ZELTA KĀZU PĀRU UN DIŽPĀRU GODINĀŠANA
rāk jūs kopā sagaidāt saullēktus un aizvadāt
saulrietus. Dienas, nedēļas, mēneši, gadi, gadu
desmiti nomaina cits citu, tikai jūsu mīlestība
paliek nemainīga. Tā ir kā enkurs ne tikai jums,
bet arī visai jūsu lielajai un draudzīgajai ģimenei.

Apsveikt svētkos bija ieradušies - Kārsavas
Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīcas
priesteris Aleksijs Vinogradovs un Malnavas
Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu draudzes
prāvests - Ringolds Klimonovs.
Šogad Zelta kāzas svinēja pieci mūsu novada
pāri - Marija un Vladimirs Laduševi no Mērdzenes pagasta, Vera un Aleksandrs Strodi no
Mežvidu pagasta, Tamāra un Florians Zlidni no
Mežvidiem, Valentina un Vilhelms Barkāni un
Česlava un Nikolajs Jegorovi no Kārsavas.
Dižpāri, kuri kopā nodzīvojuši vairāk kā 50
gadus - Anna un Arkādijs Orlovski, Marija un
Eduards Mežali, Zenta un Jānis Stefanoviči,
Ludmila un Ivana Artemjevi, Marija un Viktors
Baikovi, Janīna un Mihails Borisovi no Goliševas pagasta, Jānis un Katre Gabranovi no Salnavas pagasta.
Kas gan būtu kāzas bez pirmā valša - svinību
2018. gads ir īpašs Latvijas vēsturē, jo mēs svinam savas valsts noslēgumā visi pieredzes bagātie pāri tika aicināti uz kopīgo deju.
simtgadi. Bet, kas būtu mūsu Latvija bez tikumiem, vērtībām, mīlesŅemsim piemēru un dzīves gudrības no šīm ģimenēm! Dzīvosim tā, lai
tības un stiprām ģimenēm.
vairotos prieks un sāpes mazinātos!
Kārsavas novads arī šogad turpina tradīciju godināt Zelta kāzu pārus
un Dižpāru, kuri kopā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.
50 un vairāk gadus jūs turiet viens otru pie rokas, pusgadsimtu un vai-

Kārsavas novada pašvaldība

KOPĪGIEM SPĒKIEM, MŪSU NOVADS KĻUVIS SAKOPTĀKS
Šogad mūsu novadā talkas tika aizvadītas vairāk kā 15
vietās, kuras organizēja gan novada aktīvie ļaudis, gan
pašvaldības darbinieki ar kolēģiem, gan Malnavas koledžas kolektīvs, talkoja arī visu skolu bērni un mācībspēki.

Lielās talkas dienas ietvaros Salnavas pamatskolas skolēni un skolotāji cītīgi talkoja
savas skolas apkārtnē.

Sākot ar 18. aprīli un līdz pat 28. aprīlim dažādās novada
vietās cilvēki pulcējās, lai kopīgi sakoptu mūsu apkārtējo
vidi. Prieks par to, ka atkritumu vākšana ar katru gadu paliek
arvien mazāk aktuāla un vairāk pievēršamies labiekārtošanai
un citiem labiem darbiem, kas liek cerēt, ka sabiedrība pamazām, bet kļūst apzinīgāka.
Piemēram, šogad masveidīgākā talka notika Ruskulovā, kur,
sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežiem, Dabas aizsardzības
pārvaldi, Kārsavas vidusskolu un vietējiem iedzīvotājiem
tika atbrīvota parka teritorija no krūmiem, lai vietējie, tūristi un citi ceļinieki spētu ievērot un novērtēt vēstures dvašu. Talkā piedalījās arī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš līdzās muižas
100-gadīgajai lapegļu alejai iestādīja ozolu nākamajai simtgadei.

Savukārt Naudaskalnā tika attīrīta taka līdz nostāstiem bagātajam, taču grūti atrodamajam Naudaskalna akmenim. Kārsavas novada jaunieši un mazpulka "Upe" bērni sakopa dabas parka
"Numernes valnis" taku, kur atrodas vides instalācija “Uguns”, kā arī skatu torņa un zvaigžņu vērošanas teritoriju. Malnavas koledžas draudzīgais kolektīvs kopa Malnavas muižas parku, pansionāta "Mūsmājas" iedzīvotāji kopā ar darbiniekiem tīrīja piegulošo teritoriju. Domes darbinieki
uzkopa Rogu kalnu pirms 4. maija svētkiem. Pudinavā, Goliševā un Otrajos Mežvidos tika apkoptas slēgto skolu teritorijas, novada pamatsskolas skolēni talkoja savu skolu un ciemu ceļmalās
Liels paldies visiem, kas iesaistījās un padarīja mūsu novadu un cilvēku apziņu zaļāku! Aicinām arī ikdienā domāt un saudzēt mūsu kopējo dzīves telpu.
Juris Vorkalis
“Lielās Talkas” koordinators Kārsavas novadā

Čakli talkojot, ātri pagāja laiks – grābām
lapas un skolas apkārtnē lasījām nokritušos zarus, īpaši vietās, kur paši plānojam atpūsties,
pastaigāties, spēlēties.
Klašu audzinātāji un skolas direktors saka
paldies saviem skolēniem par labi paveikto darbu!
Indra Punane
Salnavas pamatskolas sākumskolas skolotāja

Goliševā talkas laikā tika sakopta Aizgāršas
skolas teritorija. Talkā piedalījās vairāk nekā
25 cilvēki. Tika sakopta Aizgāršas skolas teritorija un sporta laukums pie skolas. Paldies visiem kas piedalījās talkā, un firmai "TRIĀDA"
par karsto tēju un sviestmaizēm.

