
Šogad 18. novembrī Latvija svin 

savu simtgadi. Galvenais simtgades 

vēstījums ir “Es esmu Latvija”, jo 

Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki. 

Mēs godinām visus, kuri cīnījušies 

par mūsu valsts brīvību, kuri veici-

nājuši Latvijas attīstību, nesuši 

valsts vārdu pasaulē, darījuši labus 

darbus savā sētā, pagastā, novadā. 

Katrs no mums ir kaut maza, bet ļoti 

vērtīga daļa savas valsts veidošanā, 

un, ieguldot labu darbu, labas 

domas, mēs veicinām Latvijas iz-

augsmi.  

Ar Lāčplēša dienas ieskandināša-

nas koncertu 8. novembrī 

“Labvakar, Latvija!” tika atklāta 

Kārsavas novada patriotiskā mēneša 

pasākumu programma. Malnavas 

muižā izskanēja komponista Jāņa 

Lūsēna dziesmas Malnavas pagasta 

vokālās ansambļa “Konsonanse”, 

Kārsavas vidusskolas meiteņu vokā-

lo ansambļu “Balstiņas” un 

“Vuolyudzeitis” izpildījumā. Ap-

meklētājiem bija iespēja ne vien 

klausīties skaistās dziesmas, bet arī 

noskatīties nelielu filmu par Latvi-

jas valsts simboliku, apskatīties rak-

staino cimdu izstādi "No mātes pūra 

lādes", kā arī malnaviešu vaļasprie-

ku darbus.  

11. novembrī Malnavas Rožukro-

ņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā 

notika Lāčplēša dienai veltīta Svētā 

Mise, pēc kuras novada iedzīvotāji 

devās uz Bozovas Brāļu kapiem, 

godinot Brīvības cīņās un citos mili-

tāros konfliktos kritušos karavīrus 

un valsts aizstāvjus. 

Šogad par godu Latvijas simt-
gadei Kārsavas novadā notiks diž-
koncerti, kurā piedalīsies katra pa-
gasta un Kārsavas pilsētas kolektīvi, 
vienojoties kopīgajos priekšnesu-
mos. Kārsavas kultūras namā vieso-
sies novadnieces – Aija Nagle – Īzā-
ka (vijole) un Gunta Ločmele 
(kokle). 

Jau tradicionāli Kār-

savas novada pašval-

dība šajos svētkos 

sveic „Kārsavas no-

vada Goda pilso-

ņus”, šogad šim goda 

apbalvojumam izvirzī-

ti divi novadnieki:  

Annai Dančai par ino-

vatīvu pieeju sava no-

vada popularizēšanā 

caur teātra mākslu un 

latviskās dzīves ziņas 

stiprināšanu; 

Janīnai Širinai par ilg-

gadēju, priekšzīmīgu 

un profesionālu darbu 

jaunās paaudzes izglī-

tošanā, par Mežvidu 

pagasta un novada vārda populari-

zēšanu ārpus novada robežām. 

Pirms trīsdesmit gadiem 8. un 9. 

oktobrī tika dibināta Latvijas Tautas 

fronte (LTF). Īsā laikā tā kļuva par 

lielāko politisko organizāciju Latvi-

jas vēsturē, apvienojot 250 

000 biedru. Arī mūsu novadnieki 

iesaistījās Tautas Frontē un cīnījās 

par brīvu Latviju! Pateicoties viņu 

drosmei un darbam, šodien svinam 

mūsu Latvijas simtgadi, un lepoja-

mies ar ikvienu Tautas Frontes 

biedru. Kārsavas novada pašvaldība 

godinās aktīvākos Tautas Frontes 

dalībniekus Balto galdautu svētkos 

2019. gada 4. maijā.  

Patriotiskais mēnesis tiks svinēts 
visos pagastos un pilsētā: 

15. novembrī plkst. 9.50 Mežvi-
du pamatskolā svētku koncerts 
“Latvijas Republikai 100” un erudī-
cijas konkurss “Mana Latvija” 5. – 

9. klasēm 

15. novembrī plkst. 16.00 Kār-
savas Mūzikas un mākslas skolā 
koncerts veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100 gadadienai! 

16. novembrī Mežvidu pamat-

skolā jautrie starti sporta zālē 

16. novembrī plkst. 12.00 Mēr-
dzenes pamatskolā svētku koncerts 
“Mīļa mana tēvu zeme” 

16. novembrī plkst. 13.15 Sal-

navas pamatskolā Latvijas simt-
gadei veltīts svinīgais pasākums 

16. novembrī plkst. 20.00 Sal-

navas KN Latvijas simtgades diž-
koncerts 

16. novembrī plkst. 22.00 Sal-

navas KN svētku balle kopā ar gru-
pu “Pie letes”. Ieeja brīva 

17. novembrī plkst. 14.00 Mež-
vidu KN Latvijas simtgades diž-
koncerts 

17. novembrī plkst. 17.00 Goli-

ševas KN Latvijas simtgades diž-
koncerts 

17. novembrī plkst. 19.00 Mēr-

dzenes KN Latvijas simtgades diž-
koncerts 

17. novembrī plkst. 21.00 Mež-
vidu KN svētku balli spēlē Dace. 
Ieeja brīva 

17. novembrī plkst. 22.00 Mēr-
dzenes KN svētku balle kopā ar 
Sintiju. Galdiņu rezervācija pa tālr. 
26339241. Ieeja brīva 

18. novembrī plkst. 15.00 Kār-
savas KN Latvijas simtgades diž-
koncerts un goda pilsoņu godināša-
na. 

