
 
KĀRSAVA AR VĒRIENU NOSVIN NOVADA SVĒTKUS 

Kā gadu no gada ierasts, augustā Kārsavas novads svin svētkus. Arī 

šogad tika pulcināti iedzīvotāji un viesi kopīgos kultūras pasākumos, 

sporta sacensībās un vietējo mājražotāju meistarojumu baudīšanā. 

Kārsavas pilsētai aprit 90 gadi un par godu jubilejai svētku program-

ma bija ļoti piesātināta.  

Emocijām bagātie svētki Jaunībai 

Ar rotaļām un atrakcijām iesākās jauniešu diena Kārsavas “Krosta” estrā-
dē. Visiem bija iespēja ļauties bezmaksas virtuālajai atrakcijai – 7D – bril-
les un iemēģināt atvērto lāzertaga spēli dabā. Koncertā tika godināti Kār-
savas pilsētas un Malnavas pagasta pilngadnieki. Par muzikālo baudījumu 
parūpējās grupa “Cover Crew”. 

Esi aktīvs – nesēdi mājās 

Tradicionāli novada svētki sākas ar dažādām sporta aktivitātēm, kur no-
vadnieki un viesi sacentās minifutbolā, tenisā, pludmales volejbolā. Tie 
kuri nebaidās tumsas savas prasmes parādīja ielu nakts pasākumā “Pi kuo-
jis nakts!”. 

Pēdējā novada svētku dienā Kārsavas vidusskolas stadionā pulcējās tie, 
kuri savus spēkus vēlējās pārbaudīt ielu vingrošanā, dambretē, šautriņu 
mešanā un šaušanā mērķī. 

Krāšņie svētki Bērnībai 

Jau vairāku gadu garumā par jauku tradīciju kļuvusi jaundzimušo godinā-
šana, un šogad to papildināja ratiņu parāde, kas bija krāšņs izrotāto ratiņu 
karnevāls. Gājienu papildināja Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņa 
“Līnija” veidotie tērpi. Pirmo reizi mazie ķipari sacentās rāpošanas sacen-
sībās un guva savu pirmo medaļu. Novada svētkos jaunākajiem novada 
iedzīvotājiem veltītajā koncertā pulcējās jaunās ģimenes un Kārsavas no-
vada radošās saimes. 

Kārsavas vēstures stāsti fotogrāfiju izstādē 

Kārsavas novadu svētku ietvaros notika vēl nebijis pasākums – izstādes 
atklāšana “Kārsavas stāsti”, kas aktualizē jautājumu par novada kultūras 
mantojumu. Sasaistot pagātni ar tagadni, iekštelpā skatāmas fotogrāfa Di-
dža Grodza fotogrāfijas, kas tapušas ekspedīcijas laikā 2018. gada maijā 
un dokumentē šī brīža situāciju nozīmīgākajos Kārsavas novada kultūras 
mantojuma objektos. 

Atklājot vēsturisko mantojumu, vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja iz-
mantot divu dienu bezmaksas foto sesiju ar fotogrāfu Didzi un kļūt par 
foto stāsta daļu. Šī izstāde ir solis ceļā uz rakstu krājumu, kurā pirmo reizi 
apkopoti pētījumi par Kārsavas novada arheoloģiskajām vietām, muižu 
sistēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām kopienām un 20. gadsimta karu 
nestajām pārmaiņām. 

Dāvinājumi pilsētas 90 gadu jubilejā 

Malnavas Rožukroņa Romas Dievmātes katoļu baznīcu ar ērģeles skaņām 
un spēcīgo balsi piepildīja ērģelniece Edīte Deksne un operdziedātāja Ilo-
na Bagele. Abas mākslinieces savā daiļradē apvieno gan klasisko, gan 
mūsdienu mūziku. 

Par īpašo dāvanu – pulksteni – Kārsavas pilsētai 90.gadu jubilejā un brī-
nišķīgi skaisto salūtu, kas padarīja novada svētkus īpašākus un svinīgākus, 
jāpasakās SIA “Salenieku dolomīts”. Tagad Kārsavas iedzīvotāji un viesi 
spēs noteikt pareizo laiku jebkurā diennakts laikā. 

Lepnums par savu dzimteni 

Kārsavas pilsētas skvērā bija iespējams apskatīt katra pagasta izrotāto 
latvju zīmi. Noslēguma koncertā dziesmās un dejās izskanēja Kārsavas 
pilsētas vēsture un tās iedzīvotāju dažādība. Tika godināti mūsu novada 
ļaudis, kuri jau ir pārkāpuši 90 gadu slieksni. Kārsavas novada svētku ap-
meklētāji sajūsminājās par to, cik pilsēta ir mainījusies un kļuvusi par vie-
nu no skaistākajām pierobežas pērlēm. 

Uz tikšanos nākamgad! 

Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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NOTIKS INFORMATĪVA SANĀKSME PAR DABAS PARKA „NUMERNES VALNIS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀ-

NA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

2018. gada 14. septembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā, Lie-

pu ielā 1, Salnavā, notiks informatīva sanāksme par dabas parka 

„Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna uzsākšanu turpmāka-

jiem 12 gadiem.  

Sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka „Numernes 

valnis” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plā-

na izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem 

pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna iz-

strādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģis-

kās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 

mežu kompensācijas maksājumiem. 

Dabas parks „Numernes valnis” izveidots 2004. gadā un ir Natura 

2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība sastā-

da 981 ha. „Numernes valnis” ir viena no lielākajām Latvijas osveida 

grēdām, tā uzskatāma par unikālu ģeoloģisku un botānisku objektu. Teri-

torijai raksturīga liela floras daudzveidība – uz „Numernes vaļņa” sasto-

pamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa paze-

minājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, pur-

vi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā atrodas viena no Latvi-

jā lielākajām un vitālākajām dzeltenās dzegužkurpītes 

atradnēm, kā arī plašas audzes veido meža silpurene. 

Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu un pārejas purvi. 

Atgādinām, ka dabas parkā „Numernes valnis” ir jā-

nodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 

saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt 

biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā terito-

rijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus, 

reģiona attīstību un iedzīvotāju intereses. 

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārē-

jos, kam interesē dabas parka „Numernes valnis” turpmākā aizsar-

dzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā 

sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu vie-

dokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils 

Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. 

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstī-

bas vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2018. gada 

10. septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: 

uldis.valainis@biology.lv. 

Aicināti visi interesenti!  

Augustā tika pabeigti būvdarbi pilsētas centrā Baznīcas, Malnavas un Sporta  

ielu posmos. 

Tika veikta vecā asfaltbetona segas frēzēšana, šķembu izbūve, asfalta  pamatnes grun-

tēšana, ielas apmaļu montāža, nomales aizpildīšana ar šķembu un asfaltbetona izbūve. Ko-

pējā platība, kurā veikti būvdarbi ir  5640 m2. Tos veica  SIA “ Rubate” un uzraudzīja bū-

vuzraugs no SIA “ R4F”. 

Darbu kopējās izmaksas ir 194694.37 EUR.  

Šos ielas posmus aktīvi izmanto iedzīvotāji, jo tajos atrodas divi veikali, autoosta un 

baznīca.  

Inese Lipska 

projektu vadītāja 

PAR SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANU 

Šī gada 24. septembrī, Kārsavas 

novada pašvaldībā brīvdiena, sais-

tībā ar pāvesta Franciska vizīti Latvi-

jā. 

Pašreiz Kārsavas novadā ES struktūrfondu projekta 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ie-

tvaros tiek īstenots projekta 9.2.2. pasākuma mērķis  - palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem. 

Projekta ietvaros ir izvērtētas 15 bērnu ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem vajadzības un izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Vasaras 

brīvlaika nogalē 4 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

– reitterapiju pie reitterapeites Aļonas Antončikas Ozolaines pagastā, 

c.Bekši, Rēzeknes novadā.  

Reitterapija – tā ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir 

zirgs, tā sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un 

sociālā rehabilitācijā. Reitterapija ārstē dažādas saslimšanas centrālās  un 

perifērās nervu sistēmas slimības, balsta un kustību orgānu saslimšanas, 

elpošanas orgānu saslimšanas, sirds un asinsvadu slimības un citas sa-

slimšanas.  

Mūsu novada bērniem bija iespēja sajust zirgu dziedinošās ritmiskās 

kustības un siltumu, kas veicināja viņu labsajūtu, pašcieņu, paškontroli 

un neatkarību.  

Savukārt par bērnu vecāku labsajūtu projekta ietvaros ir padomāts arī 

par bērnu vecākiem. Tieši vecāki ir katram bērnam vissvarīgākie cilvēki, 

un vecāku sniegtais atbalsts viņam ir visbūtiskākais. Atbalsts  nepiecie-

šams arī pašiem vecākiem, īpaši, ja viņi audzina bērnu, kuri ir ar īpašām 

vajadzībām. Astoņi bērnu vecāki pašreiz saņem fizioterapijas individuā-

lās nodarbības Joņinas Maritas – fizioterapeita praksē. 

Līdz pat 2022. gadam projekta ietvaros bērniem un viņu vecākiem būs 

iespēja arī turpmāk saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitāci-

jas pakalpojumus. 

Paldies visiem par sadarbību! 

Andželika Malakāne 

Kārsavas novada sociālā dienesta vadītāja  

ATJAUNOTS IELU SEGUMS PILSĒTAS CENTRĀ  

Kārsavas novada pašvaldība nodrošinās transportu uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi Aglo-

nā šī gada 24. septembrī. Lūgums visiem interesentiem pieteikties pie pagasta pārvaldniekiem līdz 20. 

septembrim. 

