čemodāns”. Kā pastāstīja projekta „L.A.B.S.” koordinatoskis dalījās par mājas lapas brivpratigie.lv iespējām, Daugavpils novada re un biedrības „Jaunatnes Čemodāns” valdes locekle Liāna Merņaka,
Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča informēja par pieredzi savā projekta mērķis ir jauniešu brīvprātīgā darba sistematizēšana trīs Latgales
pašvaldībā ar projekta norisi „Brīvprātīgs un atzīts”, bet noslēgumā grupās pašvaldībās un pirmā Latgales Brīvprātīgo jauniešu foruma organizēšana,
tika diskutēts un meklētas atbilde, kas tad ir Brīvprātīgam darbam drau- veicinot jauniešos līdzdalību Latgales novada un valsts nozīmes lēmumu
dzīga pašvaldība.
pieņemšanā un pozitīvu attieksmi pret iesaistīšanos savas kopienas dzīves
uzlabošanā.
Īpašs pārsteigums foruma ietvaros gaidīja jauniešus no Latgales plānošanas reģiona, kas godināja aktīvākos jauniešus izsniedzot tiem pateicības
Projekts „L.A.B.S.” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrakstus par ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu rības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.
brīvprātīgā darba popularizēšanu un veikšanu Latgales reģionā.

PĒTNIECISKO DARBU KONKURSS “MANA DZIMTA”
Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja"organizē pētniecisko darbu konkursu “Mana dzimta”.

SIA "KĀRSAVAS SLIMNĪCA" BEZMAKSAS ZOBĀRSTA
PAKALPOJUMI BĒRNIEM LĪDZ 18 GADU VECUMAM
SIA "Kārsavas slimnīca" piedāvā valsts
apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18
gadiem.

Latgales reģiona bērni un jaunieši tiek aicināti izpētīt savas dzimtas
tradīcijas, to nozīmi, u.c. informāciju, ko apkopo pētniecības darbā, kurā
īpaši jāizceļ tieši nacionālā dažādība/izcelsme izpētītajai dzimtas vēsturei, izzinot dzimtas kultūras mantojumu, ar tiem saistītās tradīcijas, nozīmi, u.c. informāciju, ko apkopot radošā darbā, kurā īpaši jāizceļ tieši nacionālā nozīme izpētītajam dzimtas vērtībām.
Pētnieciski darbi jāiesūta uz e-pasta adresi: inaraktn@inbox.lv līdz šī
gada 1. novembrim. Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma
pasākumā 1. decembrī Kārsavā.
Konkursa mērķis ir veicināt etniskās atmiņas saglabāšanu saistībā ar
dzimtu vēsturi, dzimtās vietas iedzīvotājiem, garīgo avotu skaidrību, iepazīstinot ar savas tautas un dzimtas vērtībām, kā arī pilnveidot skolēnu
pētniecisko darbu veidošanas prasmes.

Piedāvājumā ietilpst:


Zobu profapskate,



Zobu higiēna,



Zobu ārstēšana.

Pakalpojumus iespējams saņemt pirmdienās un otrdienās plkst. 17:0019:00 dzīvas rindas kārtībā.
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TIEK REALIZĒTS PROJEKTS “VĪTVUORDU STUOSTI LATGOLĀ”
Viens no spilgtākajiem kultūrvides raksturojumiem ir
vietvārdi. Tie liecina par kādreizējo apdzīvotības blīvumu
Latvijā, bet nozīmīgi, ka katram vietvārdam ir savs stāsts
un nozīme. Jau sākotnējais
vietvārdu apzināšanas mērķis
ir bijis vietas atmiņu glabāšana un pārmantojamība tautā.
Rēzeknes novada Dricānu jauniešu biedrība “LOBS”, sadarbojoties ar
Kārsavas novada biedrību “Kārsavas novada jauniešu centrs” “Pūga” un
Daugavpils novada Naujenes jaunatnes un sporta centru realizē projektu
“Vītvuordu stuosti Latgolā”. Projekts tiek realizēts Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2017” ietvaros. “Vītvuordu stuosti Latgolā” mērķis ir vietvārdu, kā kultūrvides objekta saglabāšana un informācijas virzīšana, veicinot paaudžu saikņu stiprināšanu. Darba gaitā tika filmēti 3 novadi: Rēzeknes, Daugavpils un Kārsavas. Apvienojot mediju darbību ar paaudžu saikņu stiprināšanu, biedrība paredz, ka projekts veicinās jauniešu interesi par
Latgales kultūrvidi un tās popularizēšanu.