Antra Barkāne 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

LATVIJA SVIN SAVU SIMTO DZIMŠANAS DIENU! 

Cik koša ir Latvija savos svētkos, 
Cik pacilāts mūsu gars, 
Cik spoži mirdz bērnu acis, 
Un liktens neliekas tik skarbs. 
Vai kāds ko gudru no sirds mums teiks, 
Uz darbiem un skolām tautu aicinās. 
/Ojārs E. Bīriņš/ 

Lai ikviens izjūt piederību Latvijas valstij un nepieciešamību kopīgā 
darbā veidot tās šodienu un nākotni! Vēlu rast spēku, izturību un pārbau-
dījumu brīžos. Ar zināšanām, ticību un mīlestību visiem kopīgi vairosim 
Latvijas Valsts varenību. 

Sveicu visus novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadienā! 

Ināra Silicka 
Domes priekšsēdētāja 

Aicinām novada iedzīvotājus uzdot sev in-
teresējošos jautājumus, uz kuriem atbildēs 
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra 
Silicka, izpilddirektors Toms Vorkalis vai 
konkrētās nozares speciālists. 

Atbildes uz Jūsu aktuālajiem jautājumiem tiks sniegtas Kārsavas 
novada informatīvajā izdevumā “Kārsavas Novada Vēstis”, mājas 
lapā karsava.lv vai Latgales Reģionālās Televīzijas raidījumā 
“Vakara saruna” par Kārsavas novada aktualitātēm.  

Jautājumus varat uzdot pašvaldības mājas lapā: www.karsava.lv/
sabiedrība, rakstot uz e-pastu dome@karsava.lv, sociālajos tīklos 
vai klātienē pašvaldībā.  

Kārsavas novada pašvaldība 

IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS 



Pašvaldība 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              NOVEMBRIS      2018 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 

2018.gada 27. septembra sēdes lēmu-
ma Nr. 25 , prot.nr. 13 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7 

Grozījumi 2014.gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.31 

„Par materiālo atbalstu bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, audžuģimenēm un aizbil-

dņiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43.panta trešo daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa  jautājumu 
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto 
daļu un Ministru kabineta 19.12.2006. 
noteikumu Nr.1036„Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punktu.  

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 
2014.gada 18. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.31 „Par materiālo at-
balstu bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem, audžuģime-
nēm un aizbildņiem” šādus grozīju-
mus: 

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā 
redakcijā: 

„Par materiālo atbalstu bāre-
ņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem, audžuģime-
nēm, aizbildņiem un aiz-
gādņiem”; 

2. svītrot no saistošo noteikumu tie-
siskā pamatojuma norādi uz Minis-
tru kabineta 2006. gada 
19.decembra noteikumu Nr. 1035 
„Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu; 

3. papildināt saistošo noteikumu tie-
sisko pamatojumu ar norādi uz Mi-
nistru kabineta 2018. gada 
26.jūnija noteikumu Nr. 354 
„Audžuģimenes noteikumi” 
78.punktu; 

4. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu 
šādā redakcijā: 

„1.1 Audžuģimene šo noteikumu 
izpratnē ir ģimene vai persona, ku-
rai ar bāriņtiesas lēmumu ir pie-
šķirts audžuģimenes vai specializē-
tas audžuģimenes statuss un kurā ar 
Kārsavas novada bāriņtiesas lēmu-
mu ir ievietots bērns.”; 

5. papildināt noteikumus ar 1.2 punktu 
šādā redakcijā: 

„1.2Aizbildnis šo noteikumu izprat-
nē ir persona, kuru par aizbildni ir 
iecēlusi Kārsavas novada bāriņtie-
sa.”;  

6. papildināt noteikumus ar 1.3 punktu 
šādā redakcijā: 

„1.3 Aizgādnis šo noteikumu izprat-
nē ir persona, kuru par aizgādni ir 
iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa 
pilngadīgai personai, kurai ir iero-
bežota rīcībspēja.” 

7. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu 
šādā redakcijā: 

„4.1 Materiālais atbalsts aizgād-
nim.”; 

8. izteikt 9.4. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: 

„9.4. Pabalsta bērna uzturam iz-
maksu pārtrauc, ja: 

9.4.1. bērns sasniedzis pilngadību; 

9.4.2. beidzies līguma par bērna 
ievietošanu audžuģimenē termiņš; 

9.4.3. bērna uzturēšanās audžuģi-
menē izbeigta pirms līgumā par 
bērna ievietošanu audžuģimenē 
noteiktā termiņa saskaņā ar Bāriņ-
tiesas un audžuģimenes vienoša-
nos; 

9.4.4. Bāriņtiesa pieņēmusi  lēmu-
mu par bērna uzturēšanās izbeigša-
nu audžuģimenē; 

9.4.5. bērns ir nodots adoptētāju 
aprūpē un uzraudzībā līdz adopci-
jas apstiprināšanai tiesā. Dienests 
pabalsta izmaksu atjauno pēc rak-
stiskas informācijas saņemšanas no 
Bāriņtiesas par bērna aprūpes un 
uzraudzības izbeigšanu adoptētāju 
ģimenē un bērna atgriešanu audžu-
ģimenē.” 

9. papildināt noteikumus ar 12.3. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„12.3. Pabalsts tiek izmaksāts nau-
dā vai tiek izsniegts sadzīves priek-
šmetu un mīkstā inventāra veidā.” 

