
17. jūnijā plkst. 10.00 Kārsavā (Telegrāfa un 

Raiņa ielu krustojumā) Vasaras saulgriežu 

mājražotāju tirgus. Par lustīgu noskaņojumu 

rūpēsies Mērdzenes Kultūras nama 

pašdarbnieku kolektīvs. 

22. jūnijā plkst. 21.00 Salnavas brīvdabas 

estrādē aicinām uz ielīgošanas pasākumu - 

A. Grīnieces luga "Līgošanas nerātnības", 

piedalās Mērdzenes KN amatierkolektīvi, 

turpinājumā plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar 

grupu " Cover Crew" un Jāņu ugunskurs. 

23. jūnijā plkst. 13.00 Mežvidos tradicionālie 

Sporta svētki  “LĪGO 2018” 

Aicināti piedalīties Kārsavas novada Salnavas, 

Mērdzenes, Goliševas, Malnavas, Kārsavas, 

Mežvidu pagastu darbinieki un iedzīvotāji ar 

komandām, kā arī domubiedru, iestāžu, uz-

ņēmumu, draugu komandas.  

Būs: komandu starti (3s + 3v), individuālie 

starti gan sievietēm, gan vīriešiem, bērniem 

jautrās aktivitātes, piepūšamās atrakcijas. 

Nobeigumā apbalvošana. 

Atsevišķi apbalvos katras grupas komandas. 

Darbosies Jāņu gardumu tirdziņš. 

Sīkāka informācija novada mājaslapā un so-

ciālajos tīklos facebook.com un twiter.com.  

23. jūnijā plkst. 21.00 Līgojam Mērdzenes 

estrādē. Plkst. 22.00 Jāņu ugunskura ie-

degšana. Balle kopā ar INĀRU līdz rītausmai.  

23. jūnijā no plkst. 22.00 Kārsavas "Krosta" 

estrādē Līgovakara koncerts, Jāņuguns ie-

degšana un Saulgriežu nakts balle kopā ar 

Latgales sirsnīgajiem muzikantiem - Igauņu 

saimi no Gaigalavas 

29. jūnijā 17.00 Kārsavas KN BDK 

"Vilcieniņš" koncerts un bērnu disenīte 

 

Izlaidumi novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2017./2018.m.g. 

Kārsavas vsk. 9.kl. - 16. jūnijs plkst. 18.00 

(Kārsavas KN) 

Mežvidu psk. 9.kl. -  16. jūnijs plkst. 16.00 

(Mežvidu psk.) 

Mērdzenes psk.9.kl. - 15. jūnijs plkst. 18.00 

(Mērdzenes TN) 

Salnavas psk. 9.kl. - 15. jūnijs plkst. 15.00 

(Salnavas psk.) 

 

PASĀKUMU PLĀNS 

PAR PUTNU VĒROTĀJU NEPIEDZIMST, 

PAR PUTNU VĒROTĀJU KĻŪST!  

Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Latvijas Ornitoloģijas 

biedrību 8. jūnijā, aicināja iepazīties ar putnu 

dzīvi naktī dabas parkā “Numernes valnis”. 

Dabas Aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis Dagnis Vasiļevskis 

iepazīstināja ar putniem, to izskatu un dziesmām. Pārgājiena laikā notika diskusijas un dalīšanās 

savos redzējumos. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt gan teorētisko informāciju, gan arī dzīvē 

dzirdēt putnu balsis un redzēt tos. 

Pēc pasākuma dalībnieki atzina, ka visinteresantākais bija redzēt kā, mums sasauktā, meža pūce 

atlidoja un parādīja sevi visā krāšņumā. Laikapstākļi mūs lutināja un netraucēti varējām ie-

klausīties putnos, un atvilkt elpu uz zvaigžņu vērošanas krēsliem, kur redzējām arī nelielu 

zvaigžņu lietu. 

Apmeklētājs Digmārs Karlāns komentējot pasākumu teica: “Vislielāko prieku man šodien 

sagādāja redzēt lidojošo pūci, kuru paši arī sasaucām. Šogad esmu atklājis Numērnes dabas parku, 

pateicoties šeit organizētajiem pasākumiem, paldies par to!” 

Paldies visiem, kuri atrada brīvo laiku un iesaistījās nakts putnu vērošanas aktivitātē. Tagad 

ikdienā mēs vēl rūpīgāk pievēršam uzmanību uz putnu skaņām un viņu daiļo izskatu.  

Pasākums tika organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē Latvijas vides 

aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Antra Lipska 
tūrisma organizatore 

Prāta spēles “Simtgades kauss” ir dāvana Latvijai 100 gadu svinības, kas aicina Tevi piedalīties, 

pārbaudīt sevi un uzzināt ko jaunu par Latviju. Turnīru organizē biedrība “Prāta spēles”, kas 

norisinās visa gada garumā ar 25 spēles posmiem visā Latvijā: Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zem-

galē un Rīgā. Tiekamies Latgalē: Ludzā – 20. jūlijā, Balvos – 28. jūlijā, Daugavpilī – 3. augustā, 

Rēzeknē – 15. septembrī                       

Spēlē var piedalīties ikviens, nav noteikts vecuma ierobežojums un dalība pasākumā ir bez 

maksas. Spēļu sērija veltīta jautājumiem, kas saistīti ar Latviju, tās vēsturi un kultūru. Būs arī 

jautājumi par attiecīgās pilsētas un novada vēsturi, tāpēc erudīts var būt ikviens!  

Uzzini vairāk, izveido komandu 4-6 dalībnieku sastāvā un reģistrējies lv100.prataspeles.lv.  

PRĀTA SPĒLES “AĻBERTS” AICINA PIEDALĪTIES LATVIJAS SIMTGADES SPĒLĒ 
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MEŽVIDU PAMATSKOLĀ TIKA VADĪTI VAIRĀKI NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI 

ESF projekts „Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” pro-
jekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

2017./2018.m.g. Mežvidu pamatskolā uzsāka dalību ESF projektā 
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta 
Nr. 8.3.2.2/16/I/001, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un 
ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sas-
niegumus. 