TRANSPORTS UZ PĀVESTA FRANCISKA VADĪTO SVĒTO MISI AGLONĀ 



Pašvaldība un Kultūra 3 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              SEPTEMBRIS    2018 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS APMEKLĒT BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS 

Kārsavas novada pašvaldības projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas no-
vada iedzīvotājiem” ietvaros turpinās aktivitāte “Vingrošanas nodar-
bības iedzīvotājiem sirds un asinsvadu veselības uzlabošanai Kārsa-
vas novada iedzīvotājiem”, iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties bez-
maksas vingrošanas nodarbību aktivitātes. Tās vadīs fizioterapeite 
Marita Joņina. 

Projekta aktivitātes notiek sekojošos kultūras namos: 

• Mērdzenes pagastā nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās, 
plkst. 18.00, Mērdzenes kultūras namā, sākot no 18. septembra; 

• Mežvidu pagastā nodarbības notiks trešdienās un piektdienās, plkst. 
17.30, Mežvidu kultūras namā sākot no sākot no 14. septembra; 

Salnavas pagastā nodarbības notiks pirmdienās, plkst. 19:00 un piekt-
dienās, plkst. 18:00, Salnavas kultūras namā, sākot no 14. septembra. 

Vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 27431363 (Marita Joņina).  

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Vienas 
nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības ir bezmaksas. Līdzi vēlams paklājiņš, 
uz pirmo nodarbību, pasniedzēja nodrošina 15 paklājiņus. 

 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada 
iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 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 

14. septembrī plkst. 9.00 Kārsavas vidusskolas stadionā Latvijas 

Olimpiskā diena 2018  

14. septembrī plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Ro-

mas katoļu baznīca. Ērģelnieki no Krievijas Deniss Makhankovs 

un Dina Ikhina. Ieeja par ziedojumiem  

16. septembrī plkst. 10.00 Kārsavā Telegrāfa un Raiņa ielu krusto-

jumā notiks tradicionālais mājražotāju tirgus. Par lustīgu noskaņoju-

mu rūpēsies Malnavas pagasta pašdarbnieku kolektīvs. 

16. septembrī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 

Prāta spēles „Aļberts” 

22. septembrī plkst 20.00 Rogu pilskalnā Baltu Vienības uguns 

iedegšana  

Līdz 24. septembrim Linu pieņemšanas punktā izstāde „Kārsavas 

stāsti” Darba laiks darba dienās no plkst. 13.00 līdz 15.00, svētdie-

nās no plkst. 10.00 līdz 13.00. 

PASĀKUMU PLĀNS 

ĒRĢELMŪZIKAS SEZONAS NOSLĒGUMA KONCERTS 

14. un 15. septembrī Latvijā viesosies vieni no aktīvākajiem jaunās 
paaudzes koncertērģelniekiem Krievijā, sniedzot koncertus Malnavas 
Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā Kārsavā (14.09. plkst. 
18.00) un Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas 
katoļu baznīcā Rogovkā (15.09. plkst. 18.00). 

Dina Ikhina un Deniss Makhanovs ir N. Rimska – Korsakova Sanktpē-
terburgas Valsts konservatorijas ērģeļu klases (prof. Daniels Zaretskis) 
absolventi, starptautisko konkursu laureāti. 

No 2014. gada mūziķi uzstājas duetā gan Krievijā, gan ārpus tās. Viņus 
vieno ne tikai mūzika, bet arī laulāto saites. 

Viņu repertuārā ir kompozīcijas, kas radītas speciāli ērģeļu duetiem, 
populārākās simfoniskās mūzikas orķestra pārlikumi ērģelēm četrrocīgi, 
kā arī īpaši šiem māksliniekiem rakstīti mūsdienu komponistu skaņdarbi. 
Aktīvu koncertdzīvi ērģelnieki veiksmīgi apvieno ar pedagoģisko darbu. 
Deniss no 2012. gada ir ērģeļspēles pedagogs bērnu mūzikas skolā un Di-
na no 2017. gada ir ērģeļspēles un klavesīna spēles pasniedzēja konserva-
torijā. 

No 2015. Līdz 2017. gadam bija Kondopogas (Korēlija) Kultūras Pils 
solisti. 

Abi mūziķi ir labdarības projekta Ērģeļmūzikas koncerti Pečorās idejas 
autori un organizatori. Tā ietvaros tiek vākti ziedojumi vēsturisko ērģeļu 
restaurēšanai Pečoru Sv. Pētera baznīcā Pleskavas apgabalā, par ko ērģel-
nieki ir bijuši nominēti dažādām balvām un 2016. gadā saņēmuši Pirmo 
sabiedrisko prēmiju Народное признание-2015nominācijā Iniciatīva, kā 
arī bijuši Pleskavas apgabala Administrācijas Prēmijas laureāti. 

Šī dueta mziķi Latvijā jau ir uzstājušies vairākas reizes un plāno kon-
certēt šeit arī turpmāk, tā kā ir akceptēti dalībai festivālā Latgales ērģeļu 
dienas 2019.  

Guna Kise 

Ērģelniece 

13. septembrī Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika atklāja jauna no-
vadpētniecības izstāde „Skaista mana tēva sēta”, ko kopīgi veidoja 
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes bibliotekāri. Pēc reprezentāci-
jas Ludzā, izstāde nu ir atceļojusi uz Kārsavu un būs skatāma visu 
septembra mēnesi.  