10. aizstāt 15.4.3. apakšapakšpunktā 
skaitli „4” ar skaitli „7”; 

11. aizstāt 15.4.5. apakšapakšpunktā 
skaitli „50” ar skaitli „70”; 

12. izteikt 15.4.9. apakšapakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„15.4.9. par centralizēto apkuri ne 
vairāk kā 1,55 euro par 1 m2 mēne-
sī, ņemot vērā noteiktās normatīvās 
platības”; 

13. aizstāt 15.4.11. apakšapakšpunktā 
skaitli „40” ar skaitli „130,00”;                                                                                                                                                                                                                                                    

14. papildināt noteikumus ar 15.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.7. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir 
vai pārtrauc izmaksu, ja: 

15.7.1. pabalsta pieprasītājs dzīvo-
jamā telpā, par kuru pieprasīts dzī-
vokļa pabalsts, nedzīvo; 

15.7.2. ir izbeigts dzīvojamās 
telpas īres līgums; 

15.7.3. dzīvoklis tiek izīrēts.”; 

15. aizstāt 17.1. apakšpunktā skaitli 
„70,00” ar skaitli „160,00”; 

16. papildināt noteikumus ar IV.1 no-
daļu šādā redakcijā: 

„ IV.1  MATERIĀLAIS AT-
BALSTS  AIZGĀDNIM 

17.1 Pabalsts aizgādnim 

17.11. Pabalsts aizgādnim tiek pie-
šķirts 160,00 euro apmērā, ja piln-
gadīga aizgādnībā esoša persona 
atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo 
specializētajā sociālās aprūpes cen-
trā vai ārstniecības iestādē. 

17.12. Pabalsts aizgādnim tiek pie-
šķirts 50,00 euro apmērā, ja pilnga-
dīga aizgādnībā esoša persona dzī-
vo specializētajā sociālās aprūpes 
centrā vai ārstniecības iestādē. 

17.13. Pabalsts aizgādnim izmaksā-
jams vienu reizi gadā uz pieprasītā-
ja rakstveida, elektroniskā veidā 
iesniegta vai mutvārdos izteikta 
iesnieguma pamata. 

Kārsavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja I. Silicka 

Paskaidrojuma rak-

sta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepie-

ciešamības pama-

tojums 

Kārsavas novada pašvaldības saistošo notei-

kumu „Par materiālo atbalstu bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem” projekts  

(turpmāk –  projekts) izstrādāts saskaņā ar: 

Likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 43. 
panta trešo daļu. 
Projektā paredzēts materiāli atbalstīt 

aizgādņus, kurus par aizgādņiem ir 

iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa 

pilngadīgām personām, kurām ir iero-

bežota rīcībspēja,  kā arī palielināt 

lielāku materiālo atbalstu aizbil-

dņiem; 

 likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.2 panta pirmo un 
piekto daļu, saskaņā ar kuru pašvaldī-
ba domes saistošajos noteikumos pa-
redz kārtību, kādā aprēķināms un iz-
maksājams dzīvokļa pabalsts bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam. 
Ņemot vērā inflācijas un pakalpoju-

mu cenu pieaugumu kopš 2014. gada, 

projektā ir paredzēts aktualizēt paš-

valdības noteiktos ar dzīvojamās 

telpas lietošanu saistīto izdevumu 

segšanas normatīvus dzīvokļa pabal-

sta piešķiršanai bez vecāku gādības 

palikušam bērnam; 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 
noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes 
noteikumi” 78. punktu. 

2. Īss projekta sa-

tura izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts nosaka: 

terminu (audžuģimene/aizbildnis/
aizgādnis) skaidrojumu; 

 dzīvokļa pabalsta bērnam bez vecāku 
gādības palikušam bērnam ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu (gāze, elektroe-
nerģija, centralizētā apkure, malkas 
iegāde) saistīto izdevumu segšanas 
normatīvus; 

pašvaldībā noteikto pabalstu aizbildnim 
apmēru  palielināt no 70,00 euro uz 
160,00 euro; 

ieviest jaunu pabalsta veidu – pabalstu 
aizgādnim 160,00 euro apmērā, ja 
pilngadīga aizgādnībā esoša persona 
atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo 
specializētajā sociālās aprūpes centrā 
vai ārstniecības iestādē un 50,00 euro 
apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā eso-
ša persona dzīvo specializētajā sociā-
lās aprūpes centrā vai ārstniecības 
iestādē. 

 
Papildus budžeta līdzekļi 2018.gadā nav ne-

pieciešami. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz uzņē-

mējdarbības vidi 

pašvaldības terito-

rijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina 

Kārsavas novada pašvaldības sociālais die-

nests. Projektā neparedz administratīvo pro-

cedūru palielināšanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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24. novembrī, plkst. 11:00 Kār-
savas Kultūras nama vestibilā un 
29. novembrī, plkst. 16:00 Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkās LV100 
Informācijas centrā notiks rakstu 
krājuma "Kārsavas stāsti" atklā-
šana. Rakstu krājuma atklāšanu 
Kārsavā papildina Didža Grodza 
izstāde “Kārsavas sejas”.  

Rakstu krājums “Kārsavas stāsti” 
aktualizē jautājumu par novada 
vēsturi, kultūras mantojumu un so-
ciālo atmiņu.  

