VUGD BRĪDINA: NEDEDZINI SAVU ZEMI!
Tiklīdz pirmā sniega sega ir nokususi un laiks kļūst
nedaudz siltāks un sausāks, tā Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) ik dienu steidzās uz
kūlas ugunsgrēku dzēšanu. Šogad dzēsti jau 148 kūlas
ugunsgrēki, ar degšanas platību vairāk nekā 200 hektāri!
Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri
izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona”
nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav bijis lietus un ir vēss vai
silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, bet kūlas
ugunsgrēku skaits un platības pieaug.

KĀRSAVAS NOVADĀ TAPA VAIRĀK KĀ 40 PUTNU BŪRU
Kārsavas novada pašvaldība
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Ornitoloģijas biedrību 7. aprīlī, rīkoja putnu būru darbnīcu dabas parkā “Numernes valnis”. Pasākums norisinājās Putnu dienu ietvaros un tajā
piedalījās teju 50 interesentu.
Dabas Aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis Dagnis
Vasiļevskis iepazīstināja ar putnu būrīšu veidiem dažādām putnu sugām un pastāstīja kā
ikkatrs pats saviem spēkiem var izgatavot putnu būri. Gatavojot un uzstādot būri ir
jāņem vērā dažas prasības. Jumtam jābūt noņemamam, lai būri varētu regulāri iztīrīt, jo
mazie dobumperētāji paši to netīra. Saudzējot kokus, putnu būrus nevajadzētu pie tie
pienaglot, bet gan iekārt zarā ar stiepli vismaz 3 metru augstumā, lai pasargātu no plēsējiem.
Pasākuma laikā tika izveidoti vairāk kā 40 putnu būri mušķērājiem, strazdiem un zīlītēm. Daļu no būriem Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku uzraudzībā jau pasākuma dienā izvietoja dabas parka teritorijā. Vairākus būrus paturēja pasākuma dalībnieki,
lai izliktu tos savā īpašumā.

Kārsavas novada pārstāvji atzīst, ka Putnu dienu pasākums ir izdevies. Cilvēku aktivitāte bija liela, lutināja arī patīkamie laika apstākļi. Apmeklētāji bija gandarīti un ar
lielu prieku veidoja putnu būrus un ieklausījās vadītāju norādījumos.
Paldies visiem, kuri atrada brīvo laiku un iesaistījās Putnu dienas aktivitātē. Paldies
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai un uzņēmumam PATA kokmateriāli par nodrošināšanu
ar būrīšu izgatavošanai nepieciešamajiem materiāliem. Īpašs paldies Mežvidu pamatskolas audzēkņiem, kuri ieradās dabas parkā kuplā skaitā. Par paveikto labo darbu ir
gan prieks, gan gandarījuma sajūta! Putniņi saviem čaklajiem draugiem par šo labo
darbu noteikti pateiksies vēl vairākus gadus, priecējot viņus ar skaistām dziesmām.
Pasākums tika organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē
Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.

Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesakoptās teritorijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības
ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni vai pusaudži spēlējoties
vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī
nevērīgi izmestiem izsmēķiem.

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, var secināt, ka
vieni no tipiskākajiem kūlas dedzinātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un seniori, kas jau gadu desmitiem tādā veidā
ir „apkopuši” savu īpašumu. Šie iedzīvotāji neapzinās, cik
bīstama ir kūlas dedzināšana – tā ir nekontrolējama, jo
liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, kā
arī nodara būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus
augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas.
2017.gadā valstī reģistrēti 2296 kūlas ugunsgrēki, kuru
rezultātā iznīcinātas 16 ēkas un transportlīdzekļi, bet
viens cilvēks cietis. Kūlas dedzināšanas rezultātā
2017.gadā izdega 1648 hektāri Latvijas teritorijas, kas ir
par 49% mazāk nekā 2016.gadā, kad izdega nesakoptās
teritorijas 3232 hektāru platībā.
Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Latvijas
problēma, tomēr ik gadu ir novadi, kuros nav reģistrēts
neviens kūlas ugunsgrēks! Pagājušogad savas teritorijas
bez kūlas dedzināšanas sakopuši ir Jaunpils, Lubānas,
Mālpils, Raunas, Tērvetes un Vārkavas novadi! Savukārt
Dobeles novadā reģistrēti visvairāk – 92 kūlas ugunsgrēki, Daugavpils novadā – 87 un Gulbenes novadā – 74.
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Antra Lipska
tūrisma organizatore

BEZDARBNIEKU UN SADARBĪBAS
PARTNERU IEVĒRĪBAI
No 18. maija līdz 1. jūnijam NVA Ludzas filiāle Kārsavā būs slēgta sakarā ar darbinieka atvaļinājumu.
Nepieciešamības gadījumā griezties NVA Ludzas filiālē, Stacijas ielā 44, mob.tālr.:
65781250.

ZELTA KĀZU PĀRU, JEB DIŽPĀRU GODINĀŠANAS PASĀKUMS
Turpinot skaisto tradīciju, atnākot pavasarim Kārsavas
novadā tiek sumināti pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus un vairāk.
Dižpāru godināšana notiks 4. maijā plkst. 18.00 Kārsavas
kultūras namā. Aicinām pieteikties un nākt uz pasākumu
pārus, kuri kopīgā laulība pavadījuši 50 un vairāk gadus.
Zelta kāzu pāru godināšanas tradīcija Kārsavas novadā ieviesta ar mērķi slavināt ģimenes vērtību saglabāšanu.