Kultūra
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INTAS NAGLAS JAUNĀS DZEJAS GRĀMATAS "TULPES SNIEGĀ" ATVĒRŠANA
20. aprīlī Kārsavas
pilsētas
bibliotēkā
notika Intas Naglas
jaunās dzejas grāmatas "Tulpes sniegā"
atvēršana.

nai bija padomāts par asociāciju spēlēm, kur katrs dalībnieks varēja mazliet iejusties dzejdara lomā. Intas Naglas jaunajā grāmatā apkopoti pēdējos gados tapušie dzejoļi, kuri, kā ievadā raksta autore, ir Dieva dāvana un
atnāk dažādos dzīves brīžos – gan, priecīgos, gan klusi apcerīgos. Krājumā atradīsiet veltījumus dzimtajai Latvijai, tuvākajiem draugiem, mīlestības vārsmas un filozofiskas noskaņas. Ir arī dzejoļi latgaliešu valodā. PalPārdomas par dzīvi, dies Intai par skaisto sava darba prezentāciju un novēlam radošu iedvesmu
tās vērtībām mijās ar arī turpmāk. Pateicoties autores dāvinājumam, šis un iepriekšējie krājumi
autores dzejas lasīju- ir pieejami lasītājiem bibliotēkā.
Inta Jurča
miem. Publikas iesaisKārsavas
pilsētas
bibliotēkas
vadītāja
tīšanai un izkustināša-

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS KORIM „AKUSTIKA” AUGSTI SASNIEGUMI SKATĒ
Koru skate ir
būtisks sagatavošanās posms
Dziesmusvētkiem. Šī gada 9.
aprīlī Kārsavas
vidusskolas 5.–
11.klašu koris
„Akustika” tika
izvirzīts uz II
kārtu
koru
konkursa „Dziesmai būt” Jēkabpilī. Latgales novadā kopumā sacentās 20 kori, kur visi ir ieguvuši ceļazīmi uz skolēnu Dziesmusvētkiem,
kuri notiks 2020. gadā.

Uznākot uz skatuves, ir svarīgi nodot savu vēstījumu. Saprast, mīlēt un
izdzīvot mūziku. Katram dziedātājam ir jāsajūt vienam otru, jo dziesma
neskanēs ne griestos, ne sienā, bet skanēs sirdī. Pārdomāti priekšnesumi,
skolēnu smaids, azarts, kustība, kopības sajūta, dziesmas prieks, radīja īpašas vibrācijas esot kopā mūzikā.
Gaidot rezultātus 20 koru konkurencē, uztraukums bija ne vien skolēniem, bet arī skolotājiem. Sagaidot savu vērtējumu, uztraukums valdīja
pāri visam, kad palika nenosaukti tikai trīs kori. Pasniedzot balvas laureātiem, žūrija izteica vērtīgu atzinumu: „Šie kolektīvi ir nopelnījuši ne tikai
I pakāpes diplomu, bet arī papildus balvas – dāvanu kartes mūzikas instrumentu veikalā. Kārsavas vidusskolas 5.–11.klašu koris „Akustika” ieguva
I pakāpes diplomu 44.35 punkti, un, kā laureāti saņēma – 100 eiro dāvanu
karti mūzikas instrumentu veikalā.

Emocijas par saņemtajiem rezultātiem mūsos radīja patiesas prieka asaKoru konkursā bija jāizpilda 3 dziesmas: obligātā dziesma un divas
izvēles dziesmas – latviešu tautas dziesmas apdare un latviešu komponista ras. Koru skates diena ir kā svētku diena koru mūzikā. Gaidīsim XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus - Dziesmai būs būt!
dziesma. Konkursā tika vērtēts gan mākslinieciskais, gan tehniskais snieLigita Žukovska
gums pēc 50 punktu skalas. Konkursa II kārtu vērtēja Valsts izglītības saKārsavas
vidusskolas
kora vadītāja
tura centra žūrijas komisija.

SALNAVAS PAMATSKOLAS
SALIDOJUMS

SIRSNĪGS PASĀKUMS JAUNIEŠIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
centra "Pūga" jaunieši uzstājās ar priekšnesumu, spēlējot uz ģitāras un dziedot. Viņi kopā ar
jauniešiem ar īpašām vajadzībām gāja rotaļās,
sitās ar olām, ripināja olas, radot lielu prieku un
sajūsmu visos pasākuma dalībniekos. Jauniešu
ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku vārdā
sakām paldies jauniešu centra "Pūga" meitenēm par skaisto apciemojumu.

Esam uz sliekšņa vasaras košo vārtu priekšā!
Visur jūtama vasaras smarža.
Šī gada 15. jūnijā plkst. 20.00 mīļi aicinām
visus bijušos skolēnus, skolotājus un skolas
darbiniekus
uz
absolventu
salidojumu ,,Salnavas skolai 115”. Reģistrācija no
plkst. 18.00. Atnāc un pakavējies atmiņās par
skolu!
Tieši šeit bija piedzīvots viss. Te bija pirmā
skolotāja, pirmais draugs, te rakstīji pirmo kontroldarbu, te mācījies pirmo dzejoli. Atceries, kā
katru dienu gāji uz skolu pa ierasto taku, ieklausies lakstīgalas dziesmā, staigājot pa parku, no kura paveras skats uz tagadējo skolas ēku.
Lai mums visiem jauks satikšanās brīdis Salnavas pamatskolā
un jautrs dejas
solis Salnavas
kultūras namā!

3. aprīlī Kārsavas novada pašvaldības
Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas un
alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde
rīkoja Lieldienu svinības jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un viņu vecākiem.
Kā viesi tika uzaicināti Kārsavas novada
jauniešu centra "Pūga" jaunieši. Pasākumā piedalījās četri jaunieši ar īpašām vajadzībām Ieva,
Rihards, Lolita, Natālija un viņu vecāki.
Jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele ieradās kopā ar jauniešu centra pārstāvjiem un atnesa līdzi savus un mazpulcēnu sagatavotos
apsveikumus un dāvanas Lieldienās. Jauniešu

Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde savā darbā
ar personām ar īpašām vajadzībām vada atbalsta grupu nodarbības personām ar īpašām vajadzībām ar mērķi attīstīt sociālās prasmes un veicināt integrāciju sabiedrībā (vienu
reizi nedēļā) un individuāli rehabilitējošās nodarbības personām ar īpašām vajadzībām ar
mērķi apgūt, uzlabot dzīves prasmes (vienu reizi nedēļā).
Inese Kačalova
sociālā darbiniece

PASĀKUMU PLĀNS
2. jūnijā Kārsava “Krosta” estrādē Paaudžu sadancis ar zaļumballi
- No plkst.17.00 pie estrādes darbosies mājražotāju tirdziņš
18. maijā plkst. 13.00 dabas parkā "Numernes valnis" notiks izziņas - Plkst.17.00 ielu koncerts pie Kārsavas KN, piedalās TDA “Līgo” un
pārgājiens, kopā Dabas aizsardzības pārvaldi.
VPDK “Līgo”
- Plkst.17.30 dalībnieku gājienu no Kārsavas KN uz “Krosta” estrādi,
20. maijā no plkst.10.00 Kārsavā, Telegr āfa un Raiņa ielu kr ustoju- Plkst.18.00 koncerts “Izdejosim Māras zemi” - Ludzas deju apriņķa samā notiks tradicionālais mājražotāju tirgus. Par lustīgu noskaņojumu rūpēdancis “Izdejosim Māras zemi”. Pasākumā piedalīsies dažādu paaudžu
sies Mežvidu Kultūras nama pašdarbnieku kolektīvs.
dejotāji no Ludzas, Zilupes, Kārsavas novadiem, kā arī TDA “Līgo”,
Ielūdzam iegādāties vai pārdot vietējo amatnieku, zemnieku un mājražotā- VPDK “Līgo” no Rīgas.
- Plkst. 21.00 Zaļumballe
ju lauku labumus. Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 16. mai18. maijā plkst. 22.00 Salnavas KN Vasar assvētku balle.