ATKLĀTA IZSTĀDE “SKAISTA MANA TĒVA SĒTA”  

Sakarā ar darbinieka atvaļinājumu no šī 
gada 17.septembra līdz 27.septembrim 
NVA Ludzas filiāle Kārsavā būs slēgta. 
Nepieciešamības gadījumā griezties 
NVA Ludzas filiālē, Stacijas ielā 44, 
mob. tālr.: 65781250 / 25685330 
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NAKTS PIEDZĪVOJUMS SĒŅOJOT NUMERNES DABAS PARKĀ 

Jau septīto gadu, tuvojoties tumsai, sēņotāji – avantūristi, pulcējās 

dabas parkā “Numernes valnis”  un devās naksnīgā piedzīvojumā.  

Septītais festivāla gads izrādījās ne tikai ar sēnēm un labiem laika ap-

stākļiem apveltīts, bet arī ar rekordlielu dalībnieku skaitu – 34 komandās 

pulcējās 102 sēņotāji, kuri pusotras stundas laikā izbrida 40 hektāru plašo, 

lentā skauto areālu. 

Atgriežoties no meža, sēņotāji vēl joprojām bija enerģijas pilni un gata-

vi mērīties un lielīties ar saviem groziem. Iesākumā tika apbalvota ko-

manda, kuras fotogrāfija sociālajos tīklos, ar tēmturi #EjomBakuot, iegu-

va visvairāk “like” - komanda “MašRūņi” uzvarēja nominācijā “Socialūs 

teiklu pavielnīki”. Pilnāko grozu nominācijā “Leluokuo raža” uzvarēja 

Tilžas komanda “Iepūt ezītim”. “Tuoluokī gosti” nomināciju, kā arī 

“Latgolys šmakovka” ekskursiju dāvanu karti ieguva komanda “Cepurīšu 

mednieces”, kurā bija sēņotāja nu Dobeles. Pie dāvanu kartes no mūsu 

atbalstītāja tika arī otra tālākā komanda – “Sāga22” no Jelgavas. Koman-

da “Nazineiši” no Malnavas ieguva nomināciju “Eko komanda”, jo parū-

pējas arī par to, lai groziņā no meža iznestu cilvēku atstātos atkritumus. 

“Radūšuokais komandys tāls” atkal tika izdomas bagātajiem zilupiešiem - 

“Zilupes laimes lācis & Co”. Savukārt, lielāko baraviku nomedīja koman-

da “Ezīši miglā” no Ludzas.  

Sakām milzīgu paldies visiem mūsu atbalstītājiem – “FizioPro” un “VK 

skaistumkopšanas privātprakse”, kuru dāvanu kartes tika apslēptas mežā 

un trīs acīgākie sēņotāji pie tām arī tika. “Mežvidu tomātu” sulas saņēma 

nomināciju “Eko komanda” un “Sociālūs teiklu pavielnīki” ieguvēji. 

“Latgolys šmakovka” ekskursiju dāvanu kartes ieguva “Tuoluokī gosti”, 

“Tuoluokī gosti Nr.2” un “Radūšuokais komandys tāls” nomināciju uzva-

rētāji. Kārsavas novada pašvaldības sarūpētie “Ejom Bakuot” lakatiņi tika 

pasniegti visu 6 nomināciju ieguvējiem. Par specbalvu bija paruūpējušās 

māsas Bernānes no Mežvidiem - eko upeņu sulu saņēma trīs 

“Sekseiguokuo sieņs” īpašnieki. Piemiņas koka medaļu saņēma ik viens 

nakts sēņošanas festivāla “Ejom Bakuot” dalībnieks! 

Paldies biedrībai “Kūzuls” par garšīgo un spēcinošo putru! Paldies vis-

iem, kas palīdzēja, lai šis meža festivāls izdotos! 

Pasākuma organizators un viens no idejas aizsācējiem Juris Vorkalis 

atzīst, ka: “Visu šo gadu laikā, Numernes mežā esmu pieredzējis neaprak-

stāmas enerģijas un pozitīvo emociju strāvojumus , ko radāt Jūs – foršie 

un jautrie cilvēki ar nazīšiem rokās! Ticu tam, ka atradīsies labi cilvēki, 

kas šo skaisto tradīciju turpinās! Paldies, tiekamies kādreiz mežā!”. 