Nākamais brauciens bija uz Daugavpils novadu. Šis novads ir ļoti bagāts un dažāds savā izcelsmē un vietvārdos. Pēdējais projekta “Vītvuordu
stuosti Latgolā” brauciens bija uz Kārsavas novadu. Kopā ar Kārsavas
novada jaunatnes lietu speciālisti Solvitu Dzērkali devāmies izaicināt
Kārsavas ceļus pēc gadsimta lielākajiem plūdiem Latgalē, kas nemaz nebija skāris ceļu, kuru vietējie dēvē par “Žydu tyltu”. Ceļš atrodas virzienā
Kārsava-Tilža , 1,5 km no pagasta centra. Par nosaukuma rašanos un vēsturisko attīstību mums stāstīja Irēna Bērziņa, kura dzīvo dažus kilometrus
tālāk no ceļa. Turpretim vairāk par kara laiku, partizāniem un “Meiteņu
kaļņeņu”, kas nosaukts par godu jaunu meitu nošaušanu stāsta Anastasija
Ločmele. Salnava, Saļnova vai Sala/novaja, vai Cecina, kā un kādi faktori
ir ietekmējuši tagadējās Salnavas nosaukuma rašanos, stāsta Elvīra Bleive.
Mēs esam piederīgi tai vietai, kuras saucam par mājām. Un katra vieta
nes savu identitāti, stāstu un nastu. Mēs esam piederīgi savas dzimtas saknēm.

Paldies visiem atbalstītājiem Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latgales
reģiona Attīstības aģentūrai, Latvijas valsts mežiem, Rēzeknes novada
pašvaldībai, SIA “Jānis Roze” un darba grupai: Jānim Jurčenko
(operators) Dacei Dambei (žurnāliste), Santa Matisāne (Naujenes pagasta
Aktīvs darbs tika uzsākts jau jūlijā un augusta beigās izbraukumu fil- jaunatnes lietu speciāliste), Solvitai Dzērkalei (Kārsavas novada jaunatnes
mēšanas noslēdzās, bet gala rezultāts gaidāms 2017. gada oktobrī.
lietu speciāliste), brīvprātīgajai jaunietei Aurēlijai Zariņai.
Pirmie vietvārdu stāsti tika uzņemti Rēzeknes novada Dricānu, Nagļu
un Ilzeskalna, Audriņu pagastos.

PANSIONĀTĀ „MŪSMĀJAS” ATZĪMĒ SENIORU DIENU

Ingūna Semule
projekta “Vītvuordu stuosti Latgolā” vadītāja

SENIORU EKSKURSIJA

1. oktobris – Starptautiskā senioru diena. Šajā laikā katrs ir aicināts apstāties ikdienas dzīves skrējienā un palūkoties uz līdzcilvēkiem sev apkārt – vecvecākiem, vecāka gadu gājuma kaimiņiem vai
pavisam svešiem senioriem, kam nepieciešama mūsu uzmanība un
palīdzība.

Ai vasara, vasara
Cik nejauka biji,
Var teikt ik dienu un
nakti
Lietus viscaur ir lijis.

Arī kārtējā senioru
braukšanā ekskursijā
bija stiprs vējš un negantais lietus, tomēr
seniori bija optimistiski noskaņoti braukšanai un pilni entuziasma redzēt kaut ko interesantu un patīkamu dvēselei.