jam), zvanot 29327265 vai rakstot uz e-pastu antra.lipska@karsava.lv

10. jūnijā Goliševas KN plkst 11.00 notiks bēr nības svētki
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KAD 2+2=100…
Latvija un Lietuva šobrīd īsteno vērienīgu, vairāk kā pusmiljonu eiro vērtu projektu
"Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā", kurā iesaistījušās Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošās iestādes - policija un robežsardze un arī četras pašvaldības, kas atrodas stratēģisku ceļu krustpunktos pie Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas.
“Inteliģentās” videonovērošanas kameras, robežsargu un policistu aprīkojums, ieguldījumi drošības struktūru darbinieku apmācībā - tas viss nešaubīgi nesīs augļus. Taču ne velti projekta nosaukumā drošības platformas raksturojumam izvēlēts sinerģijas jēdziens. Sinerģija - tas nav tikai
vārds. Kas ir sinerģija? Matemātiski tas varētu izskatīties pārsteidzoši: 2 +
2 = 5, vai varbūt 50 vai pat 100. Vienkārši sakot – rezultāts ir lielāks nekā
visu iesaistīto pušu ieguldījuma kopsumma. Piemēram, trīs koka baļķi kopā spēj izturēt daudz lielāku svaru nekā tā svara summa, ko iztur katrs no
tiem atsevišķi. Mūsu abu kaimiņvalstu drošības struktūras un iesaistītās
pašvaldības spēj paveikt daudz, bet nesalīdzināmi vairāk varētu sasniegt,
iesaistoties un aktīvi līdzdarbojoties visu pierobežas pašvaldību iedzīvotājiem. Tāpēc mēs aicinām katru pierobežā mītošo - nepaliec vienaldzīgs; ja
redzi, tad neklusē!

kontrabandas preču daudzums 2017.gadā bija par 130% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Diemžēl, arī šogad noziedzība turpinās. "Jau šogad mums
atklāti vairāk nekā 9 miljoni cigaretes un tabakas izstrādājumi, kas ir nelegāli pārvietotos pāri robežai. Tas liecina, ka noziegumi šajā jomā ir," tā
Latvijas Radio informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
priekšnieks Juris Pastars. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir dialoga veidošana starp Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām, kas sekmētu turpmāku efektīvu sadarbību cīņā ar pārrobežu noziedzību. Teju 600 000 eiro atvēlēti šīs robežas drošības stiprināšanai,
tostarp moderna tehniska aprīkojuma iegādei, piemēram, uz maģistrālajiem pierobežas tranzītceļiem uzstādīs tā saucamās “inteliģentās” videonovērošanas kameras, kas spēj identificēt autotransporta numura zīmes.
Pašlaik šāds aprīkojums policijai reģionā ir pieejams tikai Daugavpils pilsētā. Savukārt robežsargi savā aprīkojumā iegūs speciālas dienas un nakts
videonovērošanas kameras, kā arī personālās kameras, kas fiksēs notiekošo uz robežas. "Projekta ietvaros mums būs iegādātas kameras, kas būs
piesaistītas katram robežsargam, kas veic kontroli. Tās ir personīgās kameras, kopskaitā 79, kas būs izvietotas robežsargiem uz apģērba. Būs arī
četras videonovērošanas termālās kameras, 66 video reģistratori automašīnās, lai kontrolētu. Jo bija gadījumi, kad mums vajadzēja iegūt informāciju, bet tehnisko iemeslu dēļ mēs to nevarējām," sacīja Daugavpils pārvaldes Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieks Romualds Stašāns. Pierobežas tehnoloģiju modernizācija ļaus efektīvāk cīnīties ar kontrabandas, nelegālās imigrācijas problēmām un palīdzēs atklāt meklēšanā
izsludinātas personas.
"Projekta mērķis ir ierobežot kontrabandu un nelegālo robežpārkāpšanu. Tās ir galvenās problēmas, ko mēs vēlamies risināt un stiprināt robežu," sacīja projekta koordinatore Ilze Stabulniece.
INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas LLI-082
“SYNERGY FOR SECURITY” projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”. Projekta kopējais
budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums,
projekts tiek īstenots laikā no 2017. gada 17. maija līdz 2019. gada 16.
maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija.

Gan robežsardzes, gan policijas pārstāvji daudzkārt ir apliecinājuši, ka
Latgales pierobeža ir milzīgs vilinājums un interešu objekts kontrabandistiem un nelegālajiem robežpārkāpējiem – imigrantiem. To apstiprina arī
statistika – pēdējo piecu gadu laikā kopumā Latvijas pusē tikai uz Baltkrievijas robežas vien aizturēti ap 300 robežpārkāpēju, savukārt atklāto

Ilze Stabulniece
Latvijas-Lietuvas programmas projekta
LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY”vadītāja

KĀRSAVAS NOVADA DOMĒ VEIKS
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVI

AICINĀM PIETEIKTIES IEDZĪVOTĀJUS, VECUMĀ VIRS 54 GADIEM,
BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM

Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā
savus piedāvājumus par „Kārsavas novada domes ēkas apkures sistēmas pārbūvi” iesniedza 5
pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts
SIA „RUFS” (piedāvātā līgumcena 19992,89 EUR
bez PVN). Naudas līdzekļi projekta realizēšanai
bija paredzēti pašvaldības 2018. gada budžetā.

Kārsavas novada pašvaldības projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” aktivitātes
“Vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem
virs 54 gadiem sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros cilvēkiem ir iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbību
aktivitātes. Tās vadīs fizioterapeite Marita
Joņina.

18. aprīlī ar darbuzņēmēju tika noslēgts būvdarbu
līgums. Būvuzraudzību objektā veiks Juris Kovšels.
Būvdarbi domes ēkā notiks vakaros un brīvdienās,
lai netraucētu novada domes darbu. Projekta rezultātā paredzēta esošā apkures sistēmas pārbūve no viencauruļu sistēmas uz divcauruļu kombinēto apkures
sistēmu, esošā siltummezgla pārbūvi un ēkas apkures radiatoru nomaiņu plānots pabeigt divu mēnešu
laikā.
Projekts tiek īstenots, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, tādējādi ekonomējot finanšu līdzekļus maksājumiem par siltumenerģiju.
Inese Lipska
projektu vadītāja

un ceturtdienās, plkst. 20.00, Skolas sporta
zālē, sākot no 15. maija.
Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 (Marita Joņina) vai
sūtot pieteikumu uz jaunante@karsava.lv.
Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā! Vienas nodarbības ilgums
1 h. Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams
paklājiņš, vismaz uz pirmo nodarbību, pasniedzēja nodrošina 15 paklājiņus.