Kultūra un sports
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STAND-UP KOMĒDIJAS IZRĀDE KĀRSAVAS KN
27. aprīlī plkst. 19.00 Kārsavas Kultūras namā notiks komiķa
Maksima Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”, kuras ietvaros autors pastāstīs savus svaigākos jokus.
Maksims Trivaškevičs ir
viens no aktīvākajiem vietējās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš
nemitīgi priecē skatītājus
visā Latvijā.
Pamanījies
uzstāties
gandrīz visās Latvijas pilsētās, lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas
festivālos, kā arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, jau otro reizi viesojas Kārsavā.
Autora iepriekšējo izrādi „Stand-up izrāde latviešu valodā” apmeklējuši vairāk kā četri tūkstoši pozitīvu lādiņu guvuši skatītāji. Izrāde
„Humors pa latviski” no iepriekšējās atšķiras ar to, ka tajā iekļauti citi
joki.
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LIELDIENU AKTIVITĀTES
GOLIŠEVAS BĒRNUDĀRZA GRUPIŅĀ
Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji? Kas prot
krāsot skaistākās
Lieldienu
olas?
Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi?
Protams, tie ir
bērni!
Pavasaris atnācis ar
saulīti, putniņu čivināšanu un priecīgu
noskaņojumu, un tāpēc Malnavas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles
Goliševas bērnudārza grupiņas bērni ciemojās Goliševas pagasta bibliotēkā uz radošo Lieldienu pasākumu. Pasākuma gaitā bērni krāsoja Lieldienu olas, bibliotēkas vadītāja izstāstīja pasaku par ”Olu, kura negribēja
krāsoties”, tika minētas mīklas un sagatavoti Lieldienu kuliči no papīra.
Bērnu darbi būs apskatāmi bibliotēkas telpās. Visi bērni tika pie Lieldienu zaķa sarūpētām balvām.
S. Lankovska
Bibliotēkas vadītāja

Ieeja - 2 eiro

STARPNOVADU SACENSĪBĀS TAUTAS BUMBĀ
Piektdien, 2. martā,
Ludzā notika starpnovadu
sacensības
pamatskolu
grupā
tautas bumbā un stafetēs "Drošie, veiklie''.
1. vietu gan stafetēs,
gan tautas bumbā izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Skolu sacensībās pārstāvēja: Brigita
Mūrniece-Krišāne, Sabīne Turlaja, Margita Borisova, Marija Bojāre,
Laura Līga Jurkāne, Gustavs Krišāns, Reinis Čurens, Salvis Kodorāns,
Dzintars Volkovs, Leo Grišulis. Skolotāja J.Silicka.
2. vietu gan stafetēs, gan tautas bumbā izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda. Skolu sacensībās pārstāvēja: Vintra Lipska, Katrīna Eižvērtiņa, Anna Sofronova, Evita Muižniece, Milana Buravceva, Anatolijs
Buravcevs, Andris Peičs, Dima Kodaļevs, Maksims Kodaļevs. Skolotāja
I.Kivle.

ZIEMAS SEZONAS TELPU FUTBOLS
ZIEMEĻAUSTRUMU REĢIONĀ
13. martā Ludzas
Sporta hallē noslēdzās Ziemeļaustrumu reģiona meiteņu
grupas sabraukums!
Pirmo reizi šāds
čempionāts
meitenēm norisinājās futbolam telpās!
Vietu sadalījums: 1.
vieta Alūksnes BJSS, 2. vieta Ludzas NSS, 3. vieta SK Kuorsova
(Karīna Poikāne, Beatrise Čera, Unda Streļča, Margita Borisova, Vizma
Vasiļjeva, Lāsma Nagla, Anda Kaupuže), 4. vieta FB Gulbene 2005.
“SK Kuorsova” meiteņu komandā tika atzīmēta labākā spēlētāja Beatrise Čera. Jauniešu čempionāta U-14 grupā, kā labākais tika atzīmēts
Rainers Patmalnieks, U-12 grupā – Rafaels Rastargujevs un Maksims
Kodaļevs.
Mihails Oļipovs
sporta organizators

Ināra Kivle
sporta skolotāja

LIELDIENU MINIFUTBOLS KĀRSAVĀ
Minifutbola turnīrā kopā piedalījās 12 komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās.

MINIHANDBOLA SACENSĪBAS
23. martā Ludzā notika Starpnovadu kausa izcīņa minihandbolā.
Kārsavas vidusskola izcīnīja 3. vietu. Skolotāja O. Labanova.

Tika izspēlētas apakšgrupu spēles, play off spēles, pusfināli un fināli.
Rezultātā – 1. vieta Kārsavas komandai “Pa prikolu”, 2. un 3. vieta ieņēma Rēzeknes komandas “SK Spāks 1” un “SK Spāks 2”.

PASĀKUMU PLĀNS
15. aprīlī plkst. 18.00 Mērdzenes KN Isnaudas amatier teātr a izr āde
"Pašu audzināts"

Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”.

20. aprīlī plkst. 22.00 Salnavas KN balle kopā ar " Apvedceļa" īsto
vīru Jāni Krūmiņu.

25,30, 35, 40 un 45 kopdzīves gadi, līdz 18. aprīlim. Mob.tel. 26339241.