Lai lepotos ar savu dzimto vietu, 
ir jāapzinās tās nozīmīgums. Vai 
Kārsava ir tikai robežpilsēta, vai 
tomēr Kārsava ir robežpilsēta, šķir-
tne, robeža starp rietumiem un aus-
trumiem ar tai raksturīgo kultūru 
daudzveidību un iecietību vienam 
pret otru? Ar pirmo dzelzceļa staciju 
un vecāko dzelzceļa depo ēku Latvi-
jas teritorijā Pēterburgas-Varšavas 
līnijā? Vēl senākā vēstures šķērs-
griezumā – novads ar attīstītu muižu 
sistēmu, tirgus dienu tradīciju, pasta 
iecirkni un krogu pie kādreiz tik no-
slogotā zemes ceļa, kas savieno Ei-
ropas ziemeļaustrumus ar Vidusei-
ropu? Ar četrām reliģiskajām kopie-
nām, vienu no kurām esam traģiski 
zaudējuši holokaustā, tomēr sagla-
bājot savdabību, par ko liecina fizis-
kie kultūras pieminekļi, dokumen-
tārās liecības un iedzīvotāju sociālā 
atmiņa.  

Rakstu krājumā pirmo reizi apko-
poti pētījumi par Kārsavas novada 

arheoloģiskajām vietām, muižu sis-
tēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām 
draudzēm un 20. gadsimta karu 
nestajām pārmaiņām. Kārsava iz-
rādās bagāta ar saviem kultūras 
mantojuma objektiem, kas sagla-
bājušies līdz mūsdienām, – baz-
nīcām, muižām, dzelzceļa infra-
struktūru, bet arī ar stāstiem, tradīci-
jām un vēsturi.  

Kārsavas vēsture glabā stāstus, 
kuros atspoguļojas laikmets. Rakstu 
krājums “Kārsavas stāsti” ir pirmais 
mēģinājums tos apkopot un iezīmēt 
pilsētas vietu kartē vienlīdz laikā un 
telpā.  

Līdzās akadēmiskiem pētīju-
miem, kas tapuši īpaši šim rakstu 
krājumam, esošie un bijušie kārsa-
vieši tika aicināti atvērt savus dzim-
tas arhīvus un dalīties ar vēsturiska-
jām fotogrāfijām, kas uzņemtas līdz 
Otrajam pasaules karam. Galveno-
kārt šādi veidota rakstu krājuma fo-
togrāfiju sadaļa. Tās autori ir paši 
kārsavieši, jo fotogrāfiju aprakstos 
ir iekļauta tieši tāda informācija, 
kāda tika iesniegta, bez papildināju-
miem no izdevēja puses.  

Sasaistot pagātni ar tagadni, rak-
stu krājumu noslēdz fotogrāfa Didža 
Grodza fotogrāfijas, kas savukārt 
dokumentē šībrīža situāciju no-
zīmīgākajos Kārsavas novada kul-
tūras mantojuma objektos. Tās ta-
pušas ekspedīcijas laikā 2018.  gada 
maijā.  

Rakstu krājums “Kārsavas stāsti” 
ir dāvana iedzīvotājiem un novada 
vēstures interesentiem pilsētas 90 
gadu jubilejā un Latvijas simtgadē.  

Rakstu krājuma sastādītāja un 
projekta vadītāja: Ineta Zelča Sīman-
sone 

Rakstu krājuma autori: 

Arheologs, vēstures doktors, māk-
slas zinātņu habilitētais doktors. Latvi-
jas Kultūras akadēmijas profesors, Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas īstenais lo-
ceklis Juris Urtāns 

Vēstures maģistre. Latvijas Univer-
sitātes Latvijas vēstures institūta zi-
nātniskā asistente Tatjana Bodanoviča 

Inženierzinātņu maģistrs. Industriālā 
ndustriālā mantojuma eksperts Toms 
Altbergs 

Vēstures doktore. Latvijas Universi-
tātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūta vadošā pētniece, LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes lektore Inese Runce 

Filoloģijas doktore. Latvijas Univer-
sitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Rusistikas un slāvistikas nodaļas do-
cente Svetlana Pogodina 

Vēstures maģistrs. Bauskas muzeja 
Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Ur-
tāns 

Zinātniskais redaktors: Dr.hist. 
Uldis Neiburgs 

Literārie redaktori: Baiba Vanaga, 
Ineta Zelča Sīmansone, Raivis Sīman-
sons 

Grafiskais dizains: Edvards Per-
cevs 

Administratīvais atbalsts: Antra 
Barkāne   

Pasūtītājs: Kārsavas novada pašval-
dība 

Atbalsta: Kārsavas novada pašval-
dība un Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā  

Materiāli no:  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, 
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznī-
cas arhīva, Kārsavas Evaņģēliski Lute-
riskās Baznīcas draudzes arhīva, Latvi-
jas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva, Latvijas Dzelzceļa mu-
zeja, Muzeja Ebreji Latvijā, Ludzas 
Novadpētniecības muzeja, Yad Va-
shem – The World Holocaust Remem-
brance Center, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubā-
zes Zudusī Latvija, 
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas, 
Salnavas muižas muzeja, 
No grāmatas "Mūsu Malnava. Valsts 
Malnavas Lauksaimniecības vidussko-
las vēsture. 1921.–1944." Rīga, 2001. 
No Līgas Brāzmas, Ilzes Leles, Valen-
tīnas Dobrovoļskas, Lolitas Avdijānes, 
Allas Orlovas, Veras Jacenko, Staņisla-
vas Krilovskas, Anitas Linužas, Janīnas 
Daugules, Jura Urtāna, 
Aivara Driča, Vladimira Vasiļjeva, Ni-
kolaja Mortukāna, Jāņa Potaša-
Poikāna, Leona Leļa, Daiņa Puncula, 
Māra Loca, Ričarda Kalvas, Toma 
Altberga, Andra Biedriņa un Daiņa 
Puncula personīgajiem arhīviem. 