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profiProjektā iesaistītas visas Kārsavas novada
lakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotāpagastu pārvaldes un Kārsavas pilsēta:
jiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības

 Kārsavas

pilsētā nodarbības notiks otr- programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. spedienās, plkst. 17.00, Kārsavas kultūras namā, cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
sākot no 15. maija;
 Malnavas

pagastā nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās, plkst. 18.30, Malnavas kultūras namā sākot no sākot no 15. maija;
 Goliševas

pagastā nodarbības otrdienās

īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem”
9.2.4.2.
pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Anna Zīmele
projekta vadītāja
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BALTU VALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS
JAUNĀKAJIEM SKOLĒNIEM
Kārsavas vidusskolas 2.b klases skolēni piedalījās starptautiskajā skolu bibliotēku projektā Baltu valstu literatūras nedēļā no 6. - 30. martam, kas veltīta Lietuvas valsts atjaunošanas 100
gadadienai un Latvijas Republikas
proklamēšanas 100 gadadienai.
Attēlā: Skolēni pēta Lietuvas karti, simbolus, lasa informāciju.
Pirmajā dienā skolēni pētīja Lietuvas
karti, sameklēja lielākās pilsētas, upes,
tika noskaidrots, kuri skolēni ir bijuši
Lietuvā. Daži zināja pateikt, ka bijuši Druskininkai, citi bija apmeklējuši arī citās pilsētās
Nākošajā dienā tika gatavoti Lietuvas valsts karodziņi, meklētas lietuviešu tautas pasakas.
Bērni atrada un izlasīja lietuviešu tautas pasaku “Dimanta cirvis”. Ceturdienā katrs skolēns ilustrēja šo pasaku. Zīmējumi bija krāsaini, katrs centās attēlot darbību, atspoguļot pasakas galveno
domu - ka mantrausība un meli ne pie kā laba nenoved.
Lilija Krivteža
Kārsavas vidusskolas 2.b klases audzinātāja

“IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2018”

6. aprīlī Rēzeknē notika reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2018”, kuru projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros apmeklēja
arī Mežvidu pamatskolas 9. klases skolēni
kopā ar audzinātāju.

Izstādē jauniešus gaidīja profesionālās un
augstākās izglītības iestādes no visas Latvijas,
Nodarbinātības Valsts aģentūra, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas centra u.c.
pārstāvji.
Izglītības iestāžu stendos skolēniem bija
iespēja sastapt gan pasniedzējus, gan audzēkņus un studentus, uzzināt kādas mācību un
studiju programmas piedāvā katra no iestādēm,
kādi ir uzņemšanas nosacījumi un iegūstamā
specialitāte. Izstādē varēja saņemt konsultācijas, informatīvus materiālus, kā arī piedalīties
dažādās aktivitātēs. Izglītības iespēju izstāde
“Izglītība un Karjera” ir nozīmīgākā šāda veida
izstāde Latgales reģionā, kas tradicionāli notiek
ik pavasari. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja lietderīgu informāciju par turpmākajām studiju
iespējām iegūt tepat Latgalē, ja nav bijusi iespēja apmeklēt izstādi “Skola” Ķīpsalā vai Atvērto durvju dienas pasākumus izglītības iestādēs.
J.Silicka 9.klases audzinātāja

KĀRSAVAS BĒRNU BIBLIOTĒKĀ
13. aprīlī Kārsavas vidusskolas 2.b klases
skolēni apmeklēja Kārsavas pilsētas bērnu
bibliotēku. Kultūras nama vestibilā mūs sagaidīja bibliotekāre Ineta Jurāne un aizveda
mūs uz bibliotēku.
Ineta J. bija priecīga redzēt daudzas pazīstamas sejas, jo lielākā daļa skolēnu jau ir bērnu
bibliotēkas lasītāji. Daži ņem grāmatas un lasa
jau no pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma laikiem. Datorzālē bibliotekāre Aija Paršova mums uzdeva dažādus jautājumus par
ūdeņiem, kosmosu, Latviju un citām valstīm.
Patīkami zināt, ka starp mums ir zinoši un gudri bērni, kuri daudz lasa un zina. Bibliotekāres
mūs palielīja. Pēc tam katrs vairākkārt varēja
kļūt par kosmonautu un nobaudīt kosmisko
ēdienu (konfekti), iepriekš to izmakšķerējot no
trauka ar knaģi.
Vēlāk katrs pēc savas izvēles sameklēja grāmatas, kuras paņēma uz mājām, lai varētu tās
izlasīt.
L.Krivteža
Kārsavas vidusskolas 2.b klases audzinātāja

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLNIECEI A.NALIVAIKO
AUGSTI SASNIEGUMI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ
Pamatojoties uz Latgales reģiona skolēnu
pētniecības darbu konferencē sasniegtajiem
rezultātiem, Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolnieces Aivitas Nalivaiko pētījums bioloģijā
“Balto
galviņkāpostu
šķirnes
“Kamennaja golova” un hibrīdu “Megaton
F1” un “Jaguar F1” salīdzinājums” tika izvirzīts uz Latvijas skolēnu 42.zinātniskās
pētniecības darbu konferenci Rīgā.
20. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference, kur Bioloģijas sekcijā savu pētījumu plakāta
formā žūrijai prezentēja un aizstāvēja 11.klases skolniece Aivita Nalivaiko.
42 pētījumu konkurencē Aivitas Nalivaiko pētījums ieguva trešās pakāpes diplomu. Pati Aivita atzīst: “Pētniecisko darbu konferencē, prezentējot savu pētījumu, bija uztraukums, tomēr tas
bija patīkams. Prezentēšana un atbildēšana uz jautājumiem bija jāveic trīs reizes trīs dažādiem
žūrijas komisijas pārstāvjiem. Žūrijas komisijas pārstāvji uzdeva dažādus jautājumus – gan visu
aptverošus, gan padziļinātus. Daži jautājumi bija ļoti sarežģīti, tomēr spēju tikt galā. Protams,
esmu priecīga par savu paveikto darbu un iegūto rezultātu, kas tiešām ir negaidīts.”
Ar skolnieci kopā bija un līdzi pārdzīvoja bioloģijas skolotāja – konsultante Valentīna Tuče.
Liels paldies par ieguldīto darbu Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolniecei Aivitai Nalivaiko
un bioloģijas skolotājai Valentīnai Tučei.
Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors

KOPĀ PAR ZAĻU LATVIJU!
Mazpulku devīze - Augsim Latvijai!
Simtgades devīze - Es esmu Latvija!
Svarīgi, ka arī mazie mazpulcēni izjūt sevi
kā mūsu zemes un valsts dzīves daļu. Katrs Latvijas cilvēks ar savu stāju, attieksmi, zināšanām,
talantu dara un rada Latviju stiprāku un labāku.
Tieši tāda ir mazpulcēnu kustība.

piedalās dažādās aktivitātēs, pagasta bibliotēkā
tiek sagatavoti savi projekti, saņemot informāciju par projektu izstrādi, kā arī veic dažādus
pasākumus. Šoreiz- bibliotēkas lasītavā tiek sakārtota izstāde „Kopā par zaļu Latviju!”, kurā
tiks izvietoti darbu autori: Rēznas pamatskolas
4. Klase, Mežvidu, Nautrēnu, Pudinavas, Rēzeknes ARPC „Zeimuļs”, Ludzas un Rēzeknes
sākumskolas mazpulki.

Mazpulcēni iesaistās un organizē projektus,
kas pašiem vairo mīlestību pret savu zemi un
Atbalstīsim katrs ar savu apmeklējumu
kultūru, reizē attīsta dažādas zināšanas, kas nākotnē lieti noderēs. Bērni labprāt piedalās pro- mazpulcēnu radošo veikumu, veicinot turpmāko
jektos, kas saistīti ar dārzkopību un vides labie- darbības sparu un uguntiņu!
V. Šķestere,
kārtošanu.
Arī Mežvidu pamatskolas mazpulcēni aktīvi

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
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LATVIJAS MAZPULKU GODA NOMINĀCIJA "AUGSIM LATVIJAI"
Mežvidu mazpulka "Cielaviņa" dalībnieks Kristofers Kairišs
piedalījās Vides izglītības konferencē "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" un Latvijas Mazpulku Goda nominācijas "Augsim
Latvijai" aizstāvēšanā 20. aprīlī Rīgā.
Konferences ietvaros bija iespēja noklausīties dažādas prezentācijas
un biznesa veiksmes stāstus, kā arī uzzināt par mazpulku projektiem kā uzņēmējdarbības attīstīšanas veidu. Tālāk sekoja Mazpulku
Goda nominācijas "Augsim Latvijai" prezentēšana.
Kristofers Kairišs veiksmīgi prezentēja savu 9 gadu darbības pieredzi Mežvidu mazpulkā "Cielaviņa" un ieguva Mazpulku Goda nominācijas balvu - sudraba karotīti ar iegravētu mazpulcēna vārdu un
mazpulku simboliku, kas skolēnam tiks pasniegta 9. klases skolas
izlaidumā. Izsakām pateicību mazpulka "Cielaviņa" vadītājai Janīnai Širinai par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu Kristoferam.
Jolanta Silicka
skolotāja

MEŽVIDU PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM
28. martā Rīgā norisinājās Latvijas
Mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās
muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12
- 19 gadiem. Dalībnieki mērojās zināšanām mūzikas teorijas un vēstures jomā, dziedāja latviešu tautas dziesmu
un izpildīja savu orģinālkompozīciju ar
veltījumu Latvijas valsts simtgadei!

SKOLĒNI DARBOJAS RADOŠAJĀS
DARBNĪCĀS „KRĀSU PASAULE”
ESF projekta Nr. 8.3.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
ietvaros Kārsavas vidusskolas 5.-9.klašu skolēni
turpina darboties radošajās darbnīcās „Krāsu
pasaule”.
Katram skolēnam, ārpus obligātā mācību procesa paveras lieliska iespēja pilnveidot sevi mākslas
jomā. Nodarbības notiek no aprīļa līdz jūnijam.
Radošajās darbnīcās skolēni zīmēja un gleznoja
attēlojot Latvijas ainavām raksturīgākos krāsu un
kompozicionālos risinājumus dažādos gadalaikos,
kā arī veidoja vides objektus, izmantojot tos krāsu
salikumus, kas sastopami Latvijas dabā un simbolikā.
Rita Nagle
direktora vietniece izglītības jomā

SKRĒJIENS – ORIENTĒŠANĀS JAUNIEŠIEM
„ATKRITUMIEM PA PĒDĀM” RĒZEKNĒ
Šī gada 25. aprīlī Rēzeknē notika skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām”, kurā piedalījās skolēnu komandas no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas novada skolām. Pasākumu
organizē un vada SIA „ALAAS” sadarbībā ar Rēzeknes
pilsētas domi.

Esam lepni, ka Mežvidu pamatskolas 9. klases skolniece Diona Liepiņa (attēlā pa
labi), pārvarējusi novada un kultūrvēsturisko (Latgales) olimpiāžu posmus, teicami
startēja arī valsts līmenī, jaunākajā grupā iegūstot Zelta diplomu. Pateicamies mūzikas skolotājai Maritai Rudovičai par skolnieces sagatavošanu.
Mežvidu pamatskolas 9. klases skolniece Līva Daniela Borisova (attēlā pa kreisi)
piedalījās Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12. klasēm. Apsveicam
skolnieci Līvu Danielu Borisovu ar izcīnīto 3. vietu. Izsakām pateicību ķīmijas skolotājai Ingunai Pašānei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja

AUGSTI SASNIEGUMI SPORTĀ
Šī gada 28. aprīlī Lietuvas pilsētas
Brištonas notika Baltijas valstu
jauniešu čempionāts sporta soļošanā, paralēli šīm sacensībām notika
arī XXXII Starptautiskais sporta
soļošanas memorāls par godu izcilajam lietuviešu soļotājam, olimpisko
spēļu vicečempionam A. Mikēnam.
Tiesības startēt Latvijas izlasē bija izcīnījuši pieci Kārsavas vieglatlētikas
nodaļas audzēkņi: Viktorija Krišāne,
Darija Ločmele, Ronalds Stanislavskis,
Rūdis Laganovskis, Edgars Gadžega,
taču dažādu nesakārtotu iemeslu dēļ pēdējie divi neaizbrauca uz Lietuvu.
Ļoti labs starts izdevās Viktorijai Krišānei, kas abās sacensības uzrādot personisko
rekordu, izcīnīja bronzas medaļas, diploms un kausu Baltijas valstu jauniešu čempionātā.