Par godu pensionāriem, 2. oktobrī pansionātā „Mūsmājas”, tika rīkota atpūtas pēcpusdiena. Kā saules stariņš logā, bija ieradušies ar skaistām, praktiskām dāvanām un labu garastāvokli Kārsavas seniori. Viņu
izpildījumā skanēja skaistas dziesmas un raitais dejas solis priecēja pansionāta iemītniekus. Ar lielu saviļņojumu klausījāmies Lidijas Nikolajevas solo dziesmas. Domes priekšsēdētāja I.Silicka ar vietnieku
P.Laganovski, iepriecināja pensionārus ar garšīgu kliņģeri.
Bija silti – no cilvēku labvēlības citam pret citu un kopības izjūtas.
Paldies visiem pašdarbniekiem un viņu vadītājiem D.Jezupovam,
A.Pitkevičai, ka prot ienest prieku gan savā , gan citu dzīvē. Kopīgas
dziesmas akordeona pavadījumā izskanēja pateicoties Artai Galvanovskai.
Pansionāta iemītniekiem garajos ziemas vakaros būs arī garšīgas
tējas, ko sarūpēja Aleksandra Vlasenkova. Atsevišķs paldies R.Čeirānei
par pārsteiguma dāvanām ciemiņiem un Zojai Ritiņai par sadarbību.
Sirsnīgs paldies visiem pansionāta darbiniekiem V.Ņukšai, I.Apšai
T.Nalivaiko, S.Kušnerei, J.Gasulim, V.Urtānam, kas kā neredzami gariņi
izdarīja visu, lai svētki noritētu patīkami, organizēti un ērti.
Zenta Čačka
pansionātā „Mūsmājas” vadītāja

Ceļš veda uz Baltinavu, Balviem kur bija redzami pielijuši tīrumi apsēti ar labību. No Gulbenes līdz Cēsīm vairs nelija un noskaņojums bija
labāks. Cēsīs sadalījāmies 2 grupās, apskatījām Cēsu muzeju, kur gids
Jānis ļoti interesanti izstāstīja par katrā telpā esošām ekspozīcijām. Tad
bija ekskursija pa pilsētas laukumiem. Bijām Jāņa baznīcā, tirgus laukumā ar krāsaino strūklaku, apskatījām pieminekli pie pilsētas
sarga ar lukturi. Par visiem objektiem gids stāstīja ļoti interesanti.
Tālāk devāmies uz zoo “RAKŠI”, kur lielajā teritorijā dzīvo kamieļi,
lamas, alpakas, truši un dažas kazas. Par visiem dzīvniekiem, to darbiem
un nedarbiem ar lielu interesi mums stāstīja gids Gunārs, kurš visiem
109 dzīvniekiem zina vārdus, pat rādija kā spļaudās lama, ja to sadusmo.
Nobeigumā mūs visus cienāja ar kamieļpienā ceptām pankūkām ar ievārījumu.
Nākošais apskates objekts bija Āraišu ezerpils, kur gids ar lielu aizrautību mums stāstīja kā cilvēki senos laikos būvējuši mājas ar primitīviem darba rīkiem, kuri bija arī apskatāmi. Stāstījums bija interesants un
aizraujošs.
Pēc mazas atpūtas, ar dziesmām un labā noskaņojumā devāmies mājup, kur pa ceļam redzējām applūdušus laukus, jau vietām ūdens gāzās
pāri braucamajam ceļam. Kārsava mūs sagaidīja pavisam applūdusi, mūs
bija piemeklējusi dabas stihija.
Paldies jaukajam šoferim Pēterim un mūsu ekskursijas vadītājai Zofijai. Ceram tikties vēl citās interesantās ekskursijās.
Reģina Jezupova
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SVECĪŠU VAKARI KĀRSAVAS NOVADA KAPSĒTĀS
Malnavas pagasta kapsētās