Mūsu skolā notika nodarbības individualizētam mācību atbalstam, no-
darbību cikls „Jaunie mākslinieki”, kuras vadīja skolotāja Elīna 
Grabovska. Mērķis - veicināt skolēnu radošo spēju apzināšanos, attīstību 
un izpausmi jebkurā darbā. Veicināt skolēnu nacionālās identitātes 
apziņas veidošanos. Nodarbībās individualizētam mācību atbalstam 
izglītojamiem ar mācību grūtībām - padziļināt priekšstatu ar mākslas pa-
saules daudzveidību, veidot pieredzi vērtēt mākslas darbu; raisīt interesi 
par vizuālās daudzveidības izpausmēm. 

Skolotājas Jolantas Silickas vadībā tika vadītas nodarbības 
“Galda spēles”, kur skolēni apguva šaha, dambretes, galda 
tenisa un novusa spēļu prasmes. Nodarbību mērķis: ieviest 
inovatīvu interešu izglītības programmu, nodrošinot 
izglītojamajiem saturīga laika ārpus formālās  izglītības 
pavadīšanas iespējas bez viedtālruņiem, attīstīt stratēģisko 
domāšanu un uzmanības koncentrēšanas spējas, piedāvājot 
gūt jaunas zināšanas un pieredzi, darbojoties gan indi-
viduāli, gan komandā, apgūt jaunu sporta spēļu praktiskās 
iemaņas. Decembrī skolā norisinājās Ziemassvētku turnīrs 
"Saldā dambrete". Turnīrā skolēni sacentās 2 grupās: 1.-
6.klases un 7.-9.klašu skolēni. Kopumā dambretes turnīrā 
savām prasmēm mērojās 23 skolēni. 

Skolotājas Ingunas Pašāne vadībā maijā 7.-9. klašu skolēni 
devās izzinošā ekskursijā uz Saulkrastu velosipēdu muzeju, 
kur apskatāma unikāla velosipēdu kolekcija - vienīgā Lat-
vijā, Saulkrastu Balto kāpu, no kuras paveras skaists skats 
uz jūru, Medicīnas muzeju, kur gida pavadībā skolēni ie-
pazinās ar medicīnas attīstību Latvijā no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām, Rīgas Motoru muzeju, kur ir aplūkojama 

seno spēkratu ekspozīcija. Tehniski radošajā darbnīcā "Vēja ģenerators" 
skolēni tika iepazīstināti ar vēja ģeneratoru attīstību Latvijā, un varēja paši 
modelēt savus vēja ģeneratorus un pārbaudīt to jaudu ar mākslīgā vēja 
palīdzību. 

Projekta ietvaros skolotāja Inguna vadīja nodarbības audzēkņiem ar 
augstiem mācību sasniegumiem fizikā un ķīmijā. Nodarbības bija 
lietderīgas, jo skolēni ieguva godalgotas vietas ķīmijas un fizikas mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Tika vadītas nodarbības arī audzēkņiem ar mācību 
grūtībām, skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas par dažādām 
tēmām. 

Dalība projektā deva iespēju izglītojamajiem uzlabot savas individuālās 
kompetences un mācību sasniegumus, veidojot sapratni par kvalitatīvu 
brīvā laika pavadīšanas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu iet-
varos. 

Jolanta Silicka 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDE 

Jau otro gadu pēc kārtas, gatavojoties Latvijas simtgadei, 

Kārsavas novada vizuālās mākslas olimpiāde notika sadar-

bībā ar Kārsavas pilsētas bibliotēku. Šoreiz savos darbos 

jaunajiem māksliniekiem bija jāilustrē Māras Cielēnas un 

Ineses Zanderes dzeja. 

Olimpiādē piedalījās 44 skolēni. Žūrija, kura tika pieaicināta 

no Kārsavas  Mūzikas un mākslas skolas un Kārsavas bibli-

otēkas, novērtēja darbus, un rezultāti ir šādi:  

1. vietu ieguva  Sabīne Turlaja no Mežvidu pamatskolas (sk. 

Elīna Grabovska), Valērija Jaicka no Mērdzenes pamatskolas 

(sk. Lija Rosicka), Sandija Urtāne no Salnavas pamatskolas (sk. 

Elvīra Bleive), Šarlote Lorija Nagle,  Evita Mekša un Ariadne 

Moisejenoka (sk. Lilita Laganovska) no Kārsavas vidusskolas,  

 2. vietā pēc iegūto punktu skaita  ierindojās Antra Kušnere, 

Samanta Renckulberga, Beatrise Čera no Mērdzenes pamatsko-

las (sk. Lija Rosicka), Marija Skangale no Salnavas pamatsko-

las (sk. Elvīra Bleive), Brigita Mūrnice Krišāne no Mežvidu 

pamatskolas (sk. Elīna Grabovska), kā arī Adriāns Burņevskis 

un Marika Popova (sk. Lilita Laganovska) no Kārsavas viduss-

kolas,  

3. vietas ieguvēji ir Anna Safronova un Vizma Emīlija Va-

siļjeva no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Viktorija 

Krišāne, Vivita Krišāne un Ksenija Valdere no Mežvidu pa-

matskolas (sk. Elīna Grabovska), Kristīne Polukejeva, Valērija 

Djubko, Amanda Silicka,  Sofija Ivanova, Jeļena Berkela, 

Agnese Lipska, Ilvija Nagle un  Karīna Poikāne no Kārsavas 

vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).  

Laipni aicinām interesentus apskatīt zīmējumu izstādi Kārsa-

vas pilsētas bibliotēkas telpās! 

 Lilita Laganovska  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā MJ koordinatore 

 

SKOLĒNI PIEDALĀS MEŽA DIENĀS PIE KURJANOVAS EZERA 

Pateicoties Ludzas mežniecības 

mežzines Ineses Silickas iniciatīvai, 

Mērdzenes pamatskolas skolēni 27. 

aprīlī piedalījās Meža dienās, kuras 

visā Latvijā rīkoja un vadīja vietējās 

mežniecības. 

Uz pasākumu devāmies ar skolas auto-

busu, kurš mūs aizvizināja uz Ciblas 

novada Kurjanovas ezeru, kur mūs 

sagaidīja mežniecības darbinieki ar sarūpētiem materiāliem un darbarīkiem. 

Iepazināmies ar ūdensputnu - pīļu dzīves veidu, to ienaidniekiem. Lai drošāk 

izaugtu jaunā meža pīļu paaudze, bērni patstāvīgi gatavoja divas dažādu veidu 

mākslīgās pīļu ligzdas. 