Juris Vorkalis 

vides pārvaldības speciālists un pasākuma organizators 

Svecīšu vakari Malnavas pagastā 13.oktobrī  

• Novoselku kapsētā plkst. 11.00 

• Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00 

• Salinīku kapsētā plkst. 13.00 

• Daguševas kapsētā plkst. 14.00 

• Grebņevas kapsētā plkst. 15.00 

• Bozovas kapsētā plkst. 16.00 

Svecīšu vakari Salnavas pagastā 

20.oktobrī  

• Rogu kapsētā plkst. 12.00 

• Naudaskalna kapsētā plkst. 13.00 

• Zacešku kapsētā plkst. 14.00 

• Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00 

21.oktobrī 

• Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00 

• Zoblevas kapsētā plkst. 13.00 

• Silarašu kapsētā 14.00 

• Uguļovas kapsētā 15.00 

Svecīšu vakari Mērdzenes pagasta kapsētās 
27.oktobrī 

• Vecpiragovas kapos plkst. 13.00 

• Pudinavas kapsētā plkst. 14.00 

• Šalaju kapsēta plkst. 15.00 

Svecīšu vakari Mežvidu pagasta kapsētās 

20.oktobrī  

• Pliešu kapsētā plkst. 12.00 

• Vecinānu kapsētā plkst. 13.30 

• Dzērvju kapsētā plkst. 14.30 

4.novembrī  

• Sila kapsētā plkst. 11.00 

• Lakšinīku kapsētā plkst. 13.00 

SVECĪŠU VAKARI KĀRSAVAS NOVADĀ 
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TIKŠANĀS AR GUNTARU RAČU 

11.septembrī, izcilā latviešu dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā, Mal-

navas koledžas literārā pulciņa dalībnieki devas uz Ludzas Tautas na-

mu, lai Dzejas dienu ietvaros tiktos ar dzejnieku, mūziķi, mūzikas izde-

vēju un producentu Guntaru Raču.  

2017. gadu G.Račs sāka ar jaunu apņemšanos- katru dienu sarakstīt vis-
maz vienu dzejoli. Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas datums. Pēc 
pusgada, kad šo, katru vakaru dzejnieka facebook profilā publicēto dzejoļu 
skaits sasniedza 183, bet ar tiem bija dalījušies daudzi tūkstoši cilvēku, tika 
nolemts tos apkopot grāmatā "365 / 1.daļa".  Šī mazā dzejas grāmatiņa iegu-
va nomināciju “Vispieprasītākā grāmata 2017.gadā”. Kā atzīst grāmatu iz-
platītāji, tad tā bija pirmā reize šādu topu vēsturē, kad pirmajā vietā ir dze-
joļu grāmata. Pēc lasītāju lūguma darbs turpinājās, un jau 2018. gada sāku-
mā iznāca 2.daļa. 

Dziesmas ar Guntara Rača vārdiem ir komponējuši daudzi mūzikas auto-

ri Latvijā, tai skaitā Raimonds Pauls, Jānis Lūsēns, Uldis Marhilēvičs, Ai-

nārs Virga, Imants Kalniņš, Tomass Kleins. Tāpēc pasākumā dzejas rindas 

mijās ar dziesmu izpildījumu. Biežāk klausītaji atceras dziesmas mūzikas 

autoru, bet ne mazāk svarīgi ir vārdi. Domāju, ka pēc patiesās, sirsnīgas, 

atklātas sarunas ar Guntaru Raču jaunieši nopietnāk ieklausīsies dziesmu 

tekstos un pievērsīs uzmanību tam, kas tekstu sacerējis. 

Paldies Ludzas centrālajai bibliotēkai, ka uzaicināja ciemos tieši G.Raču, un Malnavas koledžas vadībai par radīto iespēju apmeklēt šo jauko pasākumu! 

Inta Ostrovska 

Malnavas koledžas direktora vietniece audzināšanas jomā  

Lai turpinātu veicināt un pilnveidot objektu atbildīgo personu izpratni par 

ugunsdrošības prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  

2018.gada augustā, septembrī un oktobrī rīko sešus informatīvos seminārus Latga-

les reģiona uzņēmējiem. 

Jau nepilnus divus gadus objektu ugunsdrošības nodrošināšanai tiek piemērotas Minis-

tru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” noteik-

tās ugunsdrošības prasības, un VUGD turpina papildināt objektu atbildīgo personu zinā-

šanas par ugunsdrošības prasībām. 

Informatīvajos semināros aicināti piedalīties Latgales reģiona objektu atbildīgās perso-

nas, kā arī citi interesenti. Tā kā vietu skaits semināros ir ierobežots, interesenti aicināti 

iepriekš sazināties ar norādīto semināra kontaktpersonu vai pieteikt savu dalību elektro-

niski, rakstot uz tās e-pastu.  

Informatīvo semināru norises grafiks 

22.augustā plkst.10.00 – Preiļu mūzikas un mākslas skolā (Raiņa bulvāris 26, Preiļi). 

Kontaktpersona: Ēriks Pastars, tālr. 65307301, eriks.pastars@vugd.gov.lv; 

25.septembrī plkst.13.00 VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļā (Skolas 

iela 1, Rēzekne). Kontaktpersonas: Oļegs Poškrjobiševs, tālr. 64625555, 

olegs.poskrjobisevs@vugd.gov.lv un Andrejs Macanovs, tālr. 64625555, an-

drejs.macanovs@vugd.gov.lv; 

4.oktobrī plkst.10.00 – Ludzas novada domē (Raiņa iela 16, Ludza). Kontaktperso-

na: Inta Ševele, tālr. 65707425, inta.sevele@vugd.gov.lv; 

9.oktobrī plkst.10.00 – VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļā (Rīgas iela 

104, Krāslava). Kontaktpersona: Aleksandrs Sergejevs, tālr. 65681694, alek-

sandrs.sergejevs@vugd.gov.lv; 

12.oktobrī plkst.11.00 – VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļā 

(Piekrastes iela 23, Daugavpils). Kontaktpersonas: Andrejs Bambāns, tālr. 