28. aprīlī plkst. 20.00 Salnavas KN Pavasar a večer inka kopā ar tautas
15. aprīlī plkst. 10.00 Kārsavā, Telegrāfa un Raiņa ielu krustojumā Māj- mūzikas vecmeistariem un pārnovadu kapelām.
ražotāju pavasara tirgus atklāšana - muzikālais stāstījums par Kārsavas
30. aprīlī plkst.19.00 Mērdzenes KN Laulības gr edzenā ievīto svētki.
KN talantiem.
Lūdzam pieteikties kāzu gadadienu pārus, kam 2017. un 2018. gadā aprit

26. aprīlī no plkst. 10.00 Malnavas muižas zālē Valsts asinsdonor u
centra Latgales filiāles izbraukums.
27. aprīlī plkst. 19:00 Kārsavas KN notiks komiķa Maksima

4. maijā 18.00 Kārsavas KN Kār savas novada dižpār u godināšanas
pasākums.
15. jūnijā plkst. 20.00 Salnavas pamatskolā " Salnavas pamatskolas
absolventu salidojums "Salnavas pamatskolai 115".
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Pašvaldība
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Apstiprināti
Ar Kārsavas novada domes
2018. gada 25. janvāra sēdes lēmuma
Nr. 34 , prot.Nr.1
Saistošie noteikumi Nr. 2

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm un aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru
kabineta
19.12.2006.
noteikumu
Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu un
15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29.,
30., 31. un 31.1 punktu .

2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas”, t.i. 129 EUR.
Ņemot vērā, ka minimālā mēneša darba alga 2018. gadā sastāda 430,00 EUR,
bērniem no piedzimšanas līdz 6 gadu (ieskaitot) vecuma sasniegšanai Ministru
kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs divkāršā apmērā sastāda
215,00 EUR mēnesī un no 7 līdz 18 gadu vecumam Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs divkāršā apmērā sastāda 258,00 EUR mēnesī.

Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

Kārsavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja I.Silicka

Apstiprināti
Ar Kārsavas novada domes
2018.gada 25. janvāra sēdes lēmuma Nr.
34 , prot.Nr.1
Kārsavas novada pašvaldības 2018.gada
25. janvāra saistošo noteikumu Nr.2
”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 31
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm un aizbildņiem””
paskaidrojuma raksts

18.12.2014. saistošo noteikumu Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” (turpmāk – Noteikumi) grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz
16.01.2018. grozījumu 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.1. apakšpunktu, kas paredz pašvaldībai noteikt
pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks
par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, un 15.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.37 ”Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2. punktu, kas nosaka katra vecāka pienākumu katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā
apmērā:
„2.1. katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai –
25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas”, t.i.
107,50 EUR;

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības
2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādu
grozījumu:

„9.2. Pabalstu bērna uzturam piešķir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katru audžuģimenē
ievietoto bērnu. Par nepilnu mēnesi pabalsta
bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas audžuģimenes aprūpē”.

Norādāmā informācija

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumu projekts paredz pabalstu bērna uzturam piešķirt divkāršā
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu atkarībā no bērna vecuma, t.i. 2018.gadā:



3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

par bērnu no dzimšanas līdz 6 gadu (ieskaitot) vecumam – 215,00 EUR
mēnesī;
par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam – 258,00 EUR mēnesī.

Plānotie budžeta līdzekļi audžuģimenēm pabalsta bērna uztura nodrošinājumam
2018.gadā sastāda 8073 EUR (provizoriski plānotais ievietoto bērnu skaits audžuģimenēs – 3).
Nav ietekmes

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

Apstiprināti Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
ar Kārsavas novada domes
„4. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
2018. gada 22. marta sēdes
budžetu 2018. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
lēmumu Nr. 27 (protokols Nr. 4)
4.1. kārtējā gada izdevumi – 1128 euro,
4.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu -750 euro ”

Saistošie noteikumi
Kārsavā 2018. gada 22. marts Nr. 4

Papildināt 4.punktu ar 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

Grozījumi Kārsavas novada domes 2018. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

„4.3. kārtējā gada ieņēmumi - 378 euro„

Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums) – skat. mājaslapā
www.karsava.lv - sadaļa - publiskie dokumenti – budžets - 2018. gada
pašvaldībām”
budžets,

Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums) - skat. mājaslapā
Izdarīt Kārsavas novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteik- www.karsava.lv - sadaļa - publiskie dokumenti – budžets - 2018. gada
umos Nr.3 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” budžets,
šādus grozījumus:
Izteikt 5. pielikums jaunā redakcijā (5. pielikums) - skat. mājaslapā
www.karsava.lv - sadaļa - publiskie dokumenti – budžets - 2018. gada
Izteikt 2.punktu, un 2.1., 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
budžets.
„2. Apstiprināt Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 543 400 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 322 565 euro,”

Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka

IZGLĪTĪBA
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KĀRSAVAS NOVADA SKOLĒNU
SKATUVES RUNAS KONKURSS

KĀRSAVA NOVADA SKOLAS GATAVOJAS
LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI

Kā ik katru gadu martā novada skolu skolēni tiek
aicināti uz skatuves runas konkursu. Arī šogad 7.
martā visi, kam ir tuva dzeja, proza un skatuves māksla, varēja sevi apliecināt, piedaloties šajā konkursā.
Ikviens konkursa dalībnieks varēja iejusties aktiera
lomā, lai ar savu valodu un emociju pasauli spētu uzburt spilgtas daiļdarba gleznas un pasniegt to tā, ka

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kārsavas novada skolu 7. – 8. klašu skolēniem 20. martā tika rīkots konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”, kas veltīts
Latvijas un Kārsavas novada dabai.