Skolēni tika sadalīti vairākās komandās. Arņa komandai bija daudz jāmēra, 

jāžāģē, jāstrādā ar skrūvgriezi, lai izveidotu peldošo pīļu ligzdu. Ar sevišķi lielu 

aizrautību strādāja Beatrise, kuru aizrāva darbošanās ar koka dēļiem. Digmāra ko-

manda veidoja stacionāro ligzdu. Iemācījās darboties ar knaiblēm - sadalīt metāla 

režģi, izveidot attiecīga diametra cauruli, savienot režģi ar speciālām plastmasas 

sasasitēm, sagriezt ruberoīdu, izveidot pamatni, pie kuras piesiet lig-

zdu. Darbošanās komandās bija ļoti aizraujoša, jo pašiem vajadzēja savu projektu 

realizēt kopā ar pieaugušajiem. Neparasti un neredzēti bija, kad uzvelkot spe-

capģērbu, mežniecības darbinieki ievietoja ligzdas Kurjanovas ezera niedrājos. 

Pasākuma vadītāja ar skolēniem pārrunāja ugunsdrošības noteikumus mežā 

vasaras laikā, jo mežs ir Latvijas zaļais zelts. Valsts meža dienesta darbinieki or-

ganizēja izzinošu konkursu par meža un dabas tēmu. Skolēni iesaistījās un 

nopelnīja nelielas balvas.Tas bija interesants, izzinošs pasākums, kura noslēgumā 

bija sagatavotas pusdienas, kas bija lieliskas. 

Paldies pasākuma rīkotājiem par iespēju iepazīt, izzināt, darboties plašajā dabas 

pasaulē! Mācāmies darot! 

Lidija Čigāne 

Mērdzenes pamatskolas skolotāja 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 7.A KLASE "ZZ ČEMPIONĀTA" FINĀLĀ 

“ZZ Čempionāts” ir vērienīgas sporta un prāta spēles Latvijas 

skolēniem, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradi-

cionālos sporta veidos starp komandām 1. līdz 4. un 5. līdz 12. klašu 

grupās.  “ZZ Čempionāts” jau tradicionāli ir kļuvis par vienu no 

gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem, ar kuru 2018. gadā ap-

meklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. 

Tika prognozēts, ka “ZZ Čempionāta” norisē 2018. gadā iesaistīsies 

aptuveni 30 000 bērnu un jauniešu, no kuriem vismaz pusei vai 15 000 

tūkstošiem skolēnu tika dota unikāla iespēja piedalīties arī “ZZ Čempi-

onāta” finālā. Tas ir trīs reizes vairāk nekā pēdējos pāris gados, līdz ar to 

ierindojot “ZZ Čempionātu” Latvijas 

bērnu un jauniešu pasākumu TOP 2.  

Līdz 12.sezonas finālam nonāca 540 Latvi-

jas atraktīvākās, erudītākās, radošākās un 

saliedētākās klases, un starp viņiem bijām 

arī mēs, Kārsavas vidusskolas 7.a klase. Ar 

to arī lepojamies, jo nebija viegli pārvarēt 

Zelta Zivtiņas Čempionāta (ZZČ) 

mājasdarbu un pusfinālu posmu, kurš nor-

isinājās vairāku mēnešu garumā interneta 

vidē. Tā bija ne tikai izklaide, bet arī ies-

pēja sevi pilnveidot un izglītoties. Uz-

devumos bija iekļauta fizika, el-

ektrodrošība, riteņbraukšana, dažādas 

tehnoloģijas u.c.  

Fināls, kurā piedalījās 180 Latvijas skolas, 

norisinājās no 24. – 26. maijam sporta 

kompleksā "333" Ropažu novadā. Finālā 

mēs veicām dažādus aizraujošus uz-

devumus, kas tika sadalīti astoņās ak-

tivitāšu zonās.  Protams, fināla uzdevumi nebija viegli un  mums nācās 

krietni  nopūlēties, lai tos paveiktu. Lepojamies ar to, ka izpildījām visu 

zonu uzdevumus. Fināla, dienā mūs sagaidīja arī īpašs muzikāls pār-

steigums – uzstājās grupa Bermudu Divstūris.  

Tomēr pāri visam – tā bija fantastiska iespēja būt kopā ar klasi un par 

to arī esam priecīgi! 

Liels paldies visiem, kas mums palīdzēja tikt līdz finālam un piedalīties 

tajā! 

Lilita Laganovska 

Kārsavas vidusskolas 7. a klases audzinātāja  

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS MATEMĀTIKAS ENTUZIASTU PANĀKUMI 

Katru mācību gadu Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās matem-

ātikas olimpiādēs, kur pierāda savu prasmi lietot skolā iegūtās 

zināšanas netradicionālās situācijās. 

Īpaši lepojamies ar mūsu skolas 9. klases skolnieci Šarloti Loriju Nagli, 

kura 342 skolēnu konkurencē Latvijas 45. atklātajā olimpiādē ieguva at-

zinību un iepriekšējā mācību gadā 44. atklātajā Latvijas matemātikas 

olimpiādē izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļu 434 dalībnieku vidū. 

(skolotāja Ludmila Urtāne) 

Patiess prieks arī par daudzu mūsu skolas skolēnu nopietno un sis-

temātisko darbu ar uzdevumiem, kas ir, tā saucamie, nestandarta jeb 

olimpiāžu uzdevumi. Lai gūtu labus panākumus matemātikas konkursos 

un olimpiādēs, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par skaitļiem, 

ģeometriskām figūrām, zināšanas kombinatorikā un loģikā. Ir svarīgi zināt 

un lietot vispārīgās spriešanas metodes.  

2017./2018. m.g. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 

apvienības matemātikas olimpiādes 2.posmā panākumus guva Kārsavas 

vidusskolas izglītojamie   Kristers Krišāns 12. kl. - 2.vieta, Lūcija Bur-

meistere 10.kl. - 3.vieta, Šarlote Lorija Nagle 9.kl. - 1.vieta, Signija Voite 

9.kl. - 3.vieta, Sabīne Blaua 9.kl. - atzinība (skolotāja Ludmila Urtāne), 

Darija Ločmele 7.kl. - 2.vieta, Marika Popova 7.kl. - atzinība, Valērija 

Djubko 5.kl. - atzinība (skolotāja Ilga Voite), Aivita Nalivaiko 11.kl. - at-

zinība, Ņikita Vasiļjevs 8.kl. - atzinība, Rinalds Kudlāns 8.kl. - atzinība, 

Zane Šicāne 6.kl. - 1.vieta, Adriāna Papenoka 6.kl. - 1.vieta, Sandis 

Korkls 6.kl. - 3.vieta, Sintija Ruskule 6.kl. - atzinība, Kristaps Strods 6.kl.