65455840, andrejs.bambans@vugd.gov.lv un Artjoms Anufrijevs, tālr. 

65455842, artjoms.anufrijevs@vugd.gov.lv; 

26.oktobrī plkst.11.00 – VUGD Latgales reģiona brigādes Balvu daļā (Ezera iela 37, 

Balvi). Kontaktpersona: Uldis Keišs, tālr. 64501694, uldis.keiss@vugd.gov.lv. 

Semināros tiks pārrunātas ugunsdrošības prasības, kas ietvertas Ministru kabineta 

2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kas stājās spēkā 

2016.gada 1.septembrī, kā arī cita ar ugunsdrošību saistīta informācija.: 

Inta Palkavniece 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

VUGD AICINA UZ INFORMATĪVAJIEM SEMINĀRIEM LATGALĒ 

PAR UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM  

Grāmata „LATVIJAI 100” ir divarpus gadu darbs, 

kurā ir ietverta Visas Latvijas pilsētas un pagasti, meklē-

jot fotogrāfijas un stāstus, kas ļauj uzburt vīziju – kas tad 

ir Latvija savos simts gados.  

Grāmatā ievietotas vairāk nekā 4400 fotogrāfijas, ko iesū-

tīja vairāk nekā 1200 līdzautoru no visas Latvijas – novadpēt-

nieki, muzejnieki, bibliotekāri, skolotāji, kolekcionāri, žurnā-

listi, fotogrāfi. Tai skaitā arī mūsu novadnieks Nikolajs Mor-

tukāns ir grāmatas līdzautors. Grāmatā vietu radušas fotogrā-

fijas no visiem novadiem un pa vienam attēlam gandrīz no 

visiem pagastiem.  

Katram gadam ir atvēlēti divi atvērumi, kur ir aptuveni 40 

fotoattēli ar pierakstiem, ka arī gada glezna vai grafika. Grā-

matas fotogrāfiju kolekciju papildina literārs Latvijas vēstu-

res izklāsts, bet katru no Latvijas gadiem papildina kāda glez-

nas, grafikas vai scenogrāfijas reprodukcija. 

Grāmatas „LATVIJAI 100” sastādītājs un tekstu autors ir 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents Dr.med.h.c. Pēteris Api-

nis. Mākslinieks ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, 

Grafikas katedras vadītājs Guntars Sietiņš, gleznas un grafi-

kas atlasīja mākslas zinātniece Anita Vanaga. Grāmatu izde-

va SIA „Medicīnas apgāds”, drukāja SIA „Jelgavas tipogrāfi-

ja”.  

Grāmata iedzīvotājiem ir pieeja apskatīšanai Kārsavas pil-

sētas bibliotēkā 

Antra Barkāne 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVIETIS KĻŪST PAR GRĀMATAS 

“LATVIJAI 100” LĪDZAUTORU 
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2.septembrī pansionātā "Mūsmājas" ciemojās 

Saulkrastu senioru deju kolektīvs "Saulgrieži". 

Diena bija izdevusies jauka. Saulaina. Ciemiņi mēroja 

tik garu ceļu, taču viņu raitais dejas solis stundas garumā, 

nemaz neliecināja, ka tie ir seniori. Viņi veidoja brīnišķī-

gus deju rakstus pie pansionāta un ar skaistām tautas de-

jām iepriecināja pansionāta iemītniekus. Deju vadītāja Ju-

dīte Krūmiņa, pirms katras uzstāšanās izstāstīja, kas tā būs 

par deju un ar ko viņa saistās. 

Paldies "Saulgriežu" senioriem  par jauko koncertu, jo ar 

lielu sajūsmu tika pavadīta katra deja! 

Zenta Čačka 

Pansionāta “Mūsmājas” vadītāja  

SAULKRASTU DEJOTĀJI APCIEMO PANSI-

ONĀTU “MŪSMĀJAS” 

SIA “Kārsavas slimnīca” informē, ka no 13. septembra 2018. gada ceturtdienās 

Kārsavas slimnīcas zobārsta kabinetā pieejami zobu higiēnista pakalpojumi. Bērniem 

vecumā no 2 līdz 18 gadiem šis pakalpojums reizi gadā ir pieejams bezmaksas. 

Darba laiks katru ceturtdienu   no 9:00 līdz 14:00, Valsts apmaksātus zobu higiē-

nista pakalpojumus var saņemt bērni vecumā līdz 18 gadiem (bērni līdz 12 gadiem 

apmeklē kopā ar vecākiem). 