dzirdētais sasniedz katra klausītāja sirdi un rada
emocionālu pārdzīvojumu.
Skatuves runas konkursam pārsvarā tika izvēlēti to
autoru darbi, kuri šogad svin vai svinētu nozīmīgas dzīves un daiļrades jubilejas. Tāpēc konkursā bieži skanēja
O.Vācieša, I.Ziedoņa, G.Godiņa un citu autoru darbi. Sagaidot Latvijas simtgadi, tika skandēti literāri darbi par
tēmu: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Tie izskanēja gan latviešu valodā, gan arī
latgaliešu dialektā.
Skolēnu sniegums tika vērtēts 4 vecuma grupās:
 1. klases grupa;
 2.-3. klašu grupa;
 4.- 6. klašu grupa;
 7.- 9. klašu grupa.
Vērtējot skolēnu sniegumu, žūrija balstījās uz galvenajiem vērtēšanas kritērijiem:
 Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme
klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast);
 Kontakts ar klausītāju (kam runā);
 Skaidra dikcija un artikulācija;
 Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
Uzvarētāji katrā vecuma grupā pārstāvēs mūsu novadu
Latgales reģiona skolēnu skatuves runas konkursā, kas
norisināsies 21. martā Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā “Zeimuļs”.
Tajā piedalīsies:
 Emīlija Jasmane – Kārsavas vsk. 1. kl. (sk.
A.Jurdža);
 Evelīna Orlova – Kārsavas vsk. 2. kl. (sk.
L.Krivteža);
 Sabīne Turlaja – Mežvidu psk. 5. kl. (sk.
A.Turlaja);
 Diona Liepiņa – Mežvidu psk. 9. kl. (sk.
A.Turlaja).
Vēlēsim viņiem veiksmi un panākumus!
Paldies visiem skolēnu skatuves runas konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu bērnu
sagatavošanā konkursam.
Antoņina Zlidne
Kārsavas novada sākumskolas jomas koordinatore

Konkursa mērķis bija:
 Cildināt Latvijas un Kārsavas novada dabas skaistumu;
 Apliecināt Kārsavas novada un Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības, dabas bagātību daudzveidību un izmantošanu;
 Turpināt attīstīt un nostiprināt novada izglītojamo savstarpējās sadarbības kompetences.
Konkursa laikā izglītojamie darbojās jauktās dažādu skolu skolēnu komandās un
konkursa laikā apmeklēja 5 darbnīcas: „Pļavas ziedu vainags Latvijas simtgadei”,
„Latvijas koku skola”, „Kārsavas novada ievērojamāko vietu mozaīka”, „Vēstījums
Latvijai” un „Kārsavas novada dabas bagātības”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada
skolu pedagogi: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars
Puksts.
Skolotāji - darbnīcu vadītāji izvērtēja katras komandas sniegumu 20 punktu vērtībā.
Apkopojot rezultātus, žūrijas komisija noskaidroja konkursa uzvarētājus. Visi konkursa
„Uzzini, izpēti, eksperimentē” dalībnieki saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus un balvas, ko pasniedza Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķe Inta
Laganovska – Vesere.
Valentīna Tuče
Kārsavas novada skolu Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ
Šī gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.
Latgales reģiona ZPD
konferencē Kārsavas
vidusskolu un Kārsavas novadu pārstāvēja
11.a klases skolniece
Aivita Nalivaiko ar
savu veikto pētījumu
bioloģijā “Balto galviņkāpostu
šķirnes
“Kamennaja golova”
un hibrīdu “Megaton
F1” un “Jaguar F1”
salīdzinājums”.
Skolnieces
Aivitas
Nalivaiko veikto pētījumu un prezentāciju ZPD konferencē žūrijas komisija novērtēja ar 2 pakāpes diplomu.
Skolniece ieguva arī tiesības startēt Daugavpils Universitātes 4 bakalaura studiju programmās (bioloģija, ķīmija, vides zinātne un fizioterapija) budžeta vietās. Skolnieces
skolotāja – konsultante Valentīna Tuče ieguva Daugavpils Universitātes Pateicības rakstu.
Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors
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9. KLAŠU SADRAUDZĪBAS VAKARS
KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ

IZZINOŠĀS PUTNU DIENAS MĒRDZENES PII

Šī gada 9. martā Kārsavas vidusskolas 9.
klasēm notika Sadraudzības vakars ar Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolas 9.
klašu skolēniem.