- atzinība (skolotāja Antoņina Nalivaiko). 

Paldies visiem skolēniem par atsaucību un ieguldīto darbu! 

 

Antoņina Nalivaiko 

Kārsavas vidusskolas skolotāja 

Kārsavas vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas skolu 

futbola čempionāta lielajā finālā, tajā izcīnot 6. vietu. 

Komanda no Latvijas futbola federācijas saņema dāvanas un 

ielūgumu uz Baltijas kausa spēli Latvija – Igaunija. 

Komandā spēlēja: K. Strods, K. Poikāne, A. Jakovļevs, R. Ju-

rāns, N. Vasiļjevs, R. Patmalnieks, D. Rudovičs, R. Zelčš, R. An-

cāns, R. Naglis. 

Komandai guva ļoti labu pieredzi un nostiprināja savas 

prasmes.  

 

Skolotāja: Olga Labanova 

Treneris: Mihails Olipovs 

FUTBOLISTU KOMANDA GŪST PIEREDZI LATVIJAS SKOLU FUTBOLA ČEMPIONĀTA  
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4. maijā notika 29. Jēkabpils atklātais čempi-

onāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U16 

vecuma grupā, veltīts skolotāja Pētera Zeltiņa 

un lodes grūdēja Jura Bērziņa piemiņai.  

U16 grupa: Viktorija Krišāne – 3000m sporta 

soļošana 1. vieta, Darija Ločmele – 1500m 

skrējienā 2. vieta.  

Pieaugušo grupa: Sofija Ločmele – 1500m 

skrējiens 2. vieta.  

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

9. maijā notika 2017./2018. mācību gada 

starpnovadu skolu kausa izcīņa vieglalētikā. 

1999.-2000. gadā dzimušie.  

Sofija Ločmele – 1500m skrējiens 1. vieta, 

400m skrējiens 1. vieta,.  

Katrīna Ločmele – 100m skrējiens 1. vieta, 

tāllēkšana 1. vieta.  

Linda Kiščenko – 400m skrējiens 2. vieta, 

1500m skrējiens 3. vieta.  

Liene Nagle – 100m skrējiens 3. vieta.  

Edgars Gadžega – 400m skrējiens 1. vieta, 

augstlēkšana 2. vieta.  

Ardis Rudzītis – tāllēkšana 1. vieta, augstlēkšana 

1. vieta, lodes grūšana 3. vieta.  

Arnis Gutāns – 100m skrējiens 3. vieta, 

augstlēkšana 3. vieta.  

Ivo Burmeistars – 400m skrējiens 2. vieta.  

Ēriks Starodumovs – 3000m skrējiens 2. vieta.  

Rūdis Laganovskis – 400m skrējiens 3. vieta.  

Jaukta komandas stafete 4x100m.  

Komanda: Liene Nagle, Katrīna Ločmele, 

Ritvars Pundurs, Ardis Rudzītis – 1. vieta 

Komanda: Sofija Ločmele, Linda Kiščenko, Ivo 

Burmeistars, Ēriks Staroduovs – 3.vieta. 

2001.-2002. gadā dzimušie.  

Signija Voite – 100m skrējiens 1. vieta, 

tāllēkšana 2. vieta.  

Sabīne Blaua – lodes grūšana 1. vieta.  

Vivita Krišāne – šķēpa mešana 2. vieta, 100m 

skrējiens 3. vieta.  

Faina Dobrovoļska – augstlēkšana 1. vieta.  

Jaukta komandas stafete 4x100m – 3. vieta.  

2003.-2004. gadā dzimušie. 

Darija Ločmele – 800m skrējiens 1. vieta.  

Junora Streļča – 400m skrējiens 1. vieta.  

Viktorija Krišāne – tāllēkšana 1. vieta, 

augstlēkšana 1. vieta, 800m skrējiens 2. vieta.  

Nikita Jakimovs – 1500m 2. vieta.  

Komandas stafete 4x100m – 3. vieta.  

2005.-2006. gadā dzimušie.  

Paula Pundure – augstlēkšanā 2. vieta.  

Rainers Pakļenkovs – augstlēkšana 3. vieta.  

Dairis Dauksts – augstlēkšana 3. vieta, 

1500m skrējiens 3. vieta.  

Brigita Mūrniece-Krišāne – augstlēkšana 1. 

vieta, tāllēkšana – 3. vieta.  

2007.-2008. gadā dzimušie.  

Ketrīna Kuzņecova – 500m skrējiens 3. vieta.  

Amanda Troiņikova – augstlēkšana 3. vieta.  

Marija Bojāre – augstlēkšana 1. vieta, 

tāllēkšana 2. vieta, 60m skrējiens – 2. vieta.  

Jaukta komandas stafete 4x100m – 2. vieta 

Sporta skolotājs: Viktorijs Krišāns 

 

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempi-

onāts 19. maijā.  

C grupa, 2005. un jaunākie.  

Brigita Mūrniece-Krišāne - 800m skrējiens 1. 

vieta, tāllēkšana 3. vieta.  

B grupa, 2003.-2004. gadā dzimušie.  

Viktorija Krišāne – 1000m skrējiens 3. vieta, 

tāllēkšana 3. vieta.  

Junora Streļča – 300m skrējiens 3. vieta.  

Pieaugušie 

Sofija Ločmele – 3000m skrējiens 1. vieta.   

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības 

vieglatlētikā U14 un U12 grupās, 24. maijā.  

U12 grupā Marija Bojāre – augstlēkšana 2. vieta.  

Treneris: Viktorijs Krišāns 

 

Preiļu BJSS atklātās vieglatlētikas sacensības 

2. jūnijā.  

2005.-2006. gadā dzimušie 

Marija Bojāre – augstlēkšana 1. vieta 

(personīgais rekords).  

Brigita Mūrniece-Krišāne – sporta soļošana 

1000m 1. vieta (personīgais rekords). 

2003.-2004. gadā dzimušie.  

Viktorija Krišāne – 3000m sporta soļošana 1. 

vieta, augstlēkšana 2. vieta (personīgais 

rekords), tāllēkšana 3. vieta (personīgais 

rekords). 

Darija Ločmele – 1500m skrējiens 1. vieta 

(personīgais rekords).  

Junora Streļča – 400m skrējiens 3. vieta.  