Pacientu pieņemšana pie zobu higiēnistes Daces Cibaņukas notiek pēc iepriekšēja 

pieraksta, zvanot uz tālruni: 65707064. 

Vjačeslavs Protasovs 

Kārsavas slimnīcas valdes loceklis 

ZOBU HIGIĒNISTA PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA 

Rīgas svētku ietvaros, š.g. 18. augustā, jau piekto 

gadu pēc kārtas notika Latgales diena Rīgā, ko rīkoja 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību 

“Latgales tematiskie ciemi”. 

Visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 19.00 Jēkaba 

laukumā darbojās Latgales mājražotāju un amatnieku 

tirdziņš, kurā svētku apmeklētājiem bija iespēja 

iegādāties īstus Latgales lauku labumus: smaržīgu, uz 

kļavu lapām un klona ceptu rupjmaizi, lauku sievu sietu 

mājas sieru, kūpinātu mājas gaļu, desas un speķi, dažādus 

mājas vīnus, īstu lauku miestiņu, zāļu tējas un papildus 

tam visam baudīt putru no lielā saimes katla. 

Jēkaba laukumā dienas garumā skatītāji 

varēja darboties radošajās darbnīcās, vērot gan podnieku 

darbošanos ar mālu, audēju aušanu stellēs, gan kalēja 

kalšanu kalvē, kā arī iegādāties amata meistaru 

izstrādājumus: tradicionālo Latgales keramiku, pinumus, 

izšuvumus u.c., iepazīties ar Latgales ceļojošā tirgus 

dalībniekiem un Latgales tematiskajiem ciemiem: Višķu 

amatnieku ciemu, Nākotnes ozolu ciemu, Skaistās Izabellas ciemu, 

Kotleru vīna ciemu, Tirgus ciemu, Muzikantu ciemu, Goda saimnieču 

ciemu, Turku pirts ciemu un Raibās pūralādes ciemu.  

Lai Rīgas sirdī varētu baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni kā Latgalē, 

par lustīgu svētku atmosfēru rūpējās postfolkloras grupa RIKŠI un 

Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju 

kopa SVĀTRA, kā arī ar Latgales bagāto dziesmu etnogrāfisko materiālu 

iepazīstinās arī folkloras kopas no Baltinavas, Kārsavas un Līvānu 

novadiem. 

Šogad pirmo reizi Rīgas svētku apmeklētāji varēja iepazīties ar 

plašajām atpūtas iespējām Latgalē, par ko stāstīja tūrisma un informācijas 

centru speciālisti no visas Latgales. 

Atklājot pasākumu Latgales plānošanas reģiona administrācijas 

vadītāja Iveta Maļina – Tabūne teica:“Ir neizsakāms prieks par to, ka šis 

pasākums notiek un kļuvis par tradīciju! Vēl lielāks prieks par mūsu ļau-

dīm, kam ir ar ko lepoties un ir ko parādīt un iemācīt arī citiem! Visas 

Latgales vārdā vēlos pateikties pasākuma dalībniekiem, jo bez viņiem šie 

svētki nebūtu bijuši iespējami! Pat īsa ielūkošanās Latgales ikdienas un 

svētku dzīvē katram klātesošajam palīdzēs izprast mūsu novada burvību.” 

Oskars Zuģickis 
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists 

SIRSNĪGI UN JESTRI IZSKANĒJUŠI LATGALES DIENAS SVĒTKI RĪGĀ 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā, 6.oktobrī, no 
plkst.7.00 - 20.00 

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs atvērti no plkst.7.00 - 20.00 pēc vietējā laika. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā: 

Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst.17.00 - 20.00 

Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00 

Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00 

Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00 

Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00 

Šajā laikā balsošana nenotiek, izņemot balss nodošanas glabāšanā vēlēšanu iecir-

kņus 3., 4. un 5.oktobrī. Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar 

kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt 

pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā. 

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKS 
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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 piekto reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. Šo-

reiz ieskats  no 1980.-1989. gadam.  

Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.  

Skolēni Brāļu kapos, audzinātāja Raisa Nikuļina 

Ziedu nolikšana pie Ļenina pieminekļa pilsētas skvērā 

Ļenina iela 1983. gadā 

Uzvaras dienai veltīts gājiens uz Brāļu kapiem 

Sadzīves pakalpojumu ēka uz Telegrāfa ielas 

SPK darbinieki 1.maija demonstrācijā 

Sieviešu drēbju šuvējas Kārsavas sadzīves pakalpojuma 

ēkas 

Kārsavas pilsētas aina no autoostas 

1. septembris skolā. Direktors Staņislavs Katkevičš. Tuv-

plānā redzami skolotāja J. Ostrovska, G. Kravčenko, J. 