Pavasaris nāk katru gadu citāds. Šogad tos sagaidīja “Gudrā pūce”, kura gribēja notas ir īpaši auksts, taču neskatoties uz to, skaidrot, ko bērni zina par putniem, kuri dzīvo
gaisā jūtamas pavasara smaržas, siltāk uz- tuvējā apkārtnē.
spīd saulīte un dzirdamas pirmo strazdu
Bērni skandēja tautasdziesmas, dziedāja
dziesmas.
dziesmas par pavasari, putniem, sauli, gāja roMērdzenes pirmsskolas izglītības iestādē taļās un stāstīja fragmentus no latviešu tautas
pavasaris sākās ar gatavošanos putnu dienām. teikām par to, kā putni mācījušies dziedāt. VePedagogi un audzēkņi vāca materiālus par put- cāki kopā ar bērniem, skatoties putnu attēlus,
niem, prezentācijās pētīja putnu izskatu, para- centās uzminēt, kas tas ir par putnu un kur tas
dumus, audioierakstos klausījās putnu balsis. sastopams. Zālē valdīja prieks un jautrība, jo
Bērni nodarbībās zīmēja, krāsoja, līmēja un pasākuma aktivitātēs darbojās bērni kopā ar
veidoja no plastilīna putnus. Pedagogi iepazīs- vecākiem.
tināja bērnus ar latviešu tautas folkloru par putPasākuma noslēgumā visi saņēma balvas, ko
niem. Nodarbībās tika lasītas tautas teikas,
bērniem dāvāja “Gudrā pūce”.
skandētas tautasdziesmas un minētas mīklas.
Svētki sagādāja prieku, jautru noskaņojumu
Bērniem ļoti patika rotaļas, piemēram, rotaļa
“Putni un būris”, kur bērni varēja parādīt savu un palīdzēja gan mazajiem, gan lielajiem svētku dalībniekiem izjust pavasara atmodu, papilveiklību un atjautību.
dināja izpratni par putniem, kuri ikdienā dzīvo
15. martā, Mērdzenes pirmsskolas izglītības
mūsu apkārtnē un, ka mēs, cilvēki, varam palīiestādes audzēkņi, pedagogi un vecāki ar dziesdzēt putniem katrā gadalaikā.
mām, dzejoļiem un rotaļām ieskandināja putnu
dienas “Lieli putni, mazi putni, pulciņā sanākuši...”.
Mārīte Strode
Bērni putnu balsu pavadībā ienāca zālē, kur

Mērdzenes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja

Vakara sākumā Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts rādīja ciemiņiem prezentāciju
par skolu, pastāstīja par skolā piedāvātajām iespējām skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs,
proti, gan interešu izglītības pulciņos, gan dažādos projektos, olimpiādēs, konkursos, kā arī darboties skolēnu pašpārvaldē, apmeklēt jaunsargu
nodarbības un iespēju piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Kā uzsvēra skolas
direktors, skola audzēkņiem piedāvā visas iespējas, lai attīstītu savas prasmes un talantus, mācību
procesā sevi pilnveidotu un iegūtu kvalitatīvu,
augsta līmeņa vispārējo vidējo izglītību.
Tālāk sekoja ciemiņu iepazīstināšana ar mācību priekšmetu kabinetiem, kur atraktīvā veidā
tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par dažādiem,
ar konkrēto mācību priekšmetu saistītiem, jautājumiem. Pēc iepazīšanās ar skolu sekoja iepazīšanās vienam ar otru. Kā skolēni apgalvoja, viņi
daudzi no viņiem starpā jau ir pazīstami, jo kopā
tiekas dažādos pasākumos, konkursos, olimpiādēs. Vakara gaitā tika izspēlētas daudzas spēles,
jaunieši dejoja, atpūtās un kopā jauki pavadīja
laiku.
Paldies Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases
skolēniem par pasākuma organizēšanu, kā arī
īpašs paldies ciemiņiem un viņu audzinātājām
par sagādātajiem jaukajiem atpūtas brīžiem un
draudzīgo atmosfēru.
Vakarā noslēgumā skolēni šķīrās ar domu, ka
1.septembrī viņi atkal tiksies Kārsavas vidusskolā kā 10. klases skolēni.
Ilona Cibuļska un Ilga Buravceva
Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases audzinātājas

VECMĀMIŅAS VADA LIELDIENU DARBNĪCU KĀRSAVAS PII
Kārsavas pirmsskolas iestādes Skudriņu grupiņā Zaļajā ceurtdie- materiāliem, ar kuriem bērni ar interesi iepazinās.
nā valdīja rosība, tika gaidīti ciemiņi - Karinas un Dagnes vecmāKad viss tika apskatīts, sakārtots un pārrunāts, Lieldienu darbnīca varēmiņas.
ja sāktdarbu. Vispirms vecmammas iepazīstināja ar dekupāžas tehnikas
pielietošanu olu dekorēšanā, izmantojot olas baltumu. Bērnu aizrautība
bija liela un vēl lielāks prieks bija par rezultātu – skaistām raibām olām.
Dažs paguva tikt galā pat ar vairākām olām, arī paipalu.
Bērni, kuri vēlējās, varēja veidot dekoriņu „cālīti oliņā”, gūstot pirmās
iemaņas sarežģītajā kvīlinga tehnikā. Apbrīnojama bija bērnu pacietība,
veicot šo smalko darbu.
Vecmammu pītajās bērzu zaru ligzdās, izmantojot dažādus materiālus sizālu, spalvas, dekoratīvās oliņas, u.c. unmācoties darboties komandā,
tika veidoti dekori grupai un likšanai foajē. Tapa trīs skaistas Lieldienu
ligzdas.
Bērni guva daudz pozitīvu emociju, par ko liecina arī tas, ka bez jelkāda mudinājuma, mazā „skudriņa” Solvita pēcpusdienā parādīja lapiņu ar
pašas rakstīto „Mam ļoti patika mēs darījām oliņas” (rakstītais nav labots).
Liels paldies Maldai un Aleksandrai par atsaucību, mums veltīto laiku,
Zinot, ka vecmāmiņas ir darbīgas, strādā dažādus rokdarbus un arvien
materiāliem un sirsnību. Mēs visi guvām daudz pozitīvu emociju. Labi, ka
apgūst ko jaunu, aicinājām viņas novadīt Lieldienu darbnīcu bērniem.
mums ir tādas vecmammas!
Uz darbnīcu Aleksandra Vlasenkova un Malda Urtāne ieradās ar lielām
Valentīna Zeļča
somām. Kas somās? Tās bija pilnas ar dažādiem darbam nepieciešamiem

Kārsavas PII skolotāja

Sabiedrība
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AIZPILDI KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJU!

