KĀRSAVAS NOVADA SKOLĒNU PĀRSTĀVJI
INICIATĪVAS “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ATKLĀŠANAS PASĀKUMĀ
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir valsts
finansēta atbalsta programma, lai visiem 1.–
12. klašu skolēniem, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos un citviet gūtu pieredzi. Tā ir
lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā
200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

citi mākslinieki, apvienojoties netradicionālās
kombinācijās
un mudinot
jauniešus arī
pašiem būt
radošiem.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir
nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un
jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas
ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un
attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Neaizmirstamas emocijas
guva
skolēni iniciatīvas
„Latvijas
skolas soma”
atklāšanas
6.septembrī ap 6 tūkstošiem skolēnu no vis- pasākumā. Dažas skolēnu atsauksmes:
iem Latvijas novadiem devās uz Rīgu uz Latvi“Mēs bijām pasākumā ,,Latvijas skolas sojas valsts simtgades lielākās iniciatīvas - ma". Šajā pasākumā mums patika multimediju
„Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumu.
istaba, kurā bija digitālais ūdenskritums no puSkaistajā atklāšanas pasākumā Arēna Rīga ķēm, burvju triku paraugdemonstrējumi un ielu
Kārsavas novadu pārstāvēja 13 dalībnieki (11 muzikantu uzstāšanās. Pēc visām šīm aktivitātēm
skolēni no Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pa- mēs devāmies uz lielisku koncertu, kurā klausījāmatskolas, Mežvidu pamatskolas, Salnavas pa- mies slavenu Latvijas mūziķu dziesmas” - Salnavas pamatskolas skolēni.
matskolas un 2 pedagogi).
“Uzzinājām, ka programmas “Latvijas skolas
Pirms koncerta 6000 klātesošiem skolēniem
tika dota iespēja piedalīties dažādās interaktīvās soma” mērķis ir nodrošināt, ka katrs skolēns
klātienē izzina kultūras vērtības, iepazīst zinātdarbnīcās.
nes sasniegumus Latvijā. Vērojām dažādus ekPasākumu atklāja Ministru prezidents, iniciasperimentus, piedalījāmies radošajās darbnīcās”
tīvas „Latvijas skolas soma” patrons Māris Ku- Mežvidu pamatskolas 9.klases skolnieces.
činskis, skolēnus uzrunāja arī Kultūras ministre
“Dodoties uz pasākumu “Latvijas skolas soDace Melbārde un Izglītības un Zinātnes mima,”
es nojautu, ka došos uz skaistu, interesantu
nistrs Kārlis Šadurskis.
koncertu. Kad es atrados Arēnā Rīgā, manas
Vērienīgajā atklāšanas koncertā “100 Latvijas
sajūtas bija neaprakstāmas…Visvairāk man pastāsti 100 minūtēs” uzstājās Raimonds Pauls,
tika radošās darbnīcas un gaismu šovs koncerta
vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima
laikā. Protams, bija arī interesanti klausīties
Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, Edaskolēnu intervijas ar Latvijas aktieriem, kuri uzvārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs
runāja skolēnu publiku, tas bija skaists pasāSirmais, Daumants Kalniņš, grupa “Auļi”, sopkums” - Mērdzenes pamatskolas skolēns.
rāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies,
“Pasākums “Latvijas skolas soma” tika rīkots
simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepirmo
reizi. Dažiem skolēniem bija iespēja uz
piņa vadībā, dejotāji, velo triālisti ''Karters'' un
turieni aizbraukt. Manas emocijas bija pārpildī-

tas ar laimi un prieku. Droši ieteiktu citiem piedalīties tādā pasākumā.”
“Pasākums bija lielisks. Man patika apmeklēt
interaktīvās darbnīcas un tajās darboties. Gribētu, lai tādas darbnīcas varētu apmeklēt arī mani
skolasbiedri.”
“Koncertā patika tas, ka vienlaicīgi uzstājās
mūziķi un deju grupas, kā arī velo triālisti
”Karters.” Priecājos, ka bija izdevība būt šajā
pasākumā.”
“Man koncerts likās grandiozs un aizraujošs.
Simts minūtes paskrēja nemanot. Patika pozitīvā
gaisotne, kas valdīja šajā pasākumā.”
“Koncerts bija daudzveidīgs, krāšņs un pārsteigumiem bagāts. Tā bija brīnišķīga iespēja
redzēt un dzirdēt augsta līmeņa mākslinieku
priekšnesumus, ko papildināja iespaidīgas gaismu spēles. Gribētos katru gadu apmeklēt tāda
veida pasākumus!” - Kārsavas vidusskolas skolēni.
Vēlam Kārsavas novada skolēniem gūt daudz
jaunu iespaidu, piedaloties “Latvijas skolas somas” aktivitātēs arī turpmāk!
Ludmila Oļipova
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Kārsavas novadā

MIĶELDIENA SVINĪBAS REHABILITĀCIJAS UN ALTERNATĪVĀS SOCIĀLĀS APRŪPES MOBILĀ BRIGĀDĒ
Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

visbagātākajā gadalaikā.
Katrs dalībnieks bija sarūpējis un atnesis sava dārza rudens veltes, kopā veidojot
košu ar krāsām bagātu Miķeļa dienai veltī28. septembrī Kārsavas novada sociālās tu izstādi. Priecīgo darbošanos un rudens
rehabilitācijas un alternatīvās sociālās ap- svētku noskaņu papildināja pašu cepts āborūpes mobilā brigādē pulcējās jaunieši ar lu pīrāgs.
Inese Kočalova
īpašām vajadzībām un viņu vecāki, lai koSociālā dienesta mobilās brigādes
pā svinētu rudens saulgriežus – Miķeļa
sociālā darbiniece
dienu, kura iekrīt dabas un lauku veltēm

Izglītība
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PAR LABĀKAJIEM JAUNAJIEM PROFESIONĀĻIEM
LAUKSAIMNIECĪBĀ ATZĪST AUDZĒKŅI NO MALNAVAS KOLEDŽAS

Pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” sestdien Rīgā, 8. septembrī
notikušajā nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā
“Lauksaimniecība” noskaidroti
labākie topošie speciālisti, un par
labākajiem atzīti Lauris Lipskis
un Kristers Kaņepe no Malnavas
koledžas.
Konkursanti savas zināšanas pārbaudīja augkopībā, lopkopībā un
lauksaimniecības tehnikā, apliecinot gan teorētiskās, gan praktiskās
iemaņas. Uzdevumu tematika ietvēra, piemēram, videi draudzīgas
saimniekošanas priekšrocības, piena pārraudzības datu izpratni, lopkopības kvalitātes noteikšanu, izsējas normas aprēķinus, individuālo
aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu, tehnikas apgūšanu pēc instrukcijas un citus jautājumus.

Darba
uzdevumus izstrādāja un
vērtēja nozares
pārstāvju – eksperti. “Satura ziņā esam pacēluši
diezgan augstu
latiņu, līdz ar to
izpildīt uzdevumus nav viegli.
Prieks redzēt, ka
jaunieši
domā
ārpus
teorijas
rāmjiem un cenšas jautājumus risināt radoši, liekot
lietā loģisko domāšanu. Tas ir ļoti
liels pluss, jo parāda, ka topošie
lauksaimnieki analizē, nevis tikai
pārstāsta grāmatu saturu,” norādīja
viens no trim konkursa ekspertiem,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas
vadītājs Oskars Balodis.
Sveicam un lepojamies ar mūsu
audzēkņiem – Lauri Lipski (3. lauku īpašumu apsaimn.kurss – audzinātāja J. T. Barkāne) un Kristeru
Kaņepi (2. lauku īpašumu apsaimn.kurss – audzinātājs R. Lāčaunieks). Milzīgs paldies skolotājiem Vēsmai Šumskai, Raimondam
Lāčauniekam un Marlindai Cimermanei! Milzīgs paldies Laura un
Kristera vecākiem!
Malnavas koledžas kolektīvs

MEŽVIDU PAMATSKOLA TURPINA DALĪBU ESF PROJEKTĀ „ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO
KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Arī šinī mācību gadā Mežvidu pamatskola turpina dalību ESF
projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,
projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošana, lai nodrošinātu izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras izglītības iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm.
Mūsu skolā notiek nodarbības individualizētam mācību atbalstam fizikā, ķīmijā un matemātikā pie skolotājas Ingunas Pašānes, nodarbību
cikls „Jaunie mākslinieki”, ko vada skolotāja Elīna Grabovska, kā arī
nodarbības “Galda spēles”, kur skolēni apgūst šaha, dambretes, galda
tenisa un novusa spēļu prasmes, vada Jolanta Silicka. "Galda spēlēs" jau
notika pirmais mini turnīrs- sacensības pāru novusā un dambretē. Turnīra lābākie dambretisti: Ārija Ģērmane, Dzintars Volkovs, Gustavs Krišāns un Leo Grišulis. Novusā vislabāk veicās Reinim Čurenam pārī ar
Gustavu Krišānu.
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 11.A KLASES SKOLĒNI
GŪST UZVARU LATVIJAS KULTŪRAS KANONA KONKURSĀ LATGALES REĢIONĀ
Jau septīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju
līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu
konkursa tēma
tiek
mainīta,
piedāvājot skolēniem dažādus
ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām
un
Latvijas
Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Kultūras kanona
konkursa 2018–2019 mērķis ir
nodrošināt jauniešu praktisku
un radošu iesaisti Latvijas valsts
simtgades kultūras programmas
izpētē, kā arī Latvijas skolas somas
satura
identificēšanā.
2018./19. mācību gadā ikgadējā
Kultūras kanona konkursa moto
ir “Kultūras kanona vērtības
mūsdienu Latvijas kultūras
dzīvē un katra jaunieša skolas
somā”. Konkursa iecere kā rezultātu paredz kultūras kanona
vērtībās un aktuālajā kultūras
piedāvājumā balstītu skolēnu
kultūras programmas izveidi un
diskusiju par strīdīgi vērtētiem
kultūras notikumiem, tradīcijām, vērtībām. Konkurss norisinās trīs kārtās.
Šogad konkursam pirmo reizi
pieteicās Kārsavas vidusskolas
skolēni. Septembris 11.a klases
skolēniem pagāja Latvijas Kultūras kanona zīmē. Kopīgi tika pētītas Latvijas Kultūras kanona vērtības un iepazīts aktuālais kultūras
piedāvājums, aktualizējot tos kultūras un mākslas notikumus, kurus skolēni vēlētos piedzīvot un
popularizēt Latvijas simtgades
kontekstā. Aktuālajā kultūras piedāvājumā skolēni saskatīja pasākumus, kam ir saikne ar kultūras
kanona vērtībām. Argumentējot
un pamatojot savu izvēli, no pasākumiem tika veidota savām interesēm piemērota kultūras pasākumu
programma. Mūsu skolēni savā
pasākumu programmā iekļāva Latgales simtgades kongresam veltītos
pasākumus, aktualizējot Franča
Trasuna lomu mūsu valsts vēsturē,
viņa devumu literatūrā un Ingas
Ābeles romānu „Klūgu mūks”. Tāpat skolēni programmā iekļāva