Ineta Zelča Sīmansone, 
Projekta vadītāja un domnīcas 

Creative Museum vadītāja 

IZDOTS RAKSTU KRĀJUMS “KĀRSAVAS STĀSTI” 

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM PROJEKTA 

APSTIPRINĀŠANU UN PUBLISKO APSPRIEŠANU 

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembra 

mēnesī sastādīti 4 laulību reģistri. 

Šī gada 25. oktobrī Kārsavas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par 
Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstip-
rināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana notiks 
no šī gada 5. novembrim līdz 6. decembrim. 

Priekšlikumus var iesniegt Kārsavas novada pašvaldībai līdz 2018. gada 
6.decembrim, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 
5717; dome@karsava.lv. 

Atbildīgās amatpersonas: Domes izpilddirektors Toms Vorka-
lis, toms.vorkalis@karsava.lv un Teritorijas plānotāja Mārīte Roma-
novska, marite.romanovska@inbox.lv. 

Sanāksmes ar vietējiem iedzīvotājiem un interesentiem notiks katrā pagastā un 
Kārsavas pilsētā: 

• Malnavas pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 10:00; 

• Goliševas pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 13:00; 

• Mērdzenes pagasta pārvalde, 04.12.2018., plkst. 15;00; 

• Salnavas pagasta pārvalde, 05.12.2018., plkst. 10:00; 

• Mežvidu pagasta pārvalde, 05.12.2018., plkst.13:00; 

• Kārsavas novada domes sēžu zāle, 05.12.2018., plkst. 15:00. 

Kārsava novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekts pieejams: 
drukātā veidā: Attīstības nodaļā, kā arī pašvaldības mājaslapā –
 www.karsava.lv sadaļā Pašvaldība – Attīstības plānošana. 

Mārīte Romanovska 
Teritorijas plānotāja 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 
 

Olīvija 

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, tāpat kā pagājušajā ga-
dā, arī šogad Kārsavas novada noteiktām iedzīvotāju gru-
pām būs iespēja saņemt Ziemassvētku dāvanas – saldumu 
paciņas, vai pabalstu Ziemassvētkos – naudas izteiksmē, at-
bilstoši Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem. 

Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) decembra mēnesī 
saņems: 

• Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un personas ar 
invaliditāti kopš bērnības; 

• Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri ar Kārsavas nova-
da bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģimenēs un ap-
meklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības teritorijas izglī-
tības iestādes. 

• Saldumu paciņas tiks nogādātas uz mājām vai arī būs ie-
spēja tās saņemt Sociālajā dienestā. 

Pabalstu Ziemassvētkos (naudas izteiksmē) decembra mēnesī 
saņems: 

• Daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir vecāku apgādībā – 
EUR 30 apmērā par katru bērnu, iesniedzot Sociālajā die-
nestā iesniegumu un izziņu no mācību iestādes par bērnu 
no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās; 

• Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes ar bērniem – EUR 50 
par katru bērnu, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu 
un izziņu no mācību iestādes par bērnu no 18 līdz 24 gadu 
vecumam, kurš mācās; 

• Vientuļie pensionāri (kuriem nav bērnu) un personas ar 
invaliditāti kopš bērnības – EUR 30 apmērā uz vienu māj-
saimniecību, pēc Sociālā dienesta sastādīta saraksta; 

• Vienas atsevišķi dzīvojošas, nestrādājošas personas ar in-
validitāti  vai pensionāri, kuriem piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss – EUR 50, iesniedzot 
Sociālajā dienestā iesniegumu; 

• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki pēc 
Sociālā dienesta sastādīta saraksta – EUR 50 apmērā. 

Sociālais dienests aicina savlaicīgi iesniegt iesniegumus 
Ziemassvētku pabalsta saņemšanai!  
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ATKLĀJAM DZELZCEĻU NO JAUNA! 

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” ietvaros Kārsa-
vas vidusskolas 6.a un 6.b kla-
ses skolēni un audzinātājas 
30.oktobrī devās uz Gulbeni, 
lai piedalītos karjeras attīstī-
bas atbalsta pasākumā 
„Atklāj dzelzceļu no jauna”, 
kas ļauj iepazīt Latvijas dzelz-
ceļa pakalpojumu nodrošinā-
šanai nepieciešamās profesijas 
un noskaidrot, kur tās iespē-
jams apgūt. 

2.septembrī Gulbenes dzelz-
ceļa stacijā darbu uzsāka izglīto-
jošs un interaktīvs centrs 
“Dzelzceļš un Tvaiks”, kurā iz-
vietotas vairāk nekā 20 interak-
tīvas un izglītojošas ierīces. Ar 
ierīcēm darbojoties, mūsu skolē-
ni izzināja dzelzceļa vēsturi, ie-
pazinās ar tehniskām un inže-
nierzinātņu jomām, komunikāci-
ju veidiem un drošību dzelzceļa 

tuvumā. Tāpat skolēni va-
rēja kļūt par mašīnistu, ie-
gūt biļeti braucienam uz 
sev izvēlētu galamērķi, 
prātot, kā lokomotīvei āt-
rāk nokļūt depo, izmanto-
jot pēc iespējas mazāk pār-
miju, veikt uzdevumus, lai, 
piemēram, piekrautu vago-
nus, iepazītu dzelzceļa 
profesijas, uzzināt par lo-
komotīvju attīstību un pa-
saulē modernāko un ātrāko 
vilcienu, kurš spēj sasniegt 

ātrumu 600km stundā un pašam 
pamēģināt to vadīt. Skolēni iz-
mantoja iespēju nofotografēties 
kā vēsturiskas lokomotīves va-
dītājam un aizsūtīt foto uz savu 
e-pastu. 