PALĪDZI BĒRNAM UN KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI!

Gatavojot Attīstības programmu 2019.-2025. gadam, Kārsavas
novada pašvaldība veic iedzīvotāju aptauju, kuras mērķis ir izzināt
iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un dzīvi novadā.

Lai kļūtu par audžuģimeni, jāvēršas bāriņtiesā, uzrādot personu
apliecinošus dokumentus, un jāiesniedz iesniegums noteiktā formā
par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra-narkologa izziņas par veselības stāvokli.

Aptauja norit vienu mēnesi, t.i. līdz 27. aprīlim. Iedzīvotāju ērtībai
aizpildīt aptauju var gan rakstiski, gan elektroniski. Papīra formātā anketas veidlapas ir pieejamas Kārsavas novada pašvaldībā (1. stāvā 10. kab.
un 2. stāvā 14. kab. Kancelejā), kā arī visās pagastu pārvaldēs. Tiešsaistes adrese atrodama Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Iegūtie rezultāti tiks izmatoti pašvaldības darbības izvērtēšanā un turpmākajā darbu plānošanā.

NORIT KĀRSAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM IZSTRĀDE
Kārsavas novada dome 2018. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu
Nr.1., 29 § „Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums
un izstrādes termiņi.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas
tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.
Programmas izstrādes uzdevumi:
 Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
 Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;
 Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Kārsavas novada
plānošanas dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;
 Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas
izstrādē.
Dokumenta izstrādi veiks Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā Darba grupu un pieaicinātie konsultanti.
Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018. gada oktobrim.
Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības plānošana.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
 Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no 2018. gada aprīlis
– maijs (aptaujas pieejamas novada mājas lapā, Domes ēkā, Attīstības nodaļā, novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs un skolās);
 Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2018. gada septembris – oktobris);
 Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks –
2018. gada oktobris).
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Mārīte Romanovska
mob.tālr.: 26869560, e-pasts: marite.romanovska@inbox.lv.
Aicinām ikvienu iesaistīties Kārsavas novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam izstrādē!

Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes
statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas
audzināt bērnu un sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu
piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Audžuģimenes statusa
pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu. Bāriņtiesa pēc mācību
kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un
pašvaldību. Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem atlīdzību: par 1 bērnu EUR 171, par 2 bērniem EUR 222, par 3+ bērniem EUR
274.
Tāpat audžuģimene saņem pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 215 eiro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 eiro (pie 2018. gada minimālās darba algas - 430 eiro). Piemēram,
Kārsavas novada pašvaldība pabalstu bērna uzturam, veselības aprūpei
un izglītības ieguves atbalstam nodrošina 258 eiro mēnesī un pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 57 eiro mēnesī, kā arī pašvaldības
sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors Aleksejs Makuševs

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu
varat saņemt, jautājot Kārsavas novada bāriņtiesā (bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Čeirāne, tālr. 28686146, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kašs, tālr. 28686389, e-pasts barintiesa@karsava.lv).
Kārsavas novada pašvaldības bāriņtiesa

IZMAIŅAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
TARIFOS KĀRSAVAS NOVADA PAGASTOS
Kārsavas novada pašvaldība informē, ka ar 2018. gada 1. jūniju
pagastos stāsies spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi.
Tarifu izmaiņas Kārsavas novada pagastos ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielināšanos, t.sk. elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un minimālās algas valstī
pieaugumu.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

NO 11. APRĪĻA VAR PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI. NOTIKS KONSULTĀCIJAS PAGASTOS.
No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties lējot LAD klientu apkalpošanas centrus. LAD Austrumlatgales RLP konplatību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, sultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu
kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir iesniegšanu Konsultāciju sākums plkst. 9.00
15. jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums
Pagasts
Vieta
Datums
Pieteikties pa telefonu
par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem
Goliševa
Bibliotēka
10.05.2018.
62602064
varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikša27.04.2018.
nās sistēmā.
Malnava
Pagasta pārvalde
62602066
10.05.2018.
Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā or- Mērdzene
Tautas nams
27.04.2018.
62602063
ganizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klien26.04.2018.
Mežvidi
Bibliotēka
62602109
tiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs
09.05.2018.
Salnava
Bibliotēka
09.05.2018.
62602064
iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmek-
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Kārsavas pilsētai - 90
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Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. gs. 1859.-1868.g.). Tas ir vecākais Latvijā.
vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecības Pilsētas tiesības Kārsavai piešķirtas 1928. gada 11. februāri.
centrs.
Jau otro reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. Šoreiz
Līdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas- ieskats drūmajos gados, no 1940.-1049. gadam. II pasaules kara sekas ta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā represijas un izvešana uz Sibīriju, sāpīgi ietekmēja kārsaviešu likteņus.
Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā. Tomēr dzīve neapstājās, par to liecina fotomirkļi.
Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.

Klases foto Kārsavas skolā.

Kārsavas luterāņu dievnams.

Kārsavas baznīcas pārtrauktā būvniecība.

1916. gadā Reinholds Matīss Kārsavas pagastā, Šnitkas upes labajā krastā,
iegādājās nelielu zemes gabalu blakus Ontonovas dārzam. Šīm mājām iedeva
poētisku nosaukumu - „Līču mājas”. Jaunajā vietā, iepriekšējā saimnieka atstāta, stāvēja pussagruvusi akmens kūts. To izremontēja un tūlīt pat iekārtoja vilnas velšanas darbnīcu. (Nikuļins, N. 2011. Atmiņas par Kārsavu. RA izdevniecība.)
Kārsavas katoļu baznīca.