spēlfilmu „Bille”, Baltu vienības
dienu, rokoperu „Lāčplēsis” un
gaismas festivālu „Staro Rīga”.
Pasākumu programmas TOP 7 1.
vietā skolēni ierindoja akciju
„Apskauj Latviju!”

9. oktobrī devāmies uz Latgales
vēstniecību GORS, kur žūrijas un
skatītāju vērtējumam nodevām savu veikumu – videoprezentāciju
„Kultūras pasākumu TOP 7 manā
skolas somā”. Tā kā konkursa nolikums paredzēja izveidot komandu
trīs cilvēku sastāvā, kas prezentēs
kopīgo darbu, žūrijas priekšā stājās
11.a klases skolnieces Egita Potaša, Laine Pontaga un Lūcija Burmeistere. Meitenes argumentēti un
pārliecinoši atbildēja uz visiem žūrijas jautājumiem, un mūsu komandas darbs vainagojās ar panākumiem – Kārsavas vidusskolas komanda guva uzvaru un tika izvirzīta uz konkursa otro kārtu, kas notiks janvārī Rīgā.

Paldies Kārsavas vidusskolas
administrācijai par iespēju piedalīties šajā pasākumā, kā arī skolēniem un skolotājiem Lilitai Laganovskai un Ilmāram Bērziņam par
ieguldīto darbu.
Anita Lele
Kārsavas vidusskolas
latviešu valodas un literatūras
skolotāja

3 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

Izglītība

OKTOBRIS 2018

MAZPULCĒNI – RĪTDIENAS SĒJĒJI!

MEŽVIDU PAMATSKOLAS 6.KLASES SKOLĒNI IEPAZĪST PROFESIJU
DAUDZVEIDĪBU

Piektdien, 2018. gada 28. septembrī, VEF
kultūras pilī, Rīgā norisinājās Zemkopības
ministrijas konkurss “Sējējs 2018”. Laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus –
lauksaimniekus, jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus sveica valsts
prezidents un zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs.
Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā
“Rītdienas Sējējs – mazpulka dalībnieks”. Tieši tāpēc vēlamies pavēstīt lieliskas ziņas par
Kārsavas novada mazpulcēnu – Kristoferu
Kairišu no Mežvidu mazpulka “Cielaviņa”.
Par neatlaidīgu darbu un ieguldījumu Mazpulkos Kristofers ieguva atzinību šajā konkursā.
No sirds lepojamies un sveicam!
Elīna Jogure
Biedrības mediju un
brīvprātīgā darba koordinatore

MĒRDZENES PAMATSKOLAS AUDZĒKŅI IEPAZĪSTAS AR MAKETĒTĀJA PROFESIJU

Mežvidu
pamatskolas
6.klases skolēni projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras
atbalsts vispērējās un profesionālās izglītības ietādēs" pasākuma "Ražots Latvijā "
ietvaros 09.10.2018 devās uz
Rēzeknes novada Z/S Apkalnmājas, kur izgatavo dažādus
ādas izstrādājumus – jostas,
maciņus, oriģinālas rokassomiņas, zirglietas (tā ir vienīgā
amatnieku darbnīca Latvijā,
kur izgatavo zirglietas).

dārznieks,
jātnieks, zirgkopis, kalējs, podnieks,
audēja,
galdnieks, ādas
izstrādājumu darinātājs. Tika pārrunāts, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas katras profesijas pārstāvim.
Skolēni apskatīja
dažādus Latgales amatnieku
darinājumus: māla, ādas, koka
izstrādājumus, metālkalēja darbus, austas grīdsegas. Skolēni
bija sajūsmā par iespēju darboties praktiski ādas izstrādājumu
darbnīcā, kur paši savām rokām
gatavoja atslēgu piekariņus no
ādas un pārliecinājās, cik
daudzveidīgas prasmes ir nepieciešamas, lai pagatavotu mazu
ādas atslēgu piekariņu.

res lappusēs. Praktiski darbojoties grupās, skolēni noskaidroja,
ko var atrast zemes dzīlēs un
cik liela nozīme senvēstures
pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutās arheologa
lomā un veica „izrakumus“ ar
smiltīm piepildītā koka kastē,
pēc tam analizējot atradumus.
Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācījās izprast, cik
svarīgi ir saudzīgi izturēties pret
vidi, pārliecinājās, cik interesanta, bet atbildīga ir arheologa
profesija. Audzēkņiem ļoti patika muzeja gides vadītā nodarbība, kas radīja padziļinātu interesi arī par gida profesiju.

Foto salonā “Rota” skolēni
varēja ielūkoties fotogrāfa profesijā apskatīja foto aparatūru,
fotografēšanas procesā izmantojamo atribūtiku, paši mācījās
Latgales kultūrvēstures mu- bildēt un pozēt.
zeja nodarbībā skolēni iejutās
Jolanta Silicka
Skolēni tika iepazīstināti ar
stāsta par “Rozi” tēlos, ielūkoMežvidu pamatskolas skolotāja
dažādiem amatnieku arodiem:
joties Rēzeknes pilsētas vēstu-

MĒRDZENES PAMATSKOLĀ TURPINĀS PROJEKTA “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” REALIZĒŠANA
ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"Nr.8.3.5.0/16/I/001 karjeras attīstības
atbalsta ietvaros “Radošās darbnīcas nākotnes profesijās” Mērdzenes pamatskolā
1.-9.klašu skolēni iepazinās ar maketētāja
profesiju. 2017. / 2018. mācību gadā šis bija
pēdējais projekta plānotais pasākums, kur
skolēniem nodarbības vadīja šī amata pārstāve Antra Lipska.
Sarunas laikā ar Antru, skolēni noskaidroja,
kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas,
lai varētu strādāt par grafisko dizaineri. Radošo darbnīcu laikā varēja apskatīt un papētīt
maketētāja darba instrumentus, materiālus, kā
arī noskaidrot daudz interesanta par šīs darba
ikdienu. Interesantas un aizraujošas bija praktiskās nodarbības maketēšanā dažādām klašu
vecuma grupām. 1.-3.klašu skolēni veidoja
grāmatzīmes, bet 4.-5.klašu skolēni noskaidroja, kas ir informatīvie izdales materiāli un paši
izgatavoja savas galda kartes, ielūgumus un
citus materiālus.6.-9.klašu skolēniem radošajā
darbnīcā bija iespēja praktiski darboties fotogrāfiju apstrādē.
Vislielāko interesi par maketētāja profesiju
izrādīja vecāko klašu skolnieki. Radās jautājumi par izglītības iespējām apgūt šo profesiju,
kādi ir darba piedāvājumi un iespējas maketētājam uzsākt privāto darbību.
Inese Avota
Mērdzenes pamatskolas direktore

ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.
8.3.2.2/16/I/001 ietvaros sākot
jau no 2017./2018.m.g. novembra līdz maijam Mērdzenes pamatskolā strādāja pedagoga palīgs, kurš mācību
gada garumā sniedza atbalstu
tiem 1.-4.klašu izglītojamiem,
kuriem bija grūtības vielas
izpratnē un apgūšanā matemātikā. Jaunajā 2018./2019.
mācību gadā no septembra
skolā projekta ietvaros turpi-

nās atanalizēt un noskaidrot
balsta
izglītojamo
mācīšanās
pasākuproblēmas un meklēt atmi izglībildes to risināšanai.
tojamajiem, kur pedagoga
Šī darba rezultātā izglītojapalīgs darbojas skolēnu tā, lai
miem uzlabojās sekmes matetas labāk spētu izprast mācīmātikā, viņi kļuva drošāki un
bu vielu.
pārliecinātāki par sevi. SavuMērķis:
kārt mācību priekšmeta skolo• palīdzēt saprast un iz- tājs varēja vairāk laika veltīt
skaidrot nesaprotamo mā- pārējiem skolēniem.
cību vielu, lai radītu skoPedagoga palīga loma ir
lēnos motivāciju mācīties daudzveidīga, viņš strādā kā
un attīstītu komunikācijas atbalstītājs, motivētājs, palīgs.
prasmes.
•

sadarboties
priekšmeta

KĀRSAVAS VIDUSSKOLNIECE SAŅEM
„RIGVIR” STIPENDIJU
Svinīgā sarīkojumā 19. septembrī Globālajā
Viroterapijas vēža klīnikā (Global Virotherapy
Cancer Clinic) tika pasniegtas “Rigvir” grupas
stipendijas, ko saņēma 12. klašu skolēni no visas
Latvijas, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju
vai bioloģiju.
2018./2019. mācību gadā “Rigvir” grupas stipendijas saņem 14 skolēni, kuru starpā ir arī Kārsavas
vidusskolas 12. klases skolniece Ilze Nagle. Visu
mācību gadu katrs jaunietis saņems ikmēneša stipendiju – kopā 675 eiro.