Mūsu sportistu rezultāti: Viktorija Krišāne 3 km – 3. vieta, Darija Ločmele 3 km - 7.
vieta. Šajā vecuma grupā 2003.-2004. gada dzimušās meitenes startēja 20 dalībnieces.
Ronalds Stanislavskis 10 km – 12. vieta. Vecuma grupā 2001.-2002. gadā dzimušie
startēja 15 dalībnieki.
Vivita Krišāne 5 km – 12. vieta. Vecuma grupā 2001.-2002. gadā dzimušajiem 15
dalībniekiem.
Paldies Zilupes trenerim Valērijam Rimšam par radīto iespēju maniem audzēkņiem
startēt Lietuvā.
Treneris: Viktorijs Krišāns

Skrējienā jau otro gadu piedalās arī Kārsava vidusskola.
Šogad tās bija 4 komandas no 11.a klases un 9.a un 9.b klasēm. Kā informēja organizatori, tad šī pasākuma mērķis ir
padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu un vides saudzēšanu, kā arī motivēt
jauniešus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā
pret apkārtējo vidi. Šāda veida starpnovadu pasākums jauniešiem Rēzeknē notiek jau 10. gadu, kas reizē arī ieskandina Lielās Talkas nedēļu Latvijā.
Šajā gadā pavisam kopā orientēšanās sacensībās Rēzeknē
piedalījās 21 jauniešu komanda (komanda 5 cilvēku sastāvā). Komandas piedalījās 2 stundu skrējienā, kura laikā viņi
orientējās pilsētas teritorijā – pēc īpašām norādēm meklēja
kontrolpunktus. Šajos kontrolpunktos skolēni pildīja dažādus
uzdevumus par atkritumiem, atkritumu šķirošanu, baterijām
un elektroprecēm.
Pasākuma noslēgumā tika paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji, un sīvā konkurencē Kārsavas vidusskolas 11. klases
komanda (audzinātāja Valentīna Tuče) ieguva godpilno
3.vietu un dāvanā saņēma sarūpēto gardumu no SIA
„ALAAS”. Visas skolu komandas saņēma pateicības rakstus
no SIA „ALAAS” par piedalīšanos konkursā, tāpat arī visi
konkursa dalībnieki pēc skrējiena varēja cienāties ar siltu
tēju un cepumiem.
Ilona Cibuļska un Ilga Buravceva,
Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases audzinātājas
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KĀRSAVAS NOVADA MINIFUTBOLA TURNĪRI
No 21. aprīļa līdz 1. maijam Kārsavas stadionā notika pavasara
jauniešu minifutbola turnīri „Kuorsova 2018” – U12, U14 grupā un
meiteņu minifutbola turnīrs.
Turnīri paredzēti tam, lai komandas pirms sezonas sākuma iemēģinātu savus spēkus un sagatavotos turpmākajām spēlēm. Piedalījās komandas no Rēzeknes, Jēkabpils, Alūksnes, Varakļāniem, Dekšārēm, Lubānas
un Ludzas.
Paldies atbalstītājiem, kas palīdzēja noorganizēt turnīru – Kārsavas
novada pašvaldība, Latvijas Futbola federācija, SIA „D.A.K.SAMS” un
ZS “Debessvītoli”.
Mihails Oļipovs
sporta metodiķis un SK “Kuorsova” futbola komandas treneris

STARPNOVADU SACENSĪBAS KROSĀ CIBLĀ
Pavasara krosā, kurš notika
25. aprīlī Ciblā,
piedalījās mūsu
novada jaunie
sportisti
no
Kārsavas
vidusskolas, Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes
pamatskolas un
Salnavas pamatskolas.
Vidusskolu grupā: 1999.-01.g.dz. 2000m distancē Staradumovs Ēriks
- 1.vieta, Burmeisters Ivo – 2. vieta, 1000m distancē Ločmele Sofija - 1.
vieta, Kiščenko Linda - 3. vieta. 2002.-03.g.dz. 1000m distancē Streļča
Junora – 1. vieta, Nagle Ilvija – 2. vieta, 1500m distancē Jakimovs Nikita – 3. vieta, 2004.-05.g.dz. 1000m distancē Ločmele Darija – 1. vieta.
Pamatskolu grupā: 2002.-03.g.dz. 1000m distancē Krišāne Viktorija
- 1. vieta, Krišāne Vivita – 2. vieta, 1500m distancē Ozoliņš Kirils – 1.
vieta. 2004.-05.g.dz. 1000m distancē Brencis Intars - 1. vieta, Čoičs
Einārs - 2.vieta. 2006.-07.g.dz. 500m distancē Mūrniece-Krišāne Brigita
– 1. vieta, Ozoliņa Anastasija – 2. vieta, Sofronova Anna – 3. vieta,
Naglis Toms - 2. vieta, Čurens Reinis - 3. vieta.

MAIJS

2018

LATVIJAS SKOLU KAUSS 2018
25. aprīlī Kārsavas vidusskolas
6.-7. klašu futbola komanda,
piedalījās Latvijas skolu kausa
izcīņā futbolā 2018, LFF Ziemeļaustrumu reģionā.
Sacensības notika Kārsavas vidusskolas stadionā, kur piedalījās
5. skolu komandas - Dekšāres
pamatskola, Varakļānu vidusskola, Lubānas vidusskola, Alūksnes pilsētas sākumskola un Kārsavas vidusskola.
Spēļu rezultāti: 1. Varakļāni – Kārsava: 2 – 3, 2. Kārsava – Lubāna: 1
- 0, 3. Alūksne - Kārsava: 0- 6, 4. Kārsava – Dekšāres: 2 – 1.
Kārsavas vidusskolas komanda ieņēma I. Vietu Ziemeļaustrumu reģionā un iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā, 11. maijā.
Komandā spēlēja: Raivis Ancāns, Andis Jakovļevs,Daniels Rudovičs,
Nikita Vasiļjevs, Rainers Patmalnieks, Rolands Jurāns, Kristaps Strods,
Renārs Naglis, Karīna Poikāne, Roberts Zelčs, Armīns Gutāns. Par sacensību labāko vārtsargu tika atzīts Nikita Vasiļjevs.
Sporta skolotāja: Olga Labanova
Treneris: Mihails Olipovs

STARPNOVADU KAUSA IZCĪŅA VOLEJBOLĀ
PAMATSKOLU GRUPĀ
20. aprīlī Mērdzenē notika starpnovadu kausa
izcīņa volejbolā pamatskolu grupā.
1.vietu izcīnīja Salnavas
pamatskolas
komanda.
Komandā spēlēja: Guntars
Gabranovs, Ilvars Gabranovs, Daniels Gabranovs,
Tutans Raivis, Niks Naglis, Toms Naglis, Einārs Čoičs, Normunds Tutans, Jānis Tutans, Ernests Strods. Skolotāja Ināra Kivle.