Aizraujošiem piedzīvoju-
miem bagāta izvērtās  SIA 
“Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
organizētā ekskursija pa bānīša 
depo un izbrauciens ar rokas 
drezīnu. Kā atzina paši skolēni, 
šis izbrauciens viņiem bija vēl 
nebijis, neparasts piedzīvojums, 
tāpat kā vagonu un bānīša ap-
skate. Arī centrā “Dzelzceļš un 
Tvaiks” skolēni ar interesi klau-
sījās ekskursijas vadītāja stāstī-
jumu, piedalījās visās piedāvāta-
jās aktivitātēs, uzdeva jautāju-
mus. Pēc ekskursijas daudzi 
skolēni izteica vēlmi vēlreiz at-
griezties Gulbenē un piedalīties 
citās aktivitātēs. 

Anita Lele un Ilga Voite 
Kārsavas vidusskolas 

6.a un 6.b klases audzinātājas 

RUDENS FORUMS NAUTRĒNOS 
Foruma mērķis ir apzināt aktīvā-

kos biedrības ‘’Latvijas Mazpulki” 
biedrus, novērtēt un sniegt atzinību 
mazpulcēnu veiktajam darbam. Fo-
rumā piedalās visi mazpulcēni, kas 
veiksmīgi izstrādājuši un aizstāvēju-
ši savus projektus vietējā mazpulku 
ražas skatē. 

Viena no vērtībām, ko iegūst maz-
pulcēni, ir prasmes uzņēmējdarbībā: 
rakstīt projektus un tirgoties ar savu 
mājsaimniecību saražoto produkciju. 
Liela pieredze rodas, bērniem aizpildot 
projektu dokumentāciju, noformēt, īsi 
formulēt galveno atziņu un aizstāvēt 
daudzu mazpulcēnu klātbūtnē, kas at-
braukušu no dažādām vietām. 

Kārsavas novadu pārstāvēja mazpul-
cēni no Mežvidiem, Salnavas (vecāki 
saņēma dāvanā ābeli par atbalstu) un 
Mērdzenes. 

Vintrai, Evitai, Gunitai, Sigitai, An-
nai un Diānai tā bija pirmā pieredze. 
Iepazinās arī ar vēl vienu vietu Latgalē
- Nautrēniem. 

Liels bija pārsteigums, ka labāko 
projektu apbalvošanā diplomus saņēma 
Gunita Dubrovska projekts 
“Mēnešzemenes”, Vintra Lipska pro-
jekts ” Pavairosim lauka tomātus” un 
Sigita Renckulberga “Ķirbji”. Lai dar-
ba entuziasms neapsīkst un vecāku at-
balsts turpinās! 

2018.gadā no Mērdzenes pamatsko-
las Latvijas Mazpulku Goda nomināci-
jas Sudraba karotītes aizstāvēja un sa-
ņēma nenogurstošās skolas absolventes 
Antra Kušnere un Samanta Renckul-
berga. Paldies par sadarbību!  

Lidija Čigāne 
123. Pudinavas mazpulka vadītāja 

OKTOBRIS – SALNAVAS PAMATSKOLĀ 

Drošības programmas ietvaros oktobra 
sākumā skolā viesojās Valsts policijas pār-
stāvis, kurš sākumskolas  klašu skolēniem 
un 5.-9.klašu skolēniem novadīja informa-
tīvi izzinošās stundas. Atjautīgākie un aktī-
vākie skolas skolēni saņēma balvas. Ļoti 
liels prieks bija jaunāko klašu bērniem, 
kuri iepazinās ar Veiklo zaķēnu un mode-
lēja Policijas automobiļus. 

Oktobra pirmajā svētdienā mūsu valstī  tiek 
godināti skolotāji. Skolā skaista tradīcija – 
skolotāju sveikšana un godināšana. 5.oktobrī  
mūsu skolā stundas vadīja “jaunie skolotāji”. 
Bērni un viņu vecāki bija sarūpējuši skolotā-
jiem svētku torti. Rīts iesākās ar skaistiem 
vēlējumiem, dzeju un dziesmām. Skolēnu iz-
teiktie apsveikuma vārdi skolotāju sirdis sildīs 
visa mācību gada garumā. Krāšņie rudens zie-
di rotāja skolotāju saulainos smaidus. 

Paldies bērniem, vecākiem par rudens 
smaržām un garšām! 

Sirsnīgs paldies par pārsteigumu, ko mums, 
skolotājiem, sagādāja Kārsavas novada dome. 

10.oktobris - starptautiskā Putras diena. Jau 
vairākus gadus mūsu skolas  bērni piedalās 
Putras programmā, kuru atbalsta «Rīgas Dzir-
navnieks» («Herkuless»), kas projektu īsteno 
sadarbībā ar Veselības ministriju,  Valsts iz-
glītības satura centru un Slimību profilakses 
un kontroles centru. Šīs programmas mērķis ir 
popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu un 
radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas, iecienītā-
kās putras receptes, kā arī aicināt skolēnus ēst 
veselīgi. Katru gadu Putras  programmā ie-
saistās arī skolas ēdnīca, kur pavārītes  Putras 
dienas ietvaros skolēniem pagatavo garšīgu 

putru ar ķirbjiem vai kaltētiem augļiem 

Jaunāko klašu skolēni (1.-6.kl.) mācījās 
kopā ar Pūcēnu un profesoru Graudu, iepazīs-
tot  graudu šķirnes, darbojoties dažādās akti-
vitātēs un atkārtojot gudrības, cienājās ar ve-
selīgajiem kraukšķiem un našķiem. 