ar mācību
skolotājiem,

Biruta Krilova
Mērdzenes pamatskolas
Skolotāja pedagoga palīgs

IZGLĪTĪBA
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MEŽVIDU PAMATSKOLAS 1.-5.KLAŠU
SKOLĒNI IEPAZĪST GIDA UN ARHITEKTA
PROFESIJAS

Mežvidu pamatskolas 1.-5. klases skolēni, projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” pasākuma ietvaros,
10.10.2018 devās uz Ilūkstes novada dabas liegumu ,,Pilskalnes Siguldiņa”, kur iepazinās ar gida profesiju.
Skolēniem bija iespēja vērot gida darbu izejot ,,Sprīdīša taku”, kā arī vienā takas posmā tika dota
iespēja pašiem iejusties gida lomā. Izejot taku 1,6 km garumā ar 32 koka skulptūrās atveidotiem pasaku tēliem par
Sprīdīti, skolēni vēroja krāšņo Latvijas dabu rudenī, iepazina koku daudzveidību, nogāzes un gravas Dubupītes
ielejā, veica dažādus interaktīvus uzdevumus.
Dienas gaitā skolēni apmeklēja Daugavpils Zoo dārzu,
kur ar lielu sajūsmu un aizrautību vēroja dažādus eksotiskos dzīvniekus.
Noslēgumā tika apmeklēts Daugavpils ZINOO centrs.
Tur iepazina arhitekta profesiju, paši konstruēja un būvēja debesskrāpjus, praktiski darbojās dažādu zinātņu laboratorijās.
I.Linuža, I.Jurdže, R.Pintāne
Mežvidu pamatskolas skolotājas

PIRMO REIZI VĪTOLU FONDA VĒSTURĒ
ADMINISTRĒTĀS STIPENDIJAS SAŅEM
704 STUDENTI NO VISAS LATVIJAS
Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas,
jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un
izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds
izmaksās vairāk kā 1 200 000 EUR.
No Kārsavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 3 jaunieši: Sofija
Ločmele un Aija Urtāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Ivo Burmeisters (Skaidrītes Otty Udrow piemiņas stipendija).
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem,
centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt
Latvijas augstskolās. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 EUR līdz 6000 EUR. Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītībā!
Vītolu fonds, www.vitolufonds.lv
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SKOLĒNI PIEDALĀS LVM MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS NORIŠU
DEMONSTRĀCIJĀS
AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā
ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju
centru un AS “Latvijas Finieris” pavasarī Latvijas skolu 6. klases skolēnus aicināja pieteikties meža ekspedīcijā, sniedzot unikālu iespēja skolēniem apgūt
dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma
veidā. Šo iespēju izmantoja arī Kārsavas
vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni.

Katrā pieturā vadītājs deva praktiskus vai
radošus uzdevumus individuāli vai grupās.
Mēs ieguvām jaunu informāciju par meža
zinātni, jaunaudžu kopšanu, meža retināšanu, meža aizsargāšanu; skaitījām kokus,
mērījām koku augstumu, noteicām, kas ir
veicis iezīmētos koku bojājumus, atklājām
koksnes produktus. Bijām pārsteigti, kad
uzzinājām, ka koksnes produkti ir celofānā,
vanilīnā un pat aspirīnā.

Meža ekspedīcijai gatavojāmies jau laikus. Septembra sākumā klasē tika organiPasākuma noslēgumā atpūtas vietā mūs
zēta ievadnodarbība Latvijas valsts mežu gaidīja pikniks ar ugunskuru, pie kura vaekspedīcijai. Ievadnodarbības temats– rējām cept desas un atpūsties.
dabas resursi un to saglabāšana. Nodarbībā skolēni,
iepazīstoties
ar tekstu,
skaidroja, kāda ir meža nozīme Latvijā un kā tas ir
jākopj; izmantojot doto tekstu, veidoja vizuālu pārskatu par mežu un tā nozīmi,
stāstīja par meža nozīmi
Latvijā un tajā notiekošajiem kopšanas procesiem.
Nodarbības ietvaros noskatījāmies video “Mežs cilvēkiem” un iepazinām interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu.
Paldies AS „Latvijas valsts meži” darbi13. septembrī devāmies uz Rēzeknes niekiem par lieliski noorganizēto izzinošo
novada Taudejāņiem, kur mūs sagaidīja pasākumu, kas deva iespēju saprast, kā ieZiemeļlatgales reģiona Meža apsaimnieko- gūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas
šanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts. dzīvē, apzināties cilvēka ietekmi uz meža
Pirms došanās mežā viņš iepazīstināja ar ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus
pasākuma norisi un izdalīja katram skolē- uzdevumus, kā arī veidoja izpratni par menam un audzinātājām ekspedīcijas darba žu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
burtnīcu ar uzdevumiem, kuri ekspedīcijas
Anita Lele un Ilga Voite
laikā bija jāizpilda. Mūs gaidīja aizraujošs,
Kārsavas vidusskolas
2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10
6.a un 6.b klases audzinātājas
meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Gājām pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru.

NOSLĒDZIES LATVIJAS SKOLU JAUNATNES FOTOKONKURSS
“MANA ZEME SKAISTĀ”
Latvijas valsts simtgades pasākumu
ietvaros Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis
ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi,
īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām
atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa
mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz
12.klasei.
Noslēgusies projekta būtiskākā aktivitāte
– fotokonkurss, kura ietvaros skolēni tika
aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un
fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana
notika
projekta
interneta
vietnē
www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem
bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem
attēliem.
“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā
”Mana zeme skaistā”” piedalījās Mērdzenes
pamatskola, Mežvidu pamatskola, Salnavas
pamatskola un Kārsavas vidusskola.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi
tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti
skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu
radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku
noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.
Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto
gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.
Projekta noslēgumā – oktobrī skolām tiks
nogādāti visvairāk balsu ieguvušie skolēnu
darbi.
Konkursa rezultātus un visvairāk balsu
saņēmušos Kārsavas novada skolēnu darbus
aicinām aplūkot projekta mājaslapā:
www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi.
Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!
“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa
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NEMATERIĀLĀ MANTOJUMA POPULARIZĒŠANA
LATGALES BIBLIOTĒKĀS
Atvaļinājuma beidzamā diena
Siļķes astes, pupas, zirņi,
veiksmīgi tika apvienota ar LatTā bij’ mūsu barībiņa.
vijas Bibliotekāru biedrības
Pīles, zosis, tītariņi,
(LBB) organizētās Latgales nodaTā bij’ kungu barībiņa.
ļas konferences apmeklējumu,
Interesants stāstījums bija sagakas notika Krāslavā, Krāslavas tavots daudzu pavārgrāmatu autorei
pils Amatu mājā.
Lolitai Šelvahai, kas sniedza ieskaKonferences mērķis: apkopot tu par lauku dzīves ritējumu, kas
Latgales tradicionālo ēdienu recep- bija stipri pakārtots gadalaiku ritutes, kas tika iecienītas konkrētajā mam, darāmajiem darbiem un ēšanovadā, pagastā laika posmā no nas tradīcijām. Katrā ģimenē ir sa1918. gada līdz mūsdienām, lai mū- glabājušās gan bērnības atmiņas
su vecmāmiņu un māmiņu bagātais par dažādiem ēdieniem, gan savas
un daudzveidīgais kulinārā manto- receptes no grāmatām, draugiem,
juma recepšu klāsts tiktu saglabāts radiem. Protams, katrai saimniecei
un izmantots mūsdienās, kā arī no- savādāk.
dots nākamajām paaudzēm.
Viennozīmīgi - mūsu tradicionālā
virtuve ir tikpat unikāla kā franLoģiski, var rasties jautājums,
kāda saistība ir bibliotēkām ar kuli- ču vai itāļu, tā tikpat „gudra” kā
nāro mantojumu? Semināra ievadā visām citām tautām. Konferences
LBB valdes priekšsēdētāja Māra noslēgumā sekoja grāfa Plātera pils
Jēkabsone to lieliski pamatoja ar kompleksa ainavu parka apmeklēatziņu: ”Bibliotēkas ir pasaules at- jums, kā arī skatīta lieliskā panorāmiņas sargi.” Maija Kulakova, pa- ma uz Daugavas lokiem.
sniedzēja, akcijas „Satiec savu
Sagaidot ziemas periodu - esiet
meistaru” dalībniece vairāk pievēr- veseli kā rutks, ēdiet bietes, lai būtu
sās vēsturiskajam aspektam gan karstas asinis!
ēdienu gatavošanā, gan pielietojuVeronika Škestere
mā. Kā izrādās, - slokatnis - mūsMežvidu pagasta bibliotēkas
dienu picas variants.
vadītāja

BEZMAKSAS JOGAS NODARBĪBĀS KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMĀ, SĀKOT NO 20. OKTOBRA
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek organizētas jogas nodarbības.
Aktivitāte vērsta uz iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un garīgās
(psihiskās) veselības veicināšanu, sirds un asinsvadu veselības uzlabošanu. Tas ir unikāls fizisko nodarbību veids, kas harmoniski attīsta ķermeņa muskulatūru, pilnveido pratu un sapratu, ķermenis kļūst lokans un
stingrs, tā dod pozitīvu dzīves skatījumu, palīdz harmoniski mijiedarboties ar ārējo un iekšējo pasauli.
Pasākuma mērķa grupa ir novada iedzīvotāji – stresam un sēdošam
darbam pakļauto profesiju pārstāvji, tostarp lauku teritorijas iedzīvotāji,
bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti.
Jogas nodarbības notiks sestdienās no pulksten 10:00, līdzi jāņem jogas paklājiņš, jāierodas ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas, pirmā
nodarbība notiks 20.oktobrī, Kārsavas kultūras namā (Vienības iela 49C,
Kārsava, Kārsavas pilsēta, LV-5717).
Jogas nodarbību grafiks:
20.10.2018. plkst. 10:00-11:00
20.10.2018. plkst. 11:00-12:00
27.10.2018. plkst. 10:00-11:00
27.10.2018. plkst. 11:00-12:00
03.11.2018. plkst. 10:00-11:00

03.11.2018. plkst. 11:00-12:00
10.11.2018. plkst.10:00-11:00
10.11.2018. plkst. 11:00-12:00
17.11.2018. plkst. 10:00-11:00
17.11.2018. plkst. 11:00-12:00
Anna Zīmele
Projekta vadītāja

_____________________________________________________________________

Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi
Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas 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.