Nikita Jakimovs – 1500m skrējiens 1. vieta 

(personīgais rekords). 

2001.-2002. gadā dzimušie. 

Vivita Krišāne – 3000m sporta soļošana 1. vieta.  

1999.-2000. gadā dzimušie.  

Sofija Ločmele -1500m skrējiens 1. vieta.  

Treneris: Viktorijs Krišāns 

VIEGLATLĒTIKA  

25. aprīlī Kārsavas viduss-

kolas 6.-7. klašu futbola 

komanda, piedalījās Latvi-

jas skolu kausa izcīņā 

futbolā 2018, LFF 

Ziemeļaustrumu reģionā. 

Sacensības notika Kārsavas 

vidusskolas stadionā, kur 

piedalījās 5. skolu koman-

das: Daekšāres pamatskola, 

Varakļānu vidusskola, 

Lubānas vidusskola, Alūk-

snes pilsētas sākumskola un 

Kārsavas vidusskola. 

Kārsavas vidusskola ieņēma 1.vietu un kvalificējās uz Latvijas Futbola federācijas Skolu kausa 

finālu, kurš notika 11. maijā Rīgā. 

15. maijā Starpnovadu kausa izcīņā Ludzā šī komanda ieņēma 1. vietu.  

Komandā spēlēja: Raivis Ancāns, Andis Jakovļevs,Daniels Rudovičs, Nikita Vasiļjevs, Rainers 

Patmalnieks, Rolands Jurāns,  Kristaps Strods, Renārs Naglis, Karīna Poikāne, Roberts Zelčs, 

Armīns Gutāns. 

 

27. maijā Mērdzenes pamatskolas stadi-

onā notika Jauniešu futbola turnīrs 

"Dzintara līga - 2018", kuru atbalsta bie-

drība "Dzintara Līga" (Mihails Zemlinskis).  

Turnīrā piedalījas divi klubi, no katra kluba 

pa divām komandām: Ludzas NSS/Kārsavā 

(treneris Edvīns Savickis), SK Kuorsova/

Mērdzene (treneris Mihails Olipovs) paralēli 

turnīram notika arī dažādi prasmju 

pārbaudīšanas konkursi. 

Bumbas žonglēšana: 1. vieta - Dairis 

Kaupužs, 2. vieta - Alise Ocinikova, 3. vieta - 

Kurts Rudzītis. 

Bumbas vadīšanā: 1. vieta - Dairis Kaupužs, 

2. vieta - Kurts Rudzitis, 3. vieta - Sintija Par-

sova. 

Sitieni pa vārtiem: 1. vieta - Dairis Kaupužs, 

Arnis Šumskis, 3. vieta - Valerijs Tomilins.  
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VUGD ATGĀDINA: 
AR BĒRNIEM IR JĀPĀRRUNĀ DROŠAS VASARAS PAVADĪŠANAS PAMATPRINCIPI! 

Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā ir tas, ko ar 

nepacietību gaida teju ikviens skolēns, tomēr, ja netiks ievērota 

drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadīju-

mi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus 

drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā. 

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie 

traģiskiem negadījumiem. Ik gadu vasara ir tas laiks, kad notiek visvairāk 

traģisku nelaimes gadījumu – tieši vasaras mēnešos vairāki desmiti bērnu 

un pieaugušo nokļūst dažādos negadījumos, cieš un arī iet bojā. 

Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 79 cilvēki, no kuriem divi bija bēr-

ni, cieta 381 cilvēks, no kuriem 52 bija bērni, bet izglābts tika 382 cilvēki, 

kuru skaitā 43 bija bērni. Savukārt atpūta pie ūdens vasaras mēnešos 

traģiski beidzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka. 

Bet pastaiga mežā nelāgi beidzās 117 cilvēkiem, no kuriem seši bija bērni, 

kuri apmaldījās un pašu spēkiem nevarēja izkļūt ārā no meža.  

VUGD atgādina, ka vecākiem ir savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, 

kas saistītas ar drošību vasarā un pareizu rīcību ārkārtas situācijās, lai šo-

vasar atpūta brīvā dabā nepārvērstos traģēdijā, neciestu un neietu bojā 

bērni. Bērnu vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni 

mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi būs 

neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad tā rīkosies arī bērni, jo 

domās, ka tas ir pareizi. Kā arī, bērniem ir jāizskaidro, ka dažādi aizliegu-

mi un drošības prasības pastāv nevis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, bet gan 

tāpēc, lai nenotiktu nelaimes! 

Lai šo vasaru aizvadītu bez traģiskiem nelaimes gadījumiem, VUGD aici-

na vecākiem ar bērniem pārrunāt piecus ar drošību vasarā saistītus jautāju-

mus! 

Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens? 

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme 

“Peldēties atļauts”), vai, ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās 

peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un 

atvariem. Ūdenī bērniem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdze-

kļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), plunčāties un peldēties tik tālu, cik 

pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri 

piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp 

krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vi-

zinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, visiem obligāti jāvelk 

glābšanas vestes. 

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts bērns var 

pakļūt zem ūdens un noslīkt.  

Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo 

klātbūtnes? 

Vasaras laikā noteikti gadīsies arī kāda lietaina diena vai diena, kad bēr-

nam laiks jāpavada iekštelpās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot bērnus 

vienatnē iekštelpās, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav 

jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai 

aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties 

ugunsgrēks.  

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība vai 

palaidnība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai 

neprasmes veikt saimnieciskos darbus.  

Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un 

būvlaukumiem? 

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties par 

pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaunceltnes un ēkas. Tas ir aizliegts un 

var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē 

ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat ap-

draudot savu dzīvību. 

Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi būt 

prom? 

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecāki-

em būtu jāpieradina bērnus regulāri informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši 

doties un ar ko kopā un cik ilgu laiku būs prom.  

Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautāju-

mu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns.  

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un, kādos gadījumos jāzvana uz tāl-

runi 112! 

Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi 

nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem 

glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī 

jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pi-

eejams telefons, ka, tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par 

notikušo.  

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelai-

mi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan 

īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu 

nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā 

izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda par 

nelaimes izraisīšanu. 

AICINĀM KĀRSAVAS IEDZĪVOTĀJUS PIETEIKTIES BEZMAKSAS SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS NODARBĪBĀM 

Aicinām Kārsavas 

un Kārsavai tu-

vējo apkaimju 

pieaugušos ie-

dzīvotājus, kuri 

vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. 