Tika veidotas bērnu radošo darbu izstādes, 
kurās goda vietā bija graudi –auzas, griķi, 
mieži, rudzi, kvieši. 

Vecāko klašu skolēni tika uzaicināti ap-
meklēt Okupācijas muzeja lekciju Kārsavas 
vidusskolā, kur bija pulcējušies visu Kārsavas 
novada skolu pusaudži un jaunieši. 

Skaista tradīcija skolā ir 31.oktobris – 
Oranžā diena, kad skolotāji skolēniem sarūpē 
pašmāju oranžo augļu un dārzeņu degustāciju 
(burkāni, ķirbji, kāļi, arī āboli). Tiek spiesta 
sula. Brīnišķīgi veselīgā oranžās sulas glāze 
priecēja gan lielos, gan mazos kārumniekus. 

Skaistais un saulainais oktobra mēnesis, kā 
arī pasakainais lapkritis mums devis iedves-
mu un radošas idejas, lai sagatavotos novem-
bra svētkiem un godam nosvinētu Latvijas 
simtgadi. 

Indra Punane 
Salnavas pamatskolas skolotāja 

LABO DARBU NEKAD NEVAR BŪT 

PAR DAUDZ! 

Gaidot Latvijas simt-
gadi, mēs – 6.b klases 
skolēni kopā ar vecā-
kiem, nolēmām veikt 
Labo darbu. Lai paveik-
tu kaut ko labu, nav va-
jadzīgs daudz, galve-
nais, lai ir vēlēšanās, la-
ba sirds un nedaudz uz-
ņēmības. Mēs nolēmām 
kopā ar vecākiem sakār-
tot savas mājas, dzīvok-
ļus, istabas vai pielieka-
mos kambarus, kā re-
zultātā noteikti atradī-
sies labas, mīļas, noderī-
gas lietas, ko mēs lieto-
jām bērnībā. Pie reizes 
gribējām īstenos klases 
meiteņu vēlēšanos apcie-
mos mīļās, labās pirms-
skolas iestādes 
„Taurenītis” audzinātā-
jas un auklītes, ar ku-
rām saistās daudzas, 
jaukas atmiņas.  

Skolēni bija ļoti atsau-
cīgi un gandrīz katrs atra-
da mājās kādu mīļu lieti-
ņu un daži pat vairākas 
grāmatas, spēlītes, papīru, 
puzles, ko vairs nelieto, 
un uzdāvināja tās maza-
jiem ķipariem.  

Daži no skolēniem lab-
prāt atgrieztos šajā mierī-

gajā, bezrūpīgajā bērnības 
pasaulē, kur audzinātāja 
palīdzēja gan ar kurpju 
šņorēšanu, gan sarežģīto 
pogu pogāšanu, gan ar 
burtu salikšanu vārdos. 
Taču tagad mums ar dau-
dzām lietām ir jātiek galā 
pašiem. Te atklājās, ka 
daži esot bijuši diezgan 
kustīgi, daži – klusi un 
mierīgi, dažiem ir ļoti pa-
ticis, kad audzinātāja Inga 
ir lasījusi grāmatas, kad 
jādodas diendusā.  

Mūsu pārliecība ir, ka 
katrs cilvēks var mainīt 
pasauli, mainīt to ar la-
bestību, izpalīdzību un 
dāsnumu pret līdzcilvē-
kiem. 

Paldies maniem au-
dzēkņiem un viņu vecā-
kiem, ka atbalstīja šo labo 
darbu! Paldies arī pirms-
skolas „Taurenītis” darbi-
niekiem un audzinātājām, 
kas tik mīļi ir rūpējušies, 
devuši padomus un skolo-
juši manus audzēkņus! 

Ilga Voite 
Kārsavas vidusskolas 
6.b klases audzinātāja 

MALNAVAS KOLEDŽAS AKTUALITĀTES 

Latvijas Brīvo arodbiedrību rīkotais 

konkurss PROFS 2018 Latgales kārta, 

kurš norisinājās Latgales vēstniecībā 

GORS. Malnavas koledžai iegūta 

1.vieta. Vēlam veiksmi finālā! Skolotāji 

Evita Kļaviņa un Raimonds Lāčaunieks.  

Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljo-

na organizētās PATRIOTU NEDĒĻAS 

SACENSĪBAS "Savas valsts patriots" 

13.novembrī Preiļos! Malnavas koledža 

- 1.vieta. 

Apsveicam! 
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LABVAKAR, LATVIJA 

Šī gada 8.novembrī Kārsavas 
vidusskolas kolektīviem – meite-
ņu vokālajiem ansambļiem 
„Balstiņas”, „Vuolyudzeitis” un 
Malnavas pagasta vokālajam an-
samblim „Konsonanse” /vadītāja 
L.Žukovska/ bija liels gods uzstā-
ties kopā ar komponistu Jāni Lū-
sēnu pasākumā “Labvakar, Lat-
vija” Malnavas muižā. Neapšau-
bāmi, dziedāt komponista kla-
vierspēles pavadījumā bija liels 
izaicinājums. Gatavojoties kon-
certam, mūsu satraukums bija 
liels – kā būs, vai spēsim godam 
izdziedāt J.Lūsēna dziesmas? Ne 
mazāks satraukums bija arī kon-
certa noslēgumā, jo mums viss 
izdevās! 