PANSIONĀTĀ “MŪSMĀJAS” ATZĪMĒ STARPTAUTIS-

Kad rudens ir aizdedzis savas pirmās daudzkrāsainās lāpas, visa
pasaule atzīmē Starptautisko Senioru dienu. 1. oktobrī pansionātā
“Mūsmājas” jau no agra rīta valdīja rosība, visi darbinieki bija aizņemti ar dažnedažādiem darbiem, lai sagaidītu ciemiņus.
Vecumā galvenais ir mīlēt pašu dzīvi. Katrs ciemiņš no ārpasaules,
katra dāvaniņa, katra uzmanība, tiek uzņemta ar lielu sajūsmu, jo daudzi
ir spiesti savu ikdienu pavadīt tikai četrās sienās un uz ārpasaulē notiekošo noraudzīties tikai pa logu. Tomēr paša prieka un emociju vecumdienās ir maz, tādēļ daudz patīkamu brīžu pansionātā ienesa Kārsavas
senioru deju kopa “Senleja” (vad. Dainis Jezupovs), senioru ansamblis
“Sendienas” (vad. Antoņina Pitkeviča), eksotisko deju grupas “Samia”
čigānu deju izpildītāja Maija Romanovska, pazīstamo un sirdij tuvo melodiju izpildītāja akordeoniste Arta Galvanovska. Lidija Nikolajeva ģitāras pavadījumā dziedāja pazīstamās dziesmas krievu un ukraiņu valodā
un Aleksandra Vlasenkova pa vasaru bija sarūpējusi un pansionāta senioriem uzdāvināja veselīgās ziedu tējiņas. Domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis ciemos bija ieradies ar saldumu grozu un pensionāriem novēlēja labu veselību, dzīvesprieku un vēl ilgus dzīves gadus, kā arī pateicās apkalpojošam personālam par labu darbu. Lielu paldies jāsaka Zofijai Rītiņai, Inārai Rasimai un Renātei Čeirānei, kas šo
visu pasākumu noorganizēja, vadīja un sarūpēja dāvaniņas visiem pansionāta pensionāriem.
Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā, labu Jums veselību, pacietību, izturību un savstarpējo sapratni!
Zenta Čačka
Pansionāta “Mūsmājas” vadītāja

SVECĪŠU VAKARI KĀRSAVAS
NOVADĀ
Kārsavas Malnavas kapos 20.
oktobrī plkst. 16.00
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

Mērdzenes pagasta kapsētās
27.oktobrī
• Vecpiragovas kapos plkst.
13.00
• Pudinavas kapsētā plkst.
14.00
• Šalaju kapsēta plkst. 15.00
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

Sabiedrība
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KĀRSAVIEŠI APMEKLĒ LATVIJAS PUĶU DRAUGU 41. SAIETU
ainava saplūst ar saimnieces ainaviskajiem stādījumiem un tikpat nemanāmi pāriet dabiskā
priežu mežā. Kā teica mūsu ģide: ”Kārļi” tik
tiešām ir “paradīze nekurienē”.
Kārsavas novada pašvaldība projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem” ietvaros, šī gada 14. jūlijā
tika organizēta fiziski aktīva ekskursija senioriem un mazkustīga darba veicējiem uz Salaspils novadu, kur notika Latvijas puķu
draugu 41. saiets. Salaspilī ieradāmies jau no
paša rīta, piereģistrējāmies, iepazināmies ar
mūsu ģidi Gunitu Loginu un viņas pavadībā
devāmies apskatīt programmā paredzētos objektus. To apskatei bija plānotas 6 stundas,
kuru laikā mēs pabijām vairākās saimniecībās un publiskajos objektos. Katra dārza apskatei varēja veltīt apmēram pusstundu laika.
Teritorijas apskates objektiem lieluma ziņā
bija dažādas – pilsētas teritorijā mazākas, bet
laukos lielākas.
Ģides Gunitas Loginas pavadībā mēs devāmies apskatīt “Puķu” mājas, kur saimnieko Brunovsku ģimene - tā tiešām ir māja ar dvēseli.
Mūs sagaidīja ne tikai sakopta un ziedoša apkārtne, bet arī neviltots sirds siltums no saimnieku
Veras un Jāņa Jura puses. Zālieni ir dabīgi, tie
tiek nopļauti, atstājot arī nepļautas zonas, kurās
ievākt zāļu tējas. Tuvu dzīvojamai mājai ir saglabājušās iepriekšējo paaudžu stādītās ābeles,
bet tālākā teritorijā ir pēdējo 20 gadu laikā stādītie koki, krūmi, puķes, izveidots dīķis.

Vienīgais dārzs pilsētas teritorijā, ko varēja
apskatīt, bija īpašums Raiņa ielā 23, kur saimnieko Stalidzānu ģimene. Saimniece Brigita Stalidzāne aizraujas ar peoniju un liliju audzēšanu,
un tās viņai padodas īpaši ražīgas un leknas –
līdz pat 50 ziediem uz viena kāta. Zemes platība
nav liela, tāpēc tā tiek izmantota ar lielu apdomīun visiem, kuri vēlējās bija iespēja pašiem iegābu un dārzā greznojas gan krāšņas lilijas, rozes
dāties puķes un retus augus sava dārza kolekciun peonijas, gan raibu raibās ziemcietes, gan sa- jai.
vu vietu atraduši daudzi košumkrūmi un skuju
Noslēgumā pateicāmies, ģidei Gunitai Lokoki.
ginai, kura bija kopā ar mums visu ekskursijas
Doles salā mūs pārsteidza “Saulesdārzs”, jo
laiku un tik daudz pastāstīja par Salaspili, Satādu dārzu mēs redzējām pirmo reizi un bijām no laspils novadu, iepazīstināja ar skaisto dārzu
tiesas sajūsmā. Doles salā ir īpašums, kurā atro- saimniekiem.
doties rodas sajūta, ka esi kādā Japānas dārzā.
Ekskursijas dalībniekiem tās bija fiziskās ak“Saulesdārzu” tā īpašnieki Apšenieku ģimene
sāka iekārtot aptuveni pirms 15 gadiem. Saim- tivitātes visas dienas garumā, kuru laikā bija ienieki stāsta, ka sākumā esot stādījuši visu ko, spēja pamatīgi izkustēties. Daudziem līdzi bija
taču tad atskārtuši, ka kāpu smiltīs labi aug prie- paņemtas nūjošanas nūjas, kuras izmantoja lielādes, no kurām saimnieks veido bansai formas. ku teritoriju - Rīgavas dārzu un Daugavas muzeIeejot pagalmā, pretī veras skaista ainava uz ja apskatei.
Daugavas krastu un pretējo Ķekavas pusi. Pats
Mājas atgriezāmies vēlu vakarā patīkami nosaimnieks ir arhitekts, tāpēc arī māja, kas būvēta guruši pēc fiziskām aktivitātēm, bet pozitīvi uzpēc paša izstrādātā projekta, lieliski papildina lādēti, jo tas ko guvām šīs ekskursijas laikā bija,
kopējo dārza un dabas vienotību.
prieks acīm, baudījums dvēselei un ielīksmoNo publiskajiem objektiem bija iespēja apskatīt jums sirdij.
Salaspils 1. vidusskolas ārtelpu, Rīgavas dārzu
Rita Jonikāne
un Daugavas muzeju. Lēnā pastaigā gar Daugaprojektu koordinatore
vas krastu mūs pavadīja Daugavas muzeja direk- _______________________________________________
tors Zigmārs Gailis un vēsturniece Lilita Va- Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un
naga. Mēs varējām pārliecināties, ka teju no jeb- slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotākuras vietas parka teritorijā paveras skaisti skati jiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta
pār Daugavu. Lieliskākie skati redzami no vēj- mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
dzirnavu vietas Rīgas virzienā un no reljefa slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
krantes starp vējdzirnavām un vārtiem.

Ināras Aires īpašuma “Kārļi” dārza īpašā vērtība ir eksotisko kokaugu un ziemciešu šķirnes,
daudzas no tām ir vienīgie vai vieni no nedaudzajiem savas sugas vai šķirnes eksemplāriem
Latvijā. Šis ir dārzs, kurā smelties iedvesmu, un
mēs ar prieku apskatījām augus, kādi vēl līdz
šim nebija redzēti, piemēram, zīdkoku. SaimniePusdienu pauzes laikā, kad atgriezās Nacionāce atļāva pagaršot arī tā ogas. Dārzs šeit ir vei- lajā botāniskajā dārzā, šeit turpinājās gadatirgus
dots vairāk kā 30 gadus, kur dabiskā ezera krasta

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.