Nodarbības būs bez maksas un notiks no 19. jūnija līdz 10. jūlijam, 

Kārsavas kultūras namā (telpā blakus lielajai zālei), Vienības iela 49 

c, Kārsavā.  

Informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks otrdien, 19. 

jūnijā no plkst. 18.00 – 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas 

vadītāju, kvalificētu psiholoģi Irina Margeviča, kā arī uzzināt vairāk par 

turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas 

vienu reizi nedēļā, otrdienās, no plkst. 18.00 – 21.00. 

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Kārsavas vai 

Kārsavai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir 

saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt 

smēķēšanu un ir motivēts to darīt.  

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas at-

mešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. 

Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest 

smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi 

atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.  

Pieteikšanās:  

Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai 

sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā 

norādot sekojošu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Kārsavas 

grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot 

uz tālruņa numuru - 26180109. 

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv.  

* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam 

visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības. 

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF 

projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasāku-

mi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu 

apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”. 

http://www.nesmekesu.lv
mailto:atbalsts.atmesanai@gmail.com
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MALNAVAS KOLEDŽAS SMU “EKOKOKS “ PĀRSTEIGUMS MĀTES DIENĀ 

Skolēnu mācību uz-

ņēmumu (SMU) 

veidošana jau 

daudzu gadu 

garumā ir atzīta kā 

efektīva mācību 

metode uzņēmējdar-

bības izglītībā Lat-

vijā. SMU ir 

brīvprātīgs pašu jau-

niešu veidots un va-

dīts uzņēmums,kas 

darbojas visa 

mācību gada laikā 

reālā vidē. 

Šajā mācību gadā 

Malnavas koledžā tika 

nodibināti un 

veiksmīgi darbojas 3 

SMU. Jaunieši ener-

ģiski, apzinīgi un radoši strādāja pie savu produktu vai preču izga-

tavošanas un ņēma aktīvu dalību daudzos vietēja mēroga un citu reģionu 

organizētajos gadatirgos. 

13. februārī reģionālajā Valentīndienas gadatirgū Gulbenē Tir-

dzniecības centrā “BETA“ mūsu mācību uzņēmumi saņēma vienu no 7 

nominācijām “SIMPĀTIJU balvu” 43 mācību uzņēmumu konkurencē. 

Uzņēmumu skaits ar katru gadu palielinās un arī šogad to varēja redzēt, 

jo konkurentu bija ļoti daudz ar visdažādākajām idejām, kas priecē. 

Marta mēneša beigās tikām uzaicināti piedalīties vēl vienā Reģionālajā 

gadatirgū, kurš notika Jākabpilī. Šajā tirdziņā jaunieši guva lielu pieredzi 

savu esošo un arī nākamo ideju īstenošanā un pilnveidošanā.  

Tuvojoties MĀTES dienai, radās ideja –  sagaidīt to īpaši un, protams, 

apsveikt skolotājas un pārējās darbinieces. SMU “EKOKOKS” - 

izglītības programmas “Lauksaimniecība“ 1. kursa audzēknis EGILS 

LOČMELIS uzsāka mērķtiecīgu un apzinīgu atdevi iecerētās idejas real-

izācijā. Jaunietis ieguldīja lielu darbu, izgatavojot paša rokām gandrīz 40 

dažādus koka figūru izstrādājumus. Viņs paveica ļoti lielu un apjomīgu 

darbu, pateicoties savai apņēmībai un talantam. 

Savukārt SMU “Dāvināšanas prieks“ vadītāja Lita Dīce – izglītības 

programmas “Banku zinības un finanses“ 2. kursa audzēkne sagatavoja 

svētku atklātnītes ar Mātes dienai veltītu dzejoli. Sagatavotās dāvanas jau-

nieši pasniedza personīgi katrai skolotājai un darbiniecei, nolasot saga-

tavoto vēlējumu. Sveikšanas brīdī bija pamanāma emociju un pozitīvu 

lādiņu saņemšana, kas liecina par izdevušos pārsteigumu. Arī paši jaunieši 

bija ļoti priecīgi.  

Esmu gandarīta par enerģiskā jaunieša – Egila L. ieguldījumu un at-

bildīgo attieksmi iecerēto rezultātu sasniegšanā. Man kā SMU skolotājai -

konsultantei ir patiess prieks par kopdarbu. 

Jaunieši! Tuvojas mācību gada noslēgums. Daudziem tas ir laiks, kad 

būsiet izvēles priekšā. Tikai pašiem zinot, ko gribat sasniegt, par ko dzīvē 

gribat kļūt, noticiet sev un saviem spēkiem. Malnavas koledžā jūs varēsiet 

savus mērķus, nodomus un sapņus pilnvērtīgi īstenot! 

 
Rita Žuka 

Malnavas koledžas ekonomikas skolotāja, SMU biznesa konsultante 

NEBŪS JĀMAKSĀ NODOKĻI NO LĪDZEKĻIEM, KO UZŅĒMUMS IEGULDA DARBINIEKU SALIEDĒŠANĀ  

Uzņēmumi sīvi konkurē, lai noturētu savā uzņēmumā labākos dar-

biniekus. Taču ne jau tikai atlīdzība motivē darbinieku palikt vai dot-

ies strādāt uz citu uzņēmumu. Ļoti nozīmīgs faktors ir darba vide un 

atmosfēra kolektīvā. Uzņēmumi rīko saviem darbiniekiem sporta 

spēles un Ziemassvētku svinības, kā komanda piedalās, piemēram, 

maratona skrējienā un ierīko atpūtas stūrīšus bērnu pieskatīšanai. 

Augot konkurencei, uzņēmumiem ir arvien aktīvāk jādomā, kā pa-

darīt savu darba vidi pievilcīgāku un atraktīvāku darbinieku acīs. 

Tomēr līdz šim šādu tēriņu iekļaušana uzņēmuma izdevumos netika 

uzskatīta par saimnieciski attaisnotiem izdevumiem. Tas nozīmēja, ka 

no tiem bija jāmaksā nodokļi. Apzinoties, ka šāda norma ir nove-

cojusi, jaunā nodokļu reforma paredz jaunu terminu “personāla 

ilgtspējas pasākumu izdevumi”, kurus turpmāk varēs iekļaut at-

taisnotajos izdevumos. Proti, no tiem nebūs jāmaksā nodoklis un tie 

būs norakstāmi uzņēmuma izdevumos. 