Kārsavas slimnīcas personāls.
Ebreju sinagoga.
Atradās Stacijas un Miera
ielas krustojumā.
Sestdienās
kopā sanāca
tikai vīrieši.

1949. gads, pirmais pēckara izlaidums.
Teātra uzvedums
Kārsavā. Vadītāja Helēna Krilova.
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8 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

TŪRISMA SEZONAS ATKLĀŠANA IESKANDINA
KĀRSAVAS PILSĒTAS 90 GADU JUBILEJU

APRĪLIS

MEKLĒ NOVADA MUIŽU ATTĒLUS

Kārsavas novads laipni aicina tuvus un tālus
viesus uz tūrisma sezonas atklāšanu, kas norisināsies 28. aprīlī. Gardēžiem būs iespēja palutināt savas garšas kārpiņas ar tradicionāliem
Latgales ēdieniem un dzērieniem, dabas pētnieki atklās jaunus objektus un klausīsies nedzirdētos stāstus, aktīvās atpūtas entuziasti
varēs izstaigāt dabas takas un aplūkot skaistās
ainavas, tautas mūzikas mīļotāji ļausies dejām
un rotaļām.

takas pa dabas parku “Numernes valnis”, kur atrodas iespaidīgais vides instalācijas objekts
“Uguns”, skatu tornis, zvaigžņu vērošanas krēsli
un vieta garšīgam piknikam. Romantiskas pastaigas pa Salnavas muižas parku, kura teritorijā ir
gleznains dīķis ar saliņām, pastaigu tiltiņiem un
Mīlestības kameni parka centrā, kas ir viens no
Kārsavas novada lielākajiem laukakmeņiem, kā
arī nogaršot Annasmuižas augu tējas lauku klusumā un izzināt tēju iedarbību uz organismu kopā ar
saimnieci Annu. Vairāk informācijas un pieteikPlkst. 11.00 brančs jeb vēlās br okastis kopā
šanās uz tējas degustāciju (līdz 24. aprīlim), zvaar Malnavas maiznīcas “Dzīles” saimnieci Ainu.
not 26538016.
Omulīgā atmosfērā baudīt izsmalcinātu maltīti ar
latgaliešu kulinārā mantojuma paražām, kas pie- Plkst. 20.00 večerinka Salnavas kultūr as nalāgotas mūsdienās raksturīgām garšas niansēm. mā kopā ar tautas mūzikas vecmeistariem un pārDalības maksa pieaugušiem ir 12 EUR, bērniem 5 novadu kapelām. Pasākums pie galdiņiem, labas
EUR. Vairāk informācijas un pieteikšanās (līdz omas uzturēšanai līdzi ņemiet “groziņu”. Ieeja bez
24. aprīlim), zvanot 26538016.
maksas. Mīļi gaidīti muzikanti, klausītāji, skatītāji
un dejotāji! Galdiņu rezervācija un vairāk informāPlkst. 13.00 izzinoši stāstījumi par Malnavas
cijas: Valentīna Kirsanova, zvanot 29471359.
muižas parku ar tajā apslēptajiem Hitler a
bunkuriem un šmakovkas brūvēšanas tradīcijām Tradicionālā latgaliešu kulinārija, Latgales
kopā ar dedzinātavas “Latgolys šmakovka” īpaš- šmakovkas tradīcijas, pastaigas un pikniks dabā,
nieku Jāni. Dalības maksa 5 EUR/pers. Vairāk tējas spēku avoti un izklaides večerinkā – tā tiešām
informācijas un pieteikšanās (līdz 24. aprīlim), būs aizrautīga pavasara diena Kārsavas novadā!
zvanot 28321856.

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā
ar domnīcu Creative Museum veic pētījumu par Kārsavas vēsturi, kura ietvaros top
rakstu krājums “Kārsavas stāsti”.
Rakstu krājums “Kārsavas stāsti”, kas tiks
izdots 2018. gada rudenī, akcentēs dažādo
tradīciju līdzās pastāvēšanu, toleranci un kultūras apmaiņu. Krājumu veido pētījumi par
arheoloģiju, industrālo mantojumu, muižām,
konfesijām un tradīciju daudzveidība, sociālo
atmiņu, ebreju vēsturi un holokaustu.
Pētījuma "Kārsavas stāsti" ietvaros meklējam Mežvidu, Antonovas un Žurļovas muižu
senās fotogrāfijas, īpaši, 19. gadsimta beigu –
20. gadsimta sākuma attēlus.
Lūgums, līdz 1. maijam augstas izšķirtspējas
ieskenētus
attēlus
sūtīt
ineta.simansone@creativemuseum.lv vai arī atnest fotogrāfijas uz Kārsavas novada pašvaldības tūrisma informācijas punktu (1. stāvs
10. kabinets), kur tās tiks ieskenētas un atdodas uzreiz īpašniekiem. Fotogrāfiju īpašnieki
tiks minēti rakstu krājumā.
Antra Lipska
tūrisma organizatore

Antra Lipska
tūrisma organizatore

Dabas mīļotājiem piedāvājam izziņas pastaigas

MAINĀM LATVIJU! MAINĀMIES PAŠI!
Jau 10. gadu Latvijā tiks aizvadīta “Lielā talka”, kas šogad
norisināsies 28. aprīlī.
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Vieta,
pagasts