DZEJAS DIENU NOSKAŅĀS

Aiz loga daba visās krāsās zaigo,
Šeit rudens- mākslinieks nu atkal staigā.
Stāv kļava nosarkusi klusi,
Tai piebiedrojas apses lapa mulsa,
Kas dreb no saltas rudens elpas,
Un saulei pretī savu vaigu griež.
Ar šīm Valentīnas Novikas dzejas rindām gribas dalīties ar iespaidiem, kas virmoja Dzejas
pēcpusdienā Mežvidos. Tradicionāli daudzus
gadu desmitus septembrī tiek rīkotas dzejas dienas, kas pulcē kopā dzejas draugus.

Šoreiz ciemojās nu jau mežvidiešiem
labi pazīstamā Valentīna Novika no
Rēzeknes, iepazīstinot ne tikai ar savu jaunāko dzejas papildinājumu, bet
arī emocionāli daloties savā dzīves
pieredzē un atziņās, par ko var lasīt
viņas grāmatas „Rudens dāvana” ievadā: „Mamma bērnībā man stāstīja
daudz pasaku un teiku. Tēvs, ziemas
vakaros, kad bija brīvs laiks, lasīja
mums ar mammu priekšā grāmatas.
Tā mīlestība man iet līdzi visu mūžu,
par ko esmu no visas sirds pateicīga
saviem vecākiem .” Par to, kā
dažreiz pavisam negaidīti rodas jauna dzejas rinda: kaut vai guļot vasaras siltajā zālē un, skatoties mākoņu padebešos,
ļauties fantāzijai…” Valentīnas stāstījumu patīkami papildināja Ulda Šteinberga sacerētās
dziesmas ar Valentīnas vārdiem „Rudens dziesma” atskaņošana Friča izpildījumā (Brenča muzikanti).
Tēvs atstāja bišu dravu,
Māte tautasdziesmu.
Es bagāta, jo varu atmiņu traukā
Liet zeltaino medu.

Tā nu sagadījās, ka arī Lidijai Slišānei, lasot
savu dzeju, uzvirmo vissiltākās atmiņas par bērnību, par vecākiem, par savu sirdsgudro, labestīgo māmiņu. Ja visu mūžu tika strādāts tikai ar
cipariem un skaitļiem, laikam jau mīlestība uz
literatūru un dzeju veicināja arī pašai savas
domas un atziņas uzticēt papīram, kā teica pati
Lidija: ”norakstīt no sevis.”
Atmiņu svecīte tika aizdegta Vladislavai
Černecovai - bijušajai Stiebrinieku skolas skolotājai, kuru šovasar augustā guldīja Piragovas
kapos. Viņas dzejoļi ir publicēti gadagrāmatas
Tāvu zemes kalendārs piecos izdevumos. Atmiņas vijās līdz ar dzejas lasījumiem:
Saule, saule, muna vokora spūzme,
Nasasteidz prūm, palic vēļ te!
Sasiļdi mīsu un dvēseli munu,
Lai dusa ir vīgla un pādejais smaids.
Šodienas trauksmainajā, steidzīgajā, dažreiz
arī depresīvajā ikdienā ir patiess prieks, ka Mežvidos vēl ir cilvēki, kas raksta, kas lasa, bet galvenais, kas vēl grib klausīties dzeju!
Veronika Škestere
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
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IEDZĪVOTĀJI VARĒS VEIKT VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS NO 1. SEPTEMBRA
30. augustā, Nacionālajā veselības dienestā
(NVD) norisinājās preses konference, kurā veselības ministre Anda Čakša un NVD direktore
Inga Milaševiča informēja par valsts veselības
apdrošināšanas aktualitātēm un apdrošināšanas
iemaksu veikšanas iespējām jau no šī gada
1. septembra.
I. Milaševiča norādīja, ka 2018. gads ir pārejas periods, kura laikā valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus var saņemt tāpat kā līdz šim.
Savukārt no 2019. gada pilno medicīnas pakalpojumu “grozu” saņems apdrošinātie iedzīvotāji
– tie, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas
vispārējā nodokļu režīmā, atbilst kādai no valsts
apdrošinātajām iedzīvotāju grupām vai brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas.
Lai iedzīvotāji varētu ērti noskaidrot, vai viņi
jau ir apdrošināti vai arī viņiem, lai saņemtu medicīnas pakalpojumu pilno “grozu”, nepieciešams apdrošināties, NVD aicina iedzīvotājus aizpildīt speciāli izveidotu tiešsaistes (online) testu
un iegūt atbildi. Tests ir pieejams interneta vietnē www.apdrosinaties.lv.

NVD direktore arī norādīja, ka valsts veselības apdrošināšanai ir izdevīgi pievienoties uzreiz, jo valsts piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus, kas sākotnējās iemaksas paredz mazākas.
Iedzīvotājs pēc izvēles iemaksas var veikt sev
ērtā veidā – par 2018. gadu maksājot šogad, bet
par 2019. gadu, piemēram, janvāra sākumā vai
arī maksājot vienlaicīgi par abiem gadiem vienā
maksājuma reizē.
Veselības apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāji
var veikt no šī gada 1. septembra, veicot pārskaitījumu internetbankā, klātienē bankā vai pasta
nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas maksājuma
karti kādā no NVD teritoriālajām nodaļām
(Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē).
Maksājuma rekvizīti un norādes maksājuma uzdevumam pieejamas NVD interneta vietnes
www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”.
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234.

Jau ziņots, ka valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno “grozu” no nākamā gada janvāra
saņems:
• legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
• valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas (kopā
21 grupa);
• iedzīvotāji, kuri veic brīvprātīgās veselības
apdrošināšanas iemaksas.
Jāņem vērā, ka, pievienojoties veselības apdrošināšanas sistēmai vēlāk, iedzīvotājam būs
jāmaksā arī par diviem iepriekšējiem gadiem ar
nosacījumu, ka šajā periodā viņa darba devējs
vai viņš pats nebūs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā.
Agnese Jasenoviča
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

KĀRSAVĀ VEIKSMĪGI NOSLĒDZIES PRĀTA SPĒĻU “AĻBERTS” 2. POSMS
Pateicoties dalībnieku kuplajam skaitam
un pozitīvajām atsauksmēm iepriekšējā sezonā, šī gada 16. septembrī Kārsavas Mūzikas
un mākslas skolā norisinājās otrās sezonas,
otrā kārta erudīcijas spēlei Pruota spielis
“Aļberts”. Mājīgā atmosfērā pavadīt svētdienas pēcpusdienu un pārbaudīt savas zināšanas aicināts bija ikviens interesents, jo pasākums piemērots jebkura vecuma un profesijas cilvēkiem.
Spēlēs gaita katru reizi ir nemainīga – komandu veido trīs cilvēki. Organizatori katram posmam sagatavo 13 dažādas tēmas, katrā 5 jautājumi + 1 papildjautājums. Tiek izspēlētas 10 tēmas, kuras secīgi izvēlas paši dalībnieki. Trīs
stundu garumā komandas savstarpēji sacenšas,
rādot savu zināšanu un veiksmes līmeni.
Kopā piedalījās 19 komandas no Kārsavas un
Rēzeknes novadiem. Šoreiz uzvaras laurus plūca
komanda “Nazineiši”, aiz sevis atstājot “Zalta

puča” un “Treineiši” komandas. Kopumā, vislabākās zināšanas komandas nodemonstrēja par
tēmu “Informācijas tehnoloģijas”’, kur vidēji
komandas ieguva 5,5 punktus. Tomēr visgrūtāk
veicās ar tēmu “Mūža ilgums”, kur vidējais
punktu skaits bija tikai 0,9 punkti. Rezultāti tabulā ir ļoti blīvi un konkurence ir liela.
Par spēles ideju stāsta Marta, viena no pasākuma organizatorēm,: “Apmeklējot līdzīga veida
spēli Rīgā, radās ideja attīstīt līdzīgu kustību arī
mūsu novadā. Pasākumu organizē Sporta klubs
“Kuorsova”, tādēļ prāta spēles ir domātas arī
tiem cilvēkiem, kuriem sportiskās aktivitātes nav
tik tuvas, bet tie vēlas attīstīt un trenēt prātu.
Daudz tika strādāts pie spēles formāta un satura
izstrādes. Spēles sagatavošanai jāatvēl ļoti
daudz brīvā laika.”
Komentē pasākuma dalībnieks Mārtiņš no komandas “Nazineiši”: “Vieglu vai smagu jautāju-

mu nav un sagatavoties spēlei praktiski nav iespējams – tu vai nu zini, vai nu nezini atbildi.
Galvenie interesi nosakošie faktori ir spēlē valdošā atmosfēra un vēlme pierādīt sevi.”
Prāta spēles atbalsta – “Mežvidu tomāti”,
“Jersikas čipsi”, “Latvijas aptieka”, Z/s “Zelta
sala”, Kārsavas novada pašvaldība, Kārsavas
Mūzikas un mākslas skola, SIA “CPA”, SIA
“Janka XXL” un Latgales Vēstniecība “Gors”.
16. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas
un mākslas skolā norisināsies 2018. gada noslēdzošais posms, uz kuru aicinātas ne vien pieredzējušās, bet arī komandas, kas prāta spēļu burvību vēl nav izmēģinājušas. Informācijai sekojiet
SK “Kuorsova” facebook lapā vai zvanot pa tālruni 28343926.
Katrīna Ločmele
Biznesa augstskolas ‘’Turība’’
komunikācijas fakultātes studente

KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKI, ŠOGAD BIJA VELTĪTI KĀRSAVAS PILSĒTAS 90GADEI.
“ZīmeļAustrumLatgalī,
Ūdrupis
lobijā
krostā, Rogu pilskolnā, 8. godusymtenī izaslēja
skaista i varena latgaļu kūka piļs…
Ūdrupis kreisijā krostā, divu ceļu krystā,
darbeigi, sirsneigi, dzeivisprīceigi, dažaidu
tauteibu ļaud’s, cēle muojis i bazneicys, sēja
maizi, audzynuoja bārnus, cīnēja vacus cylvākus, gūdynuoja zemi, gaisu, guni i iudini…
Jī smēlēs tykumu nu sovu tautu
naizseikstūšuos gudreibu kruotuvis – rokstim,
dzīsmem, dejom…”
Kārsavas novada Svētki, šogad bija veltīti
Kārsavas pilsētas 90gadei.
25. augustā Kārsavas Kultūras namā, uz
kultūrvēsturiskiem faktiem balstītu, daudzās šīs
puses kultūrvēsturiskajās valodās skandētu
vēsturisko stāstu “Kuorsova, Kuorsova, Kuorsoveņa”, izdzīvoja:
Kristaps Rasims, Nadežda Cado, Sabīne Poikāne, Sanita un Kaspars Šakini, Aina Jurdža,
Zofija Ritiņa
KKN bērnu DK “Vilcieniņš /Silvija Nakonečnija/, meiteņu VA “Belcanto” /Anda
Šicāne/, sieviešu VA Skerco un senioru VA
Sendienas / Antoņina Pitkeviča/, vīru VA
“Akkords” /Rasma Kulamova/, eksotisko deju
grupa “Samia” /Ilze Leišauniece/, senioru deju
kopa “ Senleja” /Dainis Jezupovs/

KMMS kapela “Dimdari” /Vija Orinska/ un
orķestris /Aldis Kise/
KVSK meiteņu VA /Ligita Žukovska/, tērpu
dizaina pulciņš /Lilita Laganovska/, jauniešu DK
“Vaļasprieki” /Valentīna Kirsanova/
Kārsavas novada senioru DK “Ūdrupe” /
Dainis Jezupovs/
Goliševas siev. VA “Straujupīte” /Anatolijs
Posrednikovs/
Rēzeknes Poļu koris ”Jutrzenka” /Irēna
Ivanova/
Rēzeknes klezmeru mūzikas grupa “Arayn” –
/Vitālijs Čačis un Mārtiņš Arbidāns/
Daugavpils
Baltkrievu
ansamblis
“Kupaļinka” /Večeslavs Petrovs/
Vēstures
mirkļus
sasaistīja
Marija
Labanovska
Atbalstu scenārija izvedē sniedza Ināra
Silicka, Vera Krišāne, Edgars Puksts
Skaņas un gaismas pavēlnieki - Toms
Barkāns, Sandis Karpovs, Modris Karpovs, Arnis Gutāns, Edgars Potašs, Digmārs Karlāns
Svētku noformējumu radīja Jānis Stepkāns
Dalībnieku vizuālo ietērpu palīdzēja sarūpēt
Agnese Medne, Antra Lipska un Agita Hauka.
Par dalībnieku un apmeklētāju labsajūtu

rūpējās Kārsavas KN kolektīvs
Pateicības kolektīviem sarūpēja Kārsavas novada pašvaldība, SIA “Lekon” un SIA “InaS”.
Neaizmirstamo svētku uguņošanu visiem
dāvināja SIA “Salenieku dolomīts”.
“Kotram DzeivisStuostam ir turpynuojums Kuorsovys pilsātys, Kuorsovys nūvoda nuokūtne
– tī ir bārni, mozbārni, mozmozbārni…
Kotram ir sovs laiks, pylns cereibu i optimisma, kod dabasi ir zyluoki i zuole zaļuoka. Sanuokūt, dorūt i rodūt kūpā, rūnās spāks saglobuot tū sevī, nazaļaut drūmom dūmom, nazaudēt
sovu identitati arī asūt prūm nu dzymtuos pusis.
Mes nuokom ar sovys pilsātys, sova novada
simboliku - uobuleņa lapeņom, kas simbolizej
kuorsovīšu dorba tykumu i nabeidzamū mīlesteibu pret sovu dzymtū pilsātu i nūvodu. Zaļuo cereibu kruosa, zyluo – dabasu, Reitupis i sapņu
kruosa i maģiskuo sudrabainuo, atsaspūguļoj
nūvoda karūgā un ģierbūnī. Lai myužam zaļa ir
myusu Kuorsova!”
Patiess prieks par kopējo radošo spēku,
sirsnīga pateicība visiem, par ieguldījumu
Svētku koncertuzveduma tapšanā.
Ināra Rasima
Kārsavas kultūras nama vadītāja
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KĀRSAVIEŠIEM LABI PANĀKUMI ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

Šī gada 29. septembrī notika Ogres novada
tradicionālās
starptautiskās soļošanas sacensības, veltītas soļotāja olimpiskās sudraba medaļas
ieguvēja Jāņa Daliņa
piemiņai.
Šajās
sacensībās
kopā ar Latvijas labākajiem
soļotājiem,
startēja arī sportisti no
Igaunis. Pēc sasniegumiem finālsacensībās
rudens krosā, neatpūšoties, jaunie soļotāji
ieguva astoņas godalgas: 4 zelta, 2 sudraba
un 2 bronzas.
Sacensību kopvērtējumā augstvērtīgāko
rezultātu top desmitniekā Viktorija Krišāne – 3. vieta, Vivita
Krišāne – 6. vieta.
Individuālie rezultāti:
Grupa U – 12 (2007.g. un jaunāki)
Ketrīna Kuznecova – 1000m – 5.30.20. – 1. vieta
Marija Bojāre – 1000m – 5.53.70. – 2. vieta
Ilārija Borovika – 1000m – 6.52.70. – 7. vieta
Daniels Andrejevs – 1000 m – 5.39.10. – 1. vieta
Grupa U – 14 (2005. – 2006. g.)
Brigita Mūrniece Krišāne – 1000 m – diskvalificēta, esot līderei 100
m pirms finiša, soļošanas stila kļūdas.
Kristīne Polukejeva – 1000 m – 6.33.70. – 7. vieta
Sandis Ivanovs – 1000 m – 5.34.20. – 1. vieta
Rafaels Rostorgujevs – 1000 m – 5.48.80. – 2. vieta
Grupa U – 16 (2003. – 2004. g.)
Viktorija Krišāne – 3000 m – 16.54.10. – 1. vieta
Ilvija Nagle – 3000 m – 22.01.20. – 7. vieta
Grupa U – 18 (2001. – 2002. g.)
Vivita Krišāne – 3000 m – 17.21.4. – 3. vieta
Grupa U – 20 (1999. – 2006. g.)
Edgars Gadžega – 10000 m – 59.37.02. – 3. vieta
Rūdis Laganovskis – 10000 m – 1.08.80. – 4. vieta
Viktorijs Krišāns
LNSS V/L treneris

No 14. līdz 16. septembrim Pērnavā, Villa Andropoff, tika aizvadītas Baltijas kausa sacensības šautriņu mešanā, kurā starp 32 kungu
(Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Anglijas) un
11 dāmu komandām startēja arī SK Kuorsova šautriņmetēju komanda "50 + 1" (Aivars Šutka, Rihards Tomašickis, Gunārs Ozoliņš, Laimonis Naglis, Zeltīte Strade, Anita Puncule, Signe Sinkeviša,
Diāna Grabčika).
Tā kā viena no vadošajām kluba spēlētājām Marija Ružāne tika iekļauta Latvijas izlases Team Latvia sastāvā, tad dāmu komandā kopā ar Zeltīti Stradi un Anitu Punculi tika piesaistītas Signe Sinkeviča un Diāna
Grabčika no Saulkrastu kluba "Izaicinājums".
Individuāli Zeltīte aizcīnījās līdz dāmu finālam, kur atzina anglietes
Annette Lord pārākumu; Diāna - 33, Anita - 17, Signe - 9. Dāmu pāru
turnīrā Zeltīte/Anita un Signe/Diāna 9 vietā. Komandu sacensībās dāmas
piekāpās tikai turnīra uzvarētājām - Team Latvija, kas Baltic Cup 2018
dāmu komandu kopvērtējumā "50 + 1" ierindoja 3.vietā.
Kungu sacensībās individuāli Aivars cīnījās finālā, kur atzina angļa
Matthew Dickinson pārākumu. Laimonis, ceļā uz pusfinālu, zaudēja tieši
turnīra uzvarētājam Matthew Dickinson un ierindojās augstajā 5.vietā,
Rihards - 17, Gunārs - 65. Pāru spēlēs Aivars/Laimonis un Rihards/
Gunārs - 9.vietā. Kungu komandu sacensībās "50 + 1" šautriņmetēji ceturtdaļfinālā atzina Baltkrievijas komandas DeviL TeaM pārākumu un
ierindojās 5.vietā, kas Baltic Cup 2018 kungu komandu kopvērtējumā
deva augsto 4.vietu.
SK Kuorsova kluba šautriņmetēja Marija Ružāne Latvijas izlases sastāvā individuāli spēlēja pusfinālā, kur atzina finālistes Zeltītes pārākumu; pāros ar Andu Seimani ierindojās 3.vietā un komandu sacensībās
kopā ar Irēnu Bauzi, Kristīni Mickus un Andu Seimani izcīnīja 1.vietu,
kas arī Baltic Cup 2018 dāmu komandu kopvērtējumā ierindoja Team
Latvia 1.vietā.
Par SK Kuorsova šautriņmetēju komandas piedalīšanos Baltic Cup
2018 PALDIES par atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai.