 

No 2018. gada janvāra, kad spēkā stājās jaunā nodokļu reforma, uz-

ņēmumi var iekļaut personāla ilgtspējas pasākumus ar saimniecisko dar-

bību saistītos izdevumos. Vien jāpatur prātā, ka šāda rakstura izdevumi 

kopā ar reprezentācijas izdevumiem nevar pārsniegt 5% no iepriekšējā 

pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, 

par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. Gadījumā, 

ja šāda veida izdevumi tomēr pārsniegs minētos 5%, tie būs jānorāda kā ar 

saimniecisko darbību nesaistīti, kas nozīmē, ka tiem piemēros nodokli. 

Grāmatvežiem jāatceras, ka šie izdevumi tiek uzskaitīti dalīti no citiem 

izdevumiem, proti, tie ir jānodala atsevišķā kontā no pārējiem saimniecis-

kās darbības izdevumiem. Bet, kas tad tiek izprasts ar personāla ilgtspējas 

pasākumiem - par to plašāk rakstā. 

 

Kolektīvu motivējošie pasākumi 

Šie pasākumi ir ar noteiktu mērķi – kolektīva motivēšana vai sa-

liedēšana. Ja pasākums ir atsevišķiem darbiniekiem un ar pasākumu 

saistītos izdevumus nevar personificēt, tad izdevumi uzskatāmi par 

nosacīti sadalīto peļņu un par tiem jāmaksā nodokli.  

Darbinieku nogādāšana darba vietā un izmitināšana 

Transporta nodrošināšana uz darba vietu un atpakaļ ir viens no ris-

inājumiem, ko piedāvā uzņēmumi. Tikpat aktuāla problēma ir darbinieku 

izmitināšana, ja darbs notiek arī nakts maiņās. Turpmāk šos izdevumus 

uzņēmumi varēs iekļaut ar saimniecisko darbību attaisnotos izdevumos.  

 

Komforta zonas darba vietā 

Nereti kā piemērs modernai darba videi tiek minēti uzņēmumi, kas 

savu darbinieku komfortam ierīkojuši sporta un trenažieru zāli ar dušas 

un ģērbtuves telpām. Uzņēmumi, kuros strādā jaunie vecāki, aizvien 

biežāk ierīko bērnu pieskatīšanai paredzētas telpas. Likums to traktē kā 

izdevumus saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem un tātad tie 

nodrošina darbinieku ilgtspējas pasākumus. 

 

Bēru pabalsti 

Bēru pabalsti, tajā skaitā,  izdevumi vainagiem, izmaksas līdzjūtību 

publicēšanai, bēru izdevumi darbinieku vai to radinieku nāves 

gadījumā  u.tml.  

 

Kādi izdevumi netiek uzskatīti par personāla ilgtspējas pasākumi-

em? 

Gluži visu kā personāla ilgtspējas izdevumus norakstīt gan nevarēsim. 

Kā piemēram, šim mērķim neatbilst: dzimšanas dienu un vārda dienu 

mielasti un svinības; tāpat arī vakariņu kompensēšana darbiniekiem, kuri 

spiesti strādāt virsstundu darbu, lai nodotu projektus noteiktos termiņos; 

arī izdevumi par vitamīnu, uztura bagātinātāju vai medikamentu iegāde 

darbiniekiem nav uzskatāma par personāla ilgtspējas pasākumu; tajos 

netiek ieskaitīti arī izdevumi par tēju, kafiju, pienu, augļiem un nelielam 

uzkodām uzņēmuma darbiniekiem ikdienā (t.i., nav saistīti ar konkrētu 

motivēšanas vai saliedēšanas pasākumu un  nav paredzēti darba 

koplīgumā). Izņēmumi var būt tikai gadījumos, kad to paredz darba 

koplīgums, un izdevumi nav personificējami. 

 

Darbinieku individuālā motivēšana 

Līdzās kolektīvu motivējošiem un saliedējošiem pasākumiem, kas 

vērsti uz kolektīvu kopumā, pastāv arī darbiniekus individuāli motivējošie 

pasākumi. Piemēram, darbinieka apdrošināšana, komandējumi un kvalif-

ikācijas celšanas kursi. Šie izdevumi jau iepriekš bija iekļaujami kā saim-

nieciski attaisnotie izdevumi, nodoklis no tiem nebija jāmaksā un uz šāda 

veida izdevumiem 5% ierobežojums neattiecas.  
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Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. gs. 

vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecības 

centrs.  

Līdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas-

ta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā 

Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā.  

Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no 

1859.-1868.g.). Tas ir vecākais Latvijā. 

Pilsētas tiesības Kārsavai piešķirtas 1928. gada 11. februāri.  

Jau trešo reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. Šo-

reiz ieskats no 1960.-1969. gadam.  

Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.  

Svētku demonstrācija 60. gadu beigās pie Kārsavas KN.  

< Kārsavas vidusskolas 

būvniecība 1962. gadā.  

Ļeņina pieminieklis  pilsētas 

skvērā. > 

 

< Riteņbraucēju 

sacensības, 

Sporta dienā.  

 

 

 

Vidusskolas 

audzēkņi ar 

audzinātāju 

Jadvigu 

Punāni. > 

Pilsētas futbola komanda 60. gadu sākumā.  

< Strādnieces maizes 

ceptuvē.  

 

 

 

 

Dziesmu un deju 

svētku dalībnieki, 

1962. gadā. > 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

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

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

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 5 miršanas reģistri, 1 laulības reģistrs un 2 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlēju-

šies savai meitai vārdu Nikolajs, Sofija.  

facebook.com/KarsavasNovads 

AIZRAUJOŠS IZZIŅAS PĀRGĀJIENS DABAS PARKĀ „NUMERNES VALNIS”  

Kārsavas novada pašvaldība 

un Dabas aizsardzības pār-

valde dabas mīļotājiem 

piedāvā izziņas pastaigu pa 

dabas parka “Numernes valnis” teritoriju, kas norisināsies 16. jūnijā 

plkst. 13.00.  

Aktīvākie un sportiskākie Kārsavas novada iedzīvotāji un viesi tiek ai-

cināti doties ekosistēmas iepazīšanās pārgājienā pa aizsargājamo dabas 

teritoriju kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās admin-

istrācijas vecāko valsts vides inspektori Elīnu Tripāni. 