Paldies jaunajiem sportistiem un skolotājiem: Viktorijam Krišānam,
Inesei Avotai, Jolantai Silickai.

2.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Viktorija
Krišāne, Vivita Krišāne, Ksenija Valdzere, Juris Edgars Zakarītis, Lauris Cimbaļuks, Aivis Kaupužs. Skolotāja Jolanta Silicka.

Ināra Kivle
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore

Ināra Kivle
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore

Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās Pamatskolu grupa.
telpās, 6. aprīlī Ludzā.
2002.-2003. gadā dzimušie. Viktorija Krišāne 1000m – 1. vieta. Vivita
2005.-2006. gadā dzimušie. Kristīne Polukejeva sporta soļošana 1000 m – Krišāne 1000m – 2. vieta.
3. vieta. Brigita Mūrniece-Krišāne sporta soļošana 1000 m – 1. vieta. San2006.-2007. gadā dzimušie. Brigita Mūrniece - Krišāne 500m – 1. vieta.
dis Ivanovs sporta soļošana 1000m – 1. vieta. Māris Popovs augstlēkšana
Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns.
– 2. vieta.
2007.-2008. gadā dzimušie. Marija Bojāre augstlēkšana – 1. vieta, 1000 m
sporta soļošana – 2. vieta. Ketrīna Kuzņecova 1000 m sporta soļošana – 1. Skriešanas un sporta soļošanas sacensības pa Preiļu pilsētas ielām
vieta. Daniels Andrejevs sporta soļošana 1000 m – 1. vieta, tāllēkšana – 1. “Cīruļputenis - 2018”, 14. aprīlī.
vieta. Raivis Lanugšs tāllēkšana - 2. vieta.
Sporta soļošana.
2009.-2010. gadā dzimušie. Oskars Ulnicāns sporta soļošana 1000m – 1. vieta.

2007. gadā dzimušie un jaunāki. Daniels Andrejevs 2000m – 1. vieta.

Treneris: Viktorijs Krišāns.

2005.-2006. gadā dzimušie. Brigita Mūrniece-Krišāne 1000m – 1. vieta.
Sandis Ivanovs 2000m – 2. vieta.

25. aprīlis Ciblā notika Starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā 2003.-2004. gadā dzimušie. Viktorija Krišāne 2000m – 1. vieta. Darija
vidusskolas grupā.
Ločmele 2000m – 3. vieta.
Vidusskolu grupa.
2001.-2002. gadā dzimušie. Vivita Krišāne 3000m – 2. vieta. Ronalds Sta1999.-2001. gadā dzimušie. Ēriks Starodumovs 2000m – 1. vieta. Ivo nislavskis 5000m – 2. vieta.
Burmeistars 2000m – 2. vieta. Sofija Ločmele 1000m – 1. vieta. Linda 2000. gadā dzimušie un vecāki Rūdis Laganovskis 10 000m – 3. vieta.
Kiščenko 1000m – 3. vieta.
Skriešana
2002.-2003. gadā dzimušie. Junora Streļčs 1000m – 1. vieta. Ilvija Nagle
Darija Ločmele 4000m – 2. vieta. Sofija Ločmele 6000m – 1. vieta. Pa1000m – 2. vieta. Nikita Jakimovs 1500m – 3. vieta.
sniegta galvenā balva par uzvaru junioru un sieviešu grupā.
2004.-2005. gadā dzimušie. Darija Ločmele 1000m – 1. vieta.
Treneris: Viktorijs Krišāns.
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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 trešo reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. ŠoLīdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas- reiz ieskats gados, no 1950.-1059. gadam.
ta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā
Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā. Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.
Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no

Kārsavas kultūras nams atklāšanas dienā.
1957. gada augusta avīzes „Padomju Kārsava” izdevums.

Kārsavas vidusskolas pirmais korpuss, Ļeņina iela.

Skatītāji Kārsavas kultūras nama zāle.

Stirnu skulptūra šosejas Ļeņingrada - Daugavpils malā.

Sporta svētki Kārsavas stadionā, Sporta ielā.
< Ļeņina iela, pa kreisi
sadzīves pakalpojumu
kombināts,
vēlāk poliklīnika.

Sadzīves pakalpojumu
kombināta kolektīvs
1950. gados. >

SABIEDRĪBA
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KAPUSVĒTKI KĀRSAVAS NOVADĀ
Kapusvētki Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudzēs
 20. maijs plkst 13.00 (svētdiena) Naudaskalna kapos Svētā Mise, kapusvētki.
 20. maijs plkst 15.00 (svētdiena) Zatišķu kapos kapusvētki.
 26. maijs plkst 13.00 (sestdiena) Zeļčovas kapos Svētā Mise, kapusvētki.
 26. maijs plkst 15.00 (sestdiena) Novosilku kapos kapusvētki.
 2. jūnijs plkst 13.00 (sestdiena) Barkānu kapos kapusvētki.
 3. jūnijs plkst 13.00 (svētdiena) Bozovas kapos kapusvētki.
 3. jūnijs plkst 14.30 (svētdiena) Uguļevas kapos kapusvētki.
 9. jūnijs plkst 13.00 (sestdiena) Zubku kapos kapusvētki.
 9. jūnijs plkst 15.00 (sestdiena) Rogu kapos kapusvētki.
 16. jūnijs plkst 13.00 (sestdiena) Dagušova kapos kapusvētki.
 16. jūnijs plkst 14.30 (sestdiena) Krīveņu kapos kapusvētki.
 17. jūnijs plkst 13.00 (svētdiena) Grebņevas kapos kapusvētki.
 23. jūnijs plkst 13.00 (sestdiena) Dzērvines kapos kapusvētki.
 23. jūnijs plkst 14.00 (sestdiena) Kabulovas kapos kapusvētki.
 30. jūnijs plkst 13.00 (sestdiena) Kaļvines kapos kapusvētki.
 1. jūlijs plkst 13.00 (svētdiena) Zobļovas kapos kapusvētki.
 7. jūlijs plkst 13.00 (sestdiena) Salinīku kapos kapusvētki







7. jūlijs plkst 14.00 (sestdiena) Skobulines kapos kapusvētki.
14. jūlijs plkst 13.00 (sestdiena) Silarašu kapos kapusvētki.
15. jūlijs plkst 13.00 (svētdiena) Svātiunes kapos kapusvētki.
28. jūlijs plkst 13.00 (sestdiena) Veckārsava kapos kapusvētki.
29. jūlijs plkst 13.00 (svētdiena) Kārsava kapos kapusvētki.

Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās
 30. jūnijs plkst. 14.00 Pudinavas kapsētā kapusvētki.
 30. jūnijs plkst. 15.00 Šalaju kapsēta kapusvētki.
 5. augustā plkst. 12.00 Stiglovas baznīcā dievkalpojums.
 5. augustā plkst. 14.00 Vecpiragovas kapos kapusvētki.
Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās
 26. maijs plkst. 15.00 (sestdiena) Dzērvju kapos kapusvētki.
 2. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Sila kapos kapusvētki.
 16. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Vecinānu kapos kapusvētki.
 7. jūlijs plkst. 12.00 (sestdiena) Pliešu kapos kapusvētki.
 4. augusts plkst. 12.00 (sestdiena) Sv.Mise Mežvidu baznīcā.
 4. augustā plkst. 13.00 Lakšinīku kapos kapusvētki.

INFORMĀCIJA PAR HUMĀNO PALĪDZĪBU
Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi humāno palīdzību – Ziedoju- Sarkanā krusta biedre Zinaīda Kaupuža), darba laiks Ziedojuma izsniegšamu, kuru piegādāja Somijas organizācija „Star of Hope”, ar mērķi – sniegt nai: ceturtdienās, piektdienās, no plkst. 10.00 – 15.00.
palīdzību Kārsavas novada trūcīgām, maznodrošinātām personām Lai saņemtu Ziedojumu personai ir jāuzrāda trūcīgas vai maznodrošinā(ģimenēm), kurām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodroši- tas personas (ģimenes) statusa izziņa.
nātas personas (ģimenes) statusu.
Ziedojuma Saņēmējs lietotus apģērbus varēs saņemt atbilstoši savām vai
ģimenes locekļu vajadzībām.
Ziedojums tiks sadalīts starp Kārsavas pilsētu un Kārsavas novada pa- Ziedojuma veids – mēbeles, cits inventārs paredzēts trūcīgām/
gastiem (Salnavas pag., Mežvidu pag., Goliševas pag., Mērdzenes pag., maznodrošinātām personām (ģimenēm), kuras šo Ziedojuma veidu nav
Malnavas pag.) proporcionāli iedzīvotāju skaitam.
saņēmušas 2016. gadā.
Ziedojuma izsniegšanas faktiskās atrašanās vietas Kārsavas novadā un Lai saņemtu Ziedojuma veidu – mēbeles, citu inventāru, trūcīgai/
maznodrošinātai personai rakstiski jāapliecina tā nepieciešamība, iesniekontaktpersonas/darbinieki, kas izsniedz Ziedojumu ir:
dzot iesniegumu Sociālajā dienestā. Sociālā darba speciālista pienākums ir
Kārsavas pilsētā - Vienības ielā 52, Kārsavā (kontaktpersonas biedrības veikt apsekošanu mājās, lai novērtētu materiālās palīdzības nepieciešamī„Sapratne” un mobilās brigādes darbinieki), darba laiks Ziedojuma iz- bu, pievienojot pie iesnieguma apsekošanas aktu.
sniegšanai: pirmdienās, otrdienās, no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Darbinieks, izsniedzot Ziedojumu Sociālā dienesta veidlapā veic atzīmi
Kārsavas pilsētā - Malnavas ielā 4 – sociālās palīdzības centrā par Ziedojuma izsniegšanu un Saņēmējs ar savu parakstu apliecina par
„Gvelzis” (kontaktpersona: pensionāru apvienības locekle un Sarkanā Ziedojuma saņemšanu.
krusta biedre Zofija Ritiņa), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: trešdie- Ziedojuma veidu - lietotu apģērbu – visā Kārsavas novada teritorijā vanās, no plkst. 10.00 līdz 12.00.
rēs saņemt no 14.05.2018., izņemot Mēr dzenes pagastu, kur ZiedojuMežvidu pagastā – „Aprūpes centrs”, Mežvidi (kontaktpersona: sociālā ma izdale paredzēta no 10.05.2018.
darbiniece Dace Rancāne), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdie- Ziedojuma veida - lietotu mēbeļu, cita inventāra izsniegšana paredzēta
nās, otrdienās, no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.30 – 16.30.
pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas iesnieguma izskatīšanas.
Mērdzenes pagastā – Mērdzenes pagasta pārvalde (kontaktpersona:
sociālā darbiniece Ināra Sarkane), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: Ņemot vērā, ka lietotas mēbeles ir saņemtas nelielā daudzumā, tās tiks
izsniegtas tikai tām trūcīgām/maznodrošinātām personām, kurām tās papirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst. 8.00 - 14.00.
Goliševas pagastā – Goliševas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociā- tiešām un steidzami ir nepieciešamas.
lās palīdzības organizatore Tatjana Golubova), darba laiks Ziedojuma iz- Sociālais dienests pateicas biedrībai „Velku biedrība” un Ziedojuma piesniegšanai: otrdienās, ceturtdienās, no plkst. 9.00 - 12.00.
gādātājam Somijas organizācijai „Star of Hope” par atsaucību uz Sociālā
Salnavas pagastā – Salnavas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālās dienesta lūgumu, nodrošināt Kārsavas trūcīgos un maznodrošinātos iedzīpalīdzības organizatore Veneranda Kalve), darba laiks Ziedojuma izsniegša- votājus ar humāno palīdzību.
nai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst. 9.00 - 12.00.
Andžela Malakāne
Ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas paSociālā
dienesta vadītāja
gasta iedzīvotāji Ziedojumu var saņemt Kār savas pilsētā - Ziedojuma
izdales punktos un c.Nesteri – bibliotēkā (kontaktpersona: bibliotekāre,
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018. gada 8. maijā Vides pārraudzības
valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “RT
Būve” (reģistrācijas numurs 40103363098) paredzētajai darbībai – kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Kalnasalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novada Goliševas
pagastā. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldībā un Valsts vides dienesta Rēzeknes
reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības
ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

Bezdarbnieku un sadarbības partneru ievērībai
No 18.05 līdz 01.06. NVA Ludzas filiāle Kārsavā būs
slēgta sakarā ar darbinieka atvaļinājumu.
Nepieciešamības gadījumā griezties NVA Ludzas filiālē, Stacijas ielā 44, mob.tālr.: 65781250 / 25685330

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 aprīļa mēnesī veikti 3 miršanas reģistri, 1 laulības reģistrs un 1 dzimšanas reģistrs, vecāki izvēlējušies savai meitai vārdu Dārta.
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.