KĀRSAVAS NOVADĀ JAU SESTO GADU NORIT LATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA
14. septembrī Kārsavas vidusskolas stadionā notika
“Olimpiskā diena 2018” ar saukli “Iepazīsti tenisu!”.
Uz šo pasākumu pulcējās Salnavas pamatskolas, Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas un Kārsavas vidusskolas klašu komandas dažādu vecumu grupās. Skolēni piedalījās tradicionālajās stafetēs, kā arī iepazinās ar tenisu un tā spēles noteikumiem. Ir patiess prieks organizēt šādus pasākumus, jo ar katru
gadu audzēkņu interese pieaug.
“Olimpiskā diena 2018” organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, un šogad šī akcija notika tika 650 norises vietās visā Latvijā
kopā pulcēja jaunu pasākuma dalībnieku rekordskaitu – vairāk
kā 145 000 dalībniekus no 95 Latvijas novadiem un pilsētām.
Latvijas Olimpiskās komiteja “Olimpisko dienu” rīko apliecinot
atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un
Godīgas spēles principiem sportā.
Mihails Oļipovs
Sporta organizators

Laimonis Naglis
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KĀRSAVAS JAUNO SPORTISTU SEKMĪGAIS STARTS JAUNAJĀ SEZONĀ
Viļānu vidusskola – 92 punkti – 2. vieta
Kārsavas vidusskola – 91 punkti – 3. vieta
Kārsavas vidusskola startēja ar astoņu stafešu komandām, kopvērtējumā tika vērtētas sešas labākās.
Stafešu komandu rezultāti:
Grupa (1999. – 2002. g.) – 3 x 800 m jaunietes
Kārsavas vidusskola – 8.48.7. – 2. vieta (Laine Pontaga, Agita Potaša,
Egita Potaša)
Grupa (2005. – 2006. g.) – 3 x 800 meitenes
Kārsavas vidusskola – 9.31.8. – 2. vieta (Paula Pundure, Elērija Lāce,
Brigita Mūrniece Krišāne)
Grupa (2003. – 2004. g.) – 3 x 800 meitenes
Kārsavas vidusskola – 8.43.2. – 3. vieta (Junora Streļča, Ilvija Nagle,
Eiropas skolu sporta dienas ietvaros šī gada 28. septembrī Preiļos
notika Latvijas skolēnu 72. spartakiādes finālsacensības rudens krosa Viktorija Krišāne)
stafetēs.
Grupa (1999. – 2002. g.) jauktā – 4 x 1000 m – 14.33.0 – 6. vieta
Laika apstākļi sportistus nelutināja, taču vidusskolu grupā piedalījās
Grupa (1999. – 2002. g.) jaunieši – 3 x 1000 m – 10.41.2. – 7. vieta
rekordliels skaits – 14 labākās vidusskolas. Ļoti sekmīgs starts padevās
Grupa (2005. – 2006. g.) zēni – 3 x 1000 m – 8.42.4. – 6. vieta
kārsaviešiem, kopvērtējumā izcīnīta 3. vieta, tikai par 1 punktu atpaliekot
Grupa (2007. – jaunāki) meitenes – 3 x 500 m – 6.18.9. – 6. vieta
no 2. vietas.
Šāds izskatās kopvērtējums:

Grupa (2007. – jaunāki) jauktā – 4 x 500 m – 8.31.6. – 9. vieta
Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs

Jēkabpils 3. vidusskola – 118 punkti – 1. vieta

KĀRSAVĀ NORISINĀJĀS LATVIJAS VESELĪBAS NEDĒĻA “ESI KUSTĪGS. ESI VESELĪGS!”
No 27. līdz 28. septembrim Kārsavas novadā norisinājās Eiropas jas vienmērīgai ķermeņa noslogošanai. Tradicionāli šajā aktivitātē piedalīSporta nedēļa, kuras mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un jās biedrība “Kārsavas novada pensionāru apvienība”.
fiziskām aktivitātēm un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa ir paredzēta ikvienam – neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa.

27. septembrī Mežvidu pamatskolā tika rīkota sporta diena, kurā sadarbībā ar futbola treneri Mihailu Oļipovu tika popularizēts futbols. Sporta
dienu iesāka 1. - 4. klašu skolēni, kuri kopā ar treneri mācījās pareizi iesildīties, apguva galvenos futbola spēles elementus, pārrunāja spēles noteikumus, skolēni demonstrēja savas individuālās prasmes bumbas driblēšanā un vadīšanā, futbola bumbas raidīšanā vārtos no dažādiem attālumiem,
šķēršļu joslas pārvarēšanā. Protams,
tika spēlēts arī futbols gan zēnu, gan
meiteņu komandās. Arī 5.-9. klašu skolēni trenera vadībā pilnveidoja un pārbaudīja savas individuālās prasmes dažādu futbola vingrojumu veikšanā, piedalījās komandu stafetēs un spēlēja futbolu jauktajās komandās.
Latvijas veselības nedēļas ietvaros
notika arī nūjošanas nodarbes, kurā
tiek izmantota pareiza nodarbības metodika, soļošanas tehnika un īpašas nū-

Tepat, Kārsavas novadā, 28.septembrī veloorientieristi tika aicināti uz
neaizmirstamu velo orientēšanās pasākumu Veselības nedēļas ietvaros,
kurā divu stundu garumā aktīva dzīves veida piekritēji cīnījās par godalgotām vietām. Pa visam šis jau bija otrais veloorientēšanās pasākums, kuru īstenoja Elmārs Jacenko kopā ar savu komandu. Dalībniekiem bija jāveic noteikts maršruts un divu stundu garumā katra no komandām, saplānoja savu maršrutu atbilstoši savām spējām, savācot pēc iespējas lielāku
punktu summu, lai uzvarētu. Visi dalībnieki saņēma organizatoru sarūpētās balvas un diplomus par piedalīšanos, savukārt, Darija Pavlova, Margita Borisova, Valērijs Bondorevs un
Aivars Urbanovičs tika arī pie medaļām. Paldies ikvienam dalībniekam un līdzjutējiem, kas ar atsaucību, atbalstu padarīja iespējamu
krāšņu, aktīvu un rudenīgi skaistu
rudens veloorientēšanās noslēgumu.
Eiropas Sporta nedēļas mērķis Būsim aktīvi arī turpmāk!
Mihails Oļipovs
Sporta organizators

PAŠVALDĪBA
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PIESAKIES JAUNAJAM BIZNESA IDEJU KONKURSAM “AS VARU!”
Kārsavas novada pašvaldība rīko vēl nebijušu biznesa ideju konkursu “AS VARU!” Kārsavas vidusskolā un Malnavas koledžā, kas
ir biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” dalībskolas. Abu izglītības iestāžu audzēkņi, kuri reģistrējas kā skolēnu
mācību uzņēmums, var laimēt naudas balvas. Iespēja iegūt finansējumu savai biznesa idejai ir līdz 9. novembrim, iesniedzot tās aprakstu Kārsavas novada pašvaldībā.

perti. Katra biznesa ideja saņems speciālistu padomus un ieteikumus tās
veiksmīgai realizēšanai.

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums – aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa, kura atrodama Kārsavas novada mājas lapā www.karsava.lv un iesniedzot to līdz 9. novembrim (ieskaitot): 1) Kārsavas novada pašvaldības domē aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam „AS VARU!” 2) papildus iesūtīt Konkursa
Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīs- pieteikumu
elektronisko
versiju
uz
e-pasta
adresi
antībai inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai, veicinot jauniešu da- tra.barkane@karsava.lv .
lību biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” piedāvātaKārsavas vidusskolas un Malnavas koledžas jauniešiem 19. oktobrī
jā uzņēmēju veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos. Konkursa
būs iespēja apmeklēt “Uzņēmējdarbības pieredzes stundu”, kur pieredzērezultātā tiks noskaidrotas četras labākās biznesa idejas, kuru autori sajušu lektori iepazīstinās ar “JAL” darbību un dalīsies motivējošos piereņems naudas balvas. Pieteikumi konkursam jāiesniedz no 8. oktobra līdz
dzes stāstos par Skolēnu mācību uzņēmumiem, kuri veiksmīgi jau uzsā9. novembrim.
kuši savu darbību.
Konkursa pieteikumu var iesniegt Kārsavas vidusskolas vai Malnavas
Piedalies un radi savu biznesa ideju Kārsavas novadā!
koledžas audzēknis – jaunietis/jauniete vai jauniešu grupa, kas līdz 13.
novembrim ir reģistrējušies kā skolēnu mācību uzņēmums (SMU)
Antra Barkāne
“Junior Achievement Latvija”. Vērtēšanas komisiju veidos uzņēmēji ar
Sabiedrisko attiecību speciāliste
pieredzi un vērtīgiem padomiem, pašvaldības pārstāvji un nozares eks-

NOSLĒGUSIES ALEJAS, NĀKOTNES IELU UN A/C “KĀRSAVA- JĒČI – OTRIE MEŽVIDI” PĀRBŪVE
12. oktobrī noslē- “Rubate”. Projekta kopējās izmaksas – 684506,51 euro. Kopā tika pārbūdzās
pašvaldības vēts 3967,50 m garš posms.
grants ielu un ceļu
Veiktas visas projektā paredzētās darbības: pilnas ceļa seguma
posmu pārbūve.
konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana, apauguma, kas kavē ūdens
Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstī- noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimbai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasā- niecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana.
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekBūvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica IK „RK Ceļu Prota „Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” (Nr. 18-01-A00702- jekts”.
000030) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības
Ceļu pārbūves projektu uzraudzīja būvuzraugs no SIA
līdzfinansējumu.
“BaltLineGlobe”.
Tika pārbūvētas Alejas un Nākotnes ielas, autoceļu posmi Soldoni –
Inese Lipska
Šoseja un Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi. Darbus veica uzņēmums SIA
Projektu vadītāja