Tikšanās vieta – pie skatu torņa stāvlaukumā, GPS koordinātas: 

56.843877 un 27.488672. Iešanai dabā vilkt laika apstākļiem atbilstošu 

apģērbu un gumijas zābakus. Par bērnu drošību atbildību uzņemas vecāki. 

Pasākuma noslēgumā – pikniks pie skatu torņa. Papildus informācija – 

29327265 vai antra.lipska@karsava.lv 

Pasākums tiek organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, 

to finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija. 

Antra Lipska 

Kārsavas novada tūrisma organizatore 

VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA LUDZAS TERITORIĀLĀ STRUKTURVIENĪBA 

ORGANIZĒ SEMINĀRU SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS VEICINĀŠANAI 

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība 

(turpmāk tekstā – VPD Ludzas TSV) šī gada 7. jūnijā organizēja sem-

ināru, kurā tika apzināti iespējamie resursi darbā ar probācijas klien-

tiem, uzsvaru liekot tieši uz darbu ar vardarbīgu noziedzīgu nodarīju-

mu veikušām personām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 

tikumību un dzimumneaizskaramību veikušām personām un darbu 

ar noziedzīgu nodarījumu veikušām nepilngadīgām personām. Semi-

nārā piedalījās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu Sociālo 

dienestu pārstāvji, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas 

iecirkņa pārstāvji, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk 

tekstā – NVA) Ludzas filiāles pārstāvji. 

Semināra ievadā NVA Ludzas filiāles vadītājs Edgars Tereško ie-

pazīstināja klātesošos ar aktualitātēm un pieejamajiem resursiem 

bezdarbniekiem. Bezdarbniekiem ir pieejamas gan grupu, gan individuālās 

karjeras konsultācijas, kurās tiek sniegta  informācija par darba tirgu, par 

izglītības iespējām, par karjeras pamatiem, notiek karjeras plāna izveide, 

tiek sniegta informācija par CV veidošanu, kā arī notiek sagatavošanās 

darba intervijai. Kā arī ilgstošajiem bezdarbniekiem ir pieejamas indi-

viduālās psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. Būtisks resurss 

bezdarbniekiem ar alkohola lietošanas problēmām ir Minesotas 12 soļu 

programma, kura tiek organizēta Rīgā SIA „ Akrona 12”  vai Jelgavā 

slimnīcā „Gintermuiža” un bezdarbniekiem šis pakalpojums ir bezmaksas, 

kā arī tiek nodrošināts transports turp un atpakaļ. Ir iespēja arī kodēties, 

kas bezdarbniekiem arī ir bezmaksas pasākums. E.Tereško skaidroja arī 

par NVA piedāvātajām apmācībām, par pasākumiem komercdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī stāstīja par Ieslodzījumu vietu pārval-

des īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija 

sabiedrībā un darba tirgū”, kurā līdzdarbojas arī NVA karjeras konsultanti, 

kura ietvaros ieslodzītajiem ir iespēja apgūt dažādas profesijas, kas var 

veicināt viņu integrēšanos darba tirgū pēc atbrīvošanās no brīvības 

atņemšanas iestādes. 

Semināra turpinājumā VPD Ludzas TSV vadītāja Skaidrīte 

Jemeļjanova, vecākā probācijas speciāliste Aija Ziediņa un probācijas 

speciāliste Margarita Anča iepazīstināja klātesošos ar uzraudzības 

īstenošanas kārtību un papildus, bez likumā noteiktiem, iespējamajiem 

probācijas klientiem nosakāmiem pienākumiem, akcentējot tos pienāku-

mus, caur kuriem tiek risinātas probācijas klienta konstatētās kriminogēna 

rakstura problēmas  apmeklējot Valsts probācijas dienesta norādīto 

speciālistu, ja probācijas klients piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu 

saistītos papildu izdevumus vai tas nerada papildu izdevumus, tāpēc 

Valsts probācijas dienestam svarīgi ir apzināt visu citu iestāžu rīcībā piee-

jamos resursus probācijas klientiem bez maksas un aktīva savstarpēja sa-

darbība starp iestādēm darbā ar klientu, uzsvaru liekot tieši uz  uzraudzību 

darbā ar vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu veikušām personām, par 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret tikumību un dzimumneaizska-

ramību veikušām personām un darbu ar noziedzīgu nodarījumu veikušām 

nepilngadīgām personām. Darbā ar šādām personām ir svarīga visu ie-

stāžu sadarbība, kuru uzskaitē probācijas klients atrodas un ar viņu tiek 

strādāts.  Seminārā pārrunāta starpinstitūciju sadarbība, kura ir īstenota 

līdz šim un nosprausti uzdevumi sadarbības uzlabošanai nākotnē. 

Atzīmēta veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Ludzas novada Sociālā dienesta 

speciālistiem, kuri vienmēr ir atsaucīgi un piedāvā savus pieejamos resur-

sus darbā ar vardarbību veikušām personām. Sociālajā dienestā ir piee-

jamas gan individuālas psihologa konsultācijas, gan konsultācijas grupu 

nodarbību veidā. Seminārā arī citu pašvaldību Sociālo dienestu speciālisti 

tika aicināti izmantot šo resursu, jo arī citu pašvaldību Sociālo dienestu 

klientiem tas ir pieejams, ir iespēja segt ceļa izdevumus nokļūšanai uz 

konsultācijām, reizē ir iespēja apmeklēt arī Valsts probācijas dienestu bez 

papildus izdevumiem sabiedriskajam transportam. 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa in-

spektore Jeļena Rutkovska seminārā aktualizēja jautājumu par vardarbību 

ģimenē un kārtību, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu 

aizsardzību pret vardarbību. J.Rutkovska aicināja klātesošos mudināt sa-

vus klientus neklusēt par vardarbību ģimenē, bet meklēt kopīgi risinājumu 

un vērsties Valsts policijā, lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus. 

Kopumā seminārs bija vērtīgs, jo tika aktualizēti un apzināti pieeja-

mie resursi citu iestāžu rīcībā darbā ar probācijas klientiem. Liels paldies 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšniekam 

Oskaram Točelovskm par atbalstu semināra organizēšanā, kā arī visiem 

semināra dalībniekiem par aktīvu līdzdalību! Tikai mums visiem kopā ir 

spēks un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam darīt mūsu sabiedrību 

drošāku! 

Margarita Anča 

VPD Ludzas TSV probācijas speciāliste 