Mērdzenes pagasta kapsētās

Mežvidu pagasta kapsētās

Salnavas pagasta kapsētās

14. oktobrī

21. oktobrī

22.oktobrī

28. oktobrī

Novoselku kapsētā plkst. 11.00

Mežernīku kapsētā plkst. 16.00

Sila kapsētā plkst.11.00

Rogu kapsētā plkst. 12.00

Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00

28. oktobrī

Lakšinīku kapsētā plks.13.30

Naudas kalna kapsētā plkst. 13.00

Salinīku kapsētā plkst. 13.00

Vecpiragovas kapsētā plkst. 13.00

28.oktobr

Zacešku kapsētā plkst. 14.00

Daguševas kapsētā plkst. 14.00

Pudinavas kapsētā plkst. 14.00

Vecinānu kapsētā plkst.12.00

Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00

Grebņevas kapsētā plkst. 15.00

Šalaju kapsētā plkst. 15.00

Dzērvju kapsētā plkst.13.00

29. oktobrī

Pliešu kapsētā plkst.14.30

Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00

Bozovas kapsētā plkst. 16.00
Kārsavas kapsētā

Zoblevas kapsētā plkst. 13.00

21. oktobrī

Silarašu kapsētā plkst. 14.00

Kārsavas kapsētā plkst. 16.00

Uguļovas kapsētā plkst. 15.00

VID BEZMAKSAS SEMINĀRI PAR
REFORMAS NODOKĻU IZMAIŅĀM
Kā zināms, 2017. gada jūlijā
Saeima nodokļu reformas ietvaros ir apstiprinājusi vairākus likumprojektus, kas nozīmē, ka ar
2018. gada 1. janvāri gan uzņēmējus, gan privātpersonas skars
būtiskas izmaiņas nodokļu jomā.

ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

31. oktobrī plkst.11.00 Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes novads, Jupatovkas ielā 11, mācību
klasē (212. kabinetā).



Turpat pieejami arī semināru
materiāli, ar kuriem iespējams iepazīties vēl pirms semināra un klātieTādēļ VID ir uzsācis bezmaksas nē uzdot jau konkrētus interesējosemināru ciklu, lai skaidrotu kā iz- šos jautājumus.
maiņas, kuras būs spēkā jau no
VID
tīmekļa
viet2018. gada 1. janvāra, ietekmēs
nē
www.vid.gov.lv
izveidota
arī
dažādas iedzīvotāju grupas.
atsevišķa
sadaļa
privātpersoAicinām apmeklēt VID bezmak- nām un uzņēmējiem „Kā mani iesas seminārus Rīgā un visā Latvi- tekmēs nodokļu reforma?”.
jā. Semināri notiek jau tagad un
Plašāka informācija par nodokļu
turpināsies arī novembrī un decembrī. Informācija par semināru no- reformu pieejama Finanšu ministririses vietām un laikiem, kā arī ie- jas mājaslapā un Saeimas mājasspēja tiem pieteikties elektroniski lapā.
pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā
“Aktualitātes/Notikumi”. Rēzekne
seminārs notiks 17. oktobrī un



Ja tev ir
biznesa ideja
vai
vēlies
tādu iegūt,
Ja
esi
jauns vai topošs uzņēmējs vecumā
no 18 līdz 40
gadiem.
Tad piesaki
savu dalību
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra organizētās bezmaksas mācībās, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, izstrādātu biznesa
plānu, un ar savu ideju startē konkursā „Laukiem būt!”, lai cīnītos par
naudas balvām idejas realizēšanai.
Informatīvā diena notiks šī gada 17. oktobrī plkst.10:00 Malnavas koledžā (Malnavas muižas korpuss, semināru zāle), Malnavas pagastā, Kārsavas novadā. Kontaktpersona: Ludzas nodaļas vadītāja p.i.: Artūrs
Šķesters, e-pasts: arturs.skesters@llkc.lv , tālr.29364196.

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembra mēnesī sastādīti 8 miršanas reģistri:
Anna Bojāre
1929 - 04.09.2017 Salnavas pagasts

Nellija Ostrovska
1934 - 24.09.2017 Kārsava

Ļubova Korotkeviča
1931 - 31.08.2017 Goliševas pagasts

Petronella Pičukāne
1935 - 15.09.2017 Kārsava

Gaļina Ņikitina
1955 - 23.09.2017 Goliševas pagasts

Guntars Silickis
1973 - 25.09.2017 Malnavas pagasts

Terēzija Omule
1939 - 06.09.2017 Mežvidu pagasts

Vladislavs Vorza
1956 - 21.09.2017 Malnavas pagasts

twitter.com/Karsavas_Novads

facebook.com/KarsavasNovads

karsava.lv

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: inese.krivmane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