Aņisimova, J. Mežals 

Vēstures muzejā. Skolotājs Pēteris Rancāns 

Kārsavas pilsētas ainava 

Bērnudārza audzēkņi pie Ļenina pieminekļa 

Mūzikas skolas izlaidums. Direktors Gunārs Bošs. Skolo-

tājas: V.Daugule, V.Laganovska, V.Lele, V.Krišāne, 

I.Naļivaiko un pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs 

Dīdiņš ar kundzi. 11. klases izlaidums. Audzinātājs Vladislavs Urtāns 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.lipska@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 augusta mēnesī veikti 4 laulības reģistri un 3 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlējušies saviem bēr-
niem vārdus Roberts, Rustams un Ilze.  

facebook.com/KarsavasNovads 

JAUNIEŠU FUTBOLA KOMANDAS VASARAS SEZONAS NOSLĒGUSIES 

SK Kuorsova / Kārsava jauniešu futbola komandas vasaras sezonas garumā 

piedalījās dažādos Latvijas čempionātos, starptautiskajos turnīrā Maltā un reģio-

nālajos turnīros, kas notika Preiļos un Kārsavā.  

Komandas startēja sekojošajās vecuma grupās U10, U12 un U15, kā arī atsevišķi 

startēja meiteņu futbola komanda. 

Sezonas garumā turnīros un čempionātos tika izcelti labākie spēlētāji savās koman-

dās – Dairis Dauksts, Renārs Krišāns, Rafaels Rastorgujevs, Dāvis Zalužinskis, 

Dmitrijs Kodaļevs, Maksims Kodaļevs, Māris Popovs, Marta Bozoviča, Beatrise Čera, 

Vintra Lipska. 

Lielākais sasniegums bija meiteņu komandas, kuras izcīnīja čempionātā 2.vietu. 

Komanda vēlētos pateikties Kārsavas novada pašvaldībai, sponsoriem un bērnu ve-
cākiem par atbalstu visas sezonas garumā. 

Ar miļzeigu energeju i prīku asom pīredziejuši jau caturtū “Pi kuojis nakts!”, 

kas nūtyka pīktdiņ, 24. augustā Kuorsovys kortūs! 

Lepojamīs, ka itū nūtykumu nūviertej arvīn vairuok sirdī jaunī cylvāki, kas brauc nu 

molu molom! Šūgod pīsadaliejās jau vairuok kai 160 sportisti, bet atbaļsteituoju skaits 

beja viel kupluoks. 

Cerūt uz turpmuoku sadarbeibu, sokom miļzeigu paļdis myusu draugim i atbaļsteitu-

ojim, bez kurim myusim tys nabyutu izadevīs – Raimondam Elbakjanam i Antonam 

Semeņakam nu Ghetto Games, Ilvim Pētersonam i Latvijas Florbola savienība / Latvian 

Floorball Union, Rēzeknes gaļas kombinātam, “Mad heads crew” breakerim, Kārsavas 

novada pašvaldībai, „Fresh Burrito”, Railijai Zagorskai i vysim cytim, kas pīlyka rūku, 

lai itei nakts izadūtu!  

Juris Vorkalis 

SK „Kuorsova” valdes loceklis 

AR VIERĪNU AIZRITIEJUSA ĪLU SPORTA NAKTS 

Ituo goda “Kuorsovys Bīča līgā” pīsadalieja 10 meitiņu komandys, 

kurys mieneša garumā aizvadieja 45 spielis regularejā pūsmā, peic 

kura 6 lobuokuos komandys kvalificiejās finalim! 

Pyrmūdinī, 13. augustā nūtyka svareiguokuos cīņis. Īsuokumā, īsyldūtīs 

spielem, tyka nūskaidruots, kurei nu delibneicem ir poša lobuokuo 

“Apakšeņu” konkursā – tei beja Kristiāna Zakarīte! Sovukuort pošā 

KBL’18 uz gūda pjedestala kuope komanda Rēzekne (Elīna Mičule / 

Amanda Lucijanova) – 3. vīta; Meitenes (Marta Ločmele / Katrīna Dz) – 

2. vīta; BO-Bi-Bu (Linda Bumbiša / Jekaterina Borisovska-Cvetkova) – 1. 

vīta! 

“Kuorsovys Bīča līgā” pīsadalieja arī 13 puišu komandys, kurys mie-

neša garumā aizvadieja 78 spielis regularejā pūsmā, peic kura 8 lobuokuos 

komandys kvalificiejās finalim! Pīktdinī, 17. augustā nūtyka svarei-

guokuos cīņis. Īsuokumā, īsyldūtīs spielem, tyka nūskaidruots lobuokai 

“apakšeņu” meistars – tys beja Sandris Turlajs! Sovukuort pošā KBL’18 

uz gūda pje-

destala kuope 

komanda Sal-

navka (Emīls 

Ločmelis / Jā-

nis Potašs ) – 

3. vīta; Baļti-

nova (Zigmārs 

Keišs / Edijs 

Krakops) – 2. 

vīta; Duorzeņi 

(Sandris 

Turlajs / Arvils 

Keišs) – 1. vīta!  

Vysu spieļu statistiku var redzāt: https://bv.raccoons.lv/  

Juris Vorkalis 

SK „Kuorsova” valdes loceklis 

NŪSKAIDRUOTI „KUORSOVYS BĪČA LĪGYS” UZVARIETUOJI 