Objekts

Dabas parks
"Numernes
valnis"

Vides instalācijas
"Uguns", stāvvietas
sakārtošana

Pulcēšanās
vieta

Datums
un laiks

Līdzi jāņem

Pie dabas
parka
27.04. plkst.
Grābekļi, cimdi
"Numernes
15.00
valnis" zīmes

Kontaktpersona
A.Lipska;
29327265
S.Dzerkale
28741073

Tā ir laba iespēja izdarīt ko labu ārpus sava pagalma un ikdienas pienākumiem, kā arī parādīt sabiedrībai un pašiem sev, ka
Cimdi, ērti apaPagasta ceļu nomales Pie Salnavas 27.04. plkst.
A.Pavlovskis;
Salnavas pag.
vi (vēlams gumums nav vienaldzīga šī vieta, kur mēs dzīvojam.
un grāvji (5.-9.kl.) pamatskolas
13.00
29396185
mijas zābaki)

Aicinām visas iestādes, kolektīvus, domubiedrus vai ģimenes
Salnavas parks (1.Salnava
4.kl.)
pieteikt kādu novada stūrīti, vietu, kurā jūs varētu izdarīt ko labu. Kaut vai vienkārši savākt atkritumus (kas jau ir daudz), bet Salnavas pag. Visi pagasta kapi
vēl vērtīgāk būtu, ja mēs pēc sevis spētu atstāt ko paliekošu, piePudinavas skolas terimēram, labiekārtot vai sakopt kādu pamestu un aizaugušu vietu.
Pudinava
Pieteikt savu talkošanas vietu var mājas lapā talkas.lv, vai arī sazinoties ar Kārsavas novada Lielās talkas koordinatoru Juri Vorkali.
Pieteiktās talkas vietas varēs saņemt arī bezmaksas maisus atkritumiem, kurus vēlāk savāks atkritumu apsaimniekotajos. Atgādinām,
ka SIA “ALAAS” savāks tikai “Lielās talkas” maisus un tikai no
reģistrēto talku vietām.
Uz doto brīdi ir jau zināmas vairākas talkošanas vietas, droši
pievienojieties tām kā talcinieki!
Atgādinām, ka iedzīvotāji šķirotos atkritumus (stikla burkas,
pudeles, plastmasa un papīrs) bez maksas var nodot šķirošanas
punktos pagastos vai Stacijas ielā 40, Kārsavā, kas 28. aprīlī būs
atvērts no plkst. 9.00 līdz 19.00. Pagastos konteineri šķirotajiem
atkritumiem būs atvērti visu dienu.
Juris Vorkalis
“Lielās talkas” koordinators Kārsavas novadā
mob.tel. 28343926

Pie Salnavas 27.04. plkst.
pamatskolas
12.00
28.04. plkst.
Pie Kapiem
9.00
Pie Pudina18.04. plkst.
vas
torija
12.30
skolas
Aizgāršas skolas teri- Aizgāršas 28.04. plkst.
Goliševa
torija
skola
9.00
Ruskulovas parks
Pie muižas 27.04. plkst.
Ruskulova
(sadarbībā ar VAS
vārtiem
9.00
"Valsts meži" un DAP)

Naudaskalns

Taka uz Naudaskalna Naudaskalna 21.04. plkst.
akmeni
kapi
13.00
28.04. plkst.
10.00

Grābekļi, cimdi
Grābekļi, cimdi

A.Pavlovskis;
29396185
A.Gabrāne;
26126901

Grābekļi, slotas,
cimdi

J.Koļčs;
29485721

Grābekļi, cimdi

A.Posredņikovs;
29485760

Cimdi

J.Vorkalis;
28343926

Cimdi

J.Ļubka;
29215303

Cimdi, ja ir krūmgriezējs

J.Vorkalis;
28343926

Kārsava

Šņitkas kreisais krasts
aiz 100 Ozoliem

"Krosta"
estrāde

Malnava

Malnavas PII

Malnavas PII

28.04. plkst.
Grābekļi, cimdi
9.00

J.Ņukša;
28342785

Malnava

Mūsmājas

Mūsmājas

28.04. plkst.
Grābekļi, cimdi
9.00

Z.Čačka;
26319659

Malnavas
pagasts

Ceļš P49 MalnavaRūdiņeva

Pie pagasta

Tiks precizēts

I.Kaupuže;
26111413

Otrie
Mežvidi

Otro Mežvidu skola

Pie Otro
Mežvidu
skolas

Mežvidi

Ciema ceļmalas

Cimdi

Tiks preciGrābekļi, cimdi
zēts

Pie Mežvidu 27.04. plkst.
pamatskolas
13.00

Cimdi

A.Bojāre;
22017052
V.Krišāne;
26147091

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi norādes no Datu valsts inspekcijas, par Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu, ka
pašvaldība drīkst informēt sabiedrību par nozīmīgiem jaunumiem – jaundzimušo skaitu, noslēgtās laulības, jubilejas un mirušo datus, tikai norādot to
kopējo skaitu, nepubliskojot personu vārdus un uzvārdus. Ievērojot likuma prasības, turpmāk šī informācijā tiks noformēta citādāk.
Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada janvāra mēnesī veikti 13 miršanas reģistri, 1 laulības reģistrs un 3 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlējušies saviem bērniem vārdus Kristiāns, Valentīns, Ronja.
karsava.lv

facebook.com/KarsavasNovads

twitter.com/Karsavas_Novads

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.