PASĀKUMU PLĀNS
19. oktobrī plkst. 20.00 Mērdzenes KN atpūtas vakars „Būt kopā šai
16. novembrī plkst. 12.00 Mērdzenes pamatskolas skolēnu svētku
rudenī”
koncerts "Mīļa mana tēvu zeme"
20. oktobrī plkst. 19.00 Salnavas KN rudens večerinka
21. oktobrī plkst. 10.00 Mežvidos 6km skrējiens un 12km riteņbrauciens „No Ičas līdz Rītupei”
27. oktobrī plkst. 16.00 Mežvidu KN līnijdeju grupas "Chilly cha
cha" jubilejas koncerts

24. novembrī plkst. 13.00 Kārsavas KN Kārsavas novada senioru atpūtas pasākums " Gadsimta līkločos"
16. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā prāta
spēles „Aļberts” 2018. gada noslēdzošais posms

2. novembrī plkst. 10.00 Malnavas koledžas zālē Leļļu izrāde
“Draudzības skola”. Ieeja brīva
3. novembrī plkst. 19.00 Kārsavas KN Profesiju svētki Kārsavas novadā
8. novembrī plkst. 18.00 Malnavas koledžas zālē Latvijas valsts simtgades ieskaņas koncerts “Labvakar Latvija!”. Koncertā piedalās VA
“Konsonanse”, bērnu un jauniešu VA “Balstiņas” un “Vuolyudzeitis”,
īpašais viesis komponists Jānis Lūsēns.
9. novembrī plkst. 11.00 Mērdzenes KN izstādes "No vecāsmātes pūralādes" atklāšana. Sasildīsim Latviju rakstainiem cimdiem!
11. novembris plkst. 11.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas
katoļu baznīcā Lāčplēša dienai veltīta Svētā Mise. Pēc Sv. Mises gājiens
uz Bozovas kapiem.
Kārsavas novada pašvaldība aicina par godu Latvijas
valsts simtgadei izkārt Latvijas valsts karogu, kas ir katras mājsaimniecības pilsoniskais pienākums, 11. novembrī – Lāčplēša dienā un 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
Kopā mēs veidojam stipru Latviju!

Latvijas valsts simtgades dižkoncerti Kārsavas novadā:
16.novembrī plkst. 20.00 Salnavas KN
17. novembrī plkst. 14.00 Mežvidu KN
17. novembrī plkst. 17.00 Goliševas KN
17. novembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN
18. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN
17. novembrī plkst. 21.00 Mērdzenes KN svētku balle. Ieeja brīva

SIA CBF „Ļ-KO” būvdarbu vadītājs M. Grāvels ziņo par dzelceļa
pārbrauktuves Nr. 537 421 km + 257,7 m posmā Mežvidi Ilzeni ar
V549 slēgšanu šādos datumos:
• 19. oktobrī no plkst. 7.30 līdz 16.00
•

no 29. oktobra plkst. 7.00 līdz 30. oktobrim plkst. 7.00
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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 sesto reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. ŠoLīdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas- reiz ieskats no 2000.-2009. 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, sagaidot 2000. gadu

Kārsavas 2. vidusskola, sagaidot 2000. gadu

Arhibīskapa Jāņa Pujata vizīte Kārsavā

Ziemassvētku koncerts Malnavas Rožukroņa Dievmātes
Romas katoļu baznīcā. Uzstājas Kārsavas mūzikas skolas
audzēkņi

Lielā Tēvijas kara veterāni un Tēvs Viktors Brāļu kapos

Kārsavas pilsētas Vienības iela

2003. gada 5. oktobrī Jaunās Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas iesvētīšana. Dekāns A. Boldāns, priesteris J. Aglonietis, bīskaps J. Bulis.

Kārsavas pilsētas ainava 75.gadu jubileja. Skatītāju vidū
Tēvs Viktors

Vokālais ansamblis „Sendienas” Līgo vakarā tirgus laukumā

Pirmā skolas diena Kārsavas mūzikas skolā
Kārsavas novada svētku gājiens

Kārsavas pilsētas vienaudži 75. gadu jubilejā

2004. gada 1. maijā Kārsavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Edgars Puksts uzstāda Eiropas Savienības karogu pie domes ēkas

Lāčplēša dienā svinīgs gājiens uz Bozovas kapiem

SABIEDRĪBA

12 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

OKTOBRIS

2018

KĀRSAVAS NOVADA SENIORI APCEĻO VIDZEMI

Kārsavas novada pašvaldība projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Kārsavas novadā iedzīvotājiem” ietvaros, 19. jūlijā tika organizēta fiziski aktīva ekskursija senioriem
un mazkustīga darba veicējiem. Skaistā jūlija
dienā, Kārsavas novada 47 seniori devās ceļojumā uz Smiltenes novadu. Smiltenē gids Gunārs mūs sagaidīja Kalnamuižā. Gan kājām,
gan autobusā ceļojām pa skaisto - kalnaino
Vidzemes pilsētu Smilteni. Dzirdējām daudz
interesanta, redzējām pilsētas vēsturiskos un
mūsdienīgos objektus.

Pabijām Launkalnes pagasta maizes muzejā
Vēlu vakarā patīkami noguruši un pozitīvu
"KUKABURRA", redzējām kā top rudzu maize, emociju pārpildīti atgriezāmies mājas.
ēdam garšīgu zupu un maizīti ar kaņepju staku.
Zofija Ritiņa
Apskatījām Launkalnes pagasta Mini Zoodārzu
Biedrības „Kārsavas novada pensionāru
ĒZERLEJAS" Bija redzēti un neredzēti dzīvnieapvienība” valdes priekšsēdētāja
ki, par kuriem saimniece prata interesanti stāstīt. __________________________________
Galvenais mūsu ekskursijas mērķis bija apmeklēt Cērtenes pilskalna veselības taku. Brīvā
dabā, priežu mežā, svaigā gaisā- izveidota apmēram 3 km veselības taka, kura vijās augstos pakalnos, gan nolaidās zemās ielejās. Visā takas
garumā ierīkoti dažādi šķēršļu pārvarēšanas objekti. Uzņēmām enerģiju no uguns āderes, pozitīvās emocijas no gidu stāstītā un dabas. Kāpām
pilskalnā vairāk kā 70 pakāpieni. Visā takas garumā izvietotas skulptūras ar īpašu nozīmi.

Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 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.

DZEJIS I MUZYKYS STUŅDE KUORSOVĀ
Kuorsova, Kuorsova, Kuorsoveņa,
Skaistuokuo zeļtiņe Latgolai;
Nu golvys skusteni nūsiejusi,
Motus viejā plyvynoj…
Ar ituom dzejnīka, publicista i nūvodpietnīka Ontona Slišāna (19482010) dzejis rindom ir īsuokts na vīns viņ pasuokums Kuorsovā. Tik izjusti, bet reizie vīnkuorši, bez līka patosa var izateikt tys, kurš leidz sirds
dziļumim ar “vysim desmit kai kapačim īsačiers vīnā (i sovā) vītā” – tai
Ontonu raksturuojs Oskars Seiksts. Jis atziest, ka Ontons Slišāns – cylvāks nu Šķilbānu koņtinenta, kurš latgalīšu volūdai i literatūrai pīvīnuojs
vasalu kontinentu. Sovā myužā Ontons beja padariejs cīši daudz: daudzus
godus vuocs i pīrakstiejs Zīmeļlatgolys folkloru, īskaņuojs gon
tautysdzīsmis, gon saļmu dzīduojumus. 1980. godā dybynuojs i vadejs
Upeitis i Rekovys etnografiskūs ansambļus, sarakstiejs 30 gruomotys i
bārnim, i pīaugušajim. Nu jau vysā Latvejā zynams latgalīšu dzejis i muzykys festivals „Upītes Uobeļduorzs”, kurš itūgod nūtyka jau septeņpadsmytū reizi. Šūgod dzejnīks byutu svietiejs sovu 70. dzimšonys dīnu. Tuopiec Latvejis i Kuorsovys piļsātys jubileju godā, dzejas dīnu pasuokumā
"Kotru godi kuods breinums nūteik...", kurš nūtyka 28.septembrī, pīminiejam Ontona
Slišana
veikumu.
Dzejis i muzykas stundis
īpašī cīmeņi
beja Ontona
aizsuoktūs
dorbu
turpynuotoji
– dāls Andris
i mozbārni.

Muzikaluos apvīneibys KEI-REI izpiļdiejumā skanieja gon latgalīšu tautas dzīsmes, gon ar Ontona dzejas aiļom komponietos dzīsmis. Grupā apsavīnuojuši dzejnīka mozbārni Domeniks i Kate un myusu nūvodneica
Raina Vasiļjeva. Eipaši emocionāli skanieja festivala himna, kas atguodinuo, ka vyss lobīs napazyud, bet rūd turpinuojumu piecnuociejūs. Andris pastuostieja, ka piec Ontona Slišāna aizīšanys miužeibā jau ir izdūtys
vieļ 3 gruomotys, turpynojās folklorys, latgaliskū tradiceju kūpšona, i,
prūtams, aicinuoja nu jau nuokomgod iz „Upītes Uobeļduorzu”.
Nūvoda školu audziekņi bīži izmontoj Ontona Slišana dorbus skatuvis
runys konkursūs. Ari šūreiz Kuorsovys vidusškolys audziekne Kristīne
Polukejeva lasieja dzejūli “Kuorsova, Kuorsoveņa”. Kulturys noma vadietoja Ināra Rasima daliejās atmiņuos par sovom tikšonuos reiziem ar
Ontonu Slišānu gon caur juo dzeju, gon folklorys festivalūs i cytūs nūtykumūs.
Paļdis cīmeņim, školai i kulrurys nomam par sadarbeibu pasuokuma
tapšonā.
Inta Jurče
Kuorsovys pylsātys bibļiotekis vadietuoja
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