Pēc koncerta ansambļa dalībnie-
ces labprāt aprunājās, dalījās savās 
domās un uzdeva dažādus jautāju-
mus komponistam. Jānis Lūsēns 
uzsvēra: „Novērtējiet to, ko māte 
dod. Sākumā es spēlēju čellu, tad 
sitamos instrumentus, līdz beidzot 
pievērsos klavierēm un ērģeļmūzi-
kai. Tad arī sajutos ļoti laimīgs. 

Cilvēkam ir jāpamana iespējas, kur 
sevi realizēt. Talants bez darba ne-
kas nebūs, un šodien tas neiet cauri. 
Ja apakšā nav bāze, tad nezini, ko 
darīsi tālāk. Pat, ja stāvēsi pie 
R.Paula durvīm, arī tad nekas ne-
būs. Katram jāiet savs ceļš, jādomā 
kā un ar ko atšķirties no cita, nevis 
līdzināties. Te, laukos ir pavisam 
cita enerģija. To jutu, dziedot, bija 
riktīgi jaudīgi. Gan jau tiksimies un 
sadarbosimies, dziesmu ir daudz. 
Jums ir paveicies, jo ir ļoti enerģis-
ka vadītāja Ligita Žukovska. Neaiz-
mirstiet savu skolu, nevienam to 
neatdodiet”.  

Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē 
tādas jūtas, kuras spēj pacelt. Mūzi-
ka ienes cilvēka dvēselē plašumu, 
garu spēku un sirdī – maigumu un 
siltumu, prātā – gaismu un brīvību. 
Mūzika padara raksturu cēlāku. 
Visiem dvēseles spēkiem jāiet cauri 
mūzikai, jo tajā var atrast harmoni-
ju. 

Ligita Žukovska 
Kora vadītāja 

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA 

VAI ESI DOMĀJIS, PAR KO VĒLIES KĻŪT? 

No 8. līdz 12. oktobrim val-

stī notika Karjeras nedēļa, 

kuru jau sesto gadu organizē 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) sadarbībā 

ar Latvijas pašvaldībām. “Šī 

gada Karjeras nedēļas centrā-

lā tēma ir  karjeras vadības 

prasmes un to loma karjeras 

plānošanā, uz ko aicināja de-

vīze “Tavs karjeras skrej-

ceļš!,” uzsver VIAA direktore 

Dita Traidās. 

Vai esi domājis, par ko vēlies 

kļūt? Kādu nākotni sev iztēlo-

jies? Profesijas izvēle nav vien-

kārša, jo šķiet, ka laika vēl ir 

gana. Šie jautājumi ir aktuāli 

daudziem skolēniem, tāpēc Kār-

savas vidusskolas 6.b klases 

skolēni izteica vēlēšanos iepazī-

ties tuvāk ar robežsarga profesi-

ju, kuru pārstāvēja jaunākā in-

spektore un aktīva sportiste Elī-

na Oļipova. Uzaicināts tika arī 

Kārsavas novada vides inženie-

ris, domes deputāts, volejbola 

treneris, sabiedriski aktīvs, de-

jotājs, dziedātājs un visādām 

idejām pārpilns jaunietis Juris 

Vorkalis, kura amatus un aktivi-

tātes nemaz tik vienkārši nevar 

uzskaitīt. 

Audzinā-

šanas 

stunda 

pagāja 

kā viens 

mirklis, 

jo abi 

jaunieši 

bija ļoti 

nopietni 

gatavoju-

šies: 

stāstīja par savu izglītības ceļu, 

par mācību iestādēm, par aktuā-

lo darbu, par interesantiem atga-

dījumiem, paspilgtinot to visu 

ar fotogrāfijām. Rīkoja diskusi-

ju, kuras rezultātā skolēni varēja 

uzdot jautājumus, atbildēt uz 

Jura un Elīnas jautājumiem un 

noslēgumā iegūt arī dāvaniņas.  

Man ir prieks un lepnums par 

Kārsavas vidusskolas skolē-

niem, kas veiksmīgi ir spējuši 

atrast savu vietu dzīvē tepat 

Latvijā un var būt par lielisku 

piemēru pusaudžiem un jaunie-

šiem kā darbu apvienot ar citām 

aktivitātēm, lai padarītu ne tikai 

savu dzīvi interesantu un aiz-

raujošu, bet arī apkārtējo cilvē-

ku dzīves. 

Liels paldies Elīnai un Jurim 

par interesanto tikšanos! 

Ilga Voite 

Kārsavas vidusskolas 

6.b klases audzinātāja 

PASĀKUMU PLĀNS 

24. novembrī plkst. 11.00 Kārsavas KN 
vestibilā rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” at-
klāšanas pasākums un izstādes “Kārsavas se-
jas” atklāšana 

24. novembrī plkst. 13.00 Kārsavas 
KN Kārsavas novada senioru atpūtas pasā-
kums " Gadsimta līkločos". 

30. novembrī plkst. 11.00 Mežvidu pa-
gasta bibliotēkā un plkst. 13.00 Kārsavas 
pilsētas bibliotēkā radu rakstu pētīšana un 
tikšanās ar pētnieci Irēnu Lipsku 

16. decembrī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzi-
kas un mākslas skolā prāta spēles “Aļberts” 
3. posms 

MALNAVAS PII NOSVINĒTI RUDENS SVĒTKUS 
Šis rudens ir tik bagāts ar de-

besu, pakalnu un mežu krāsu 
spēlēm, ka katra diena dabā ir kā 
svētki. Bet cilvēkiem gribas rīkot 
vēl savus svētkus – par godu ze-
mes  dāsnumam, ražas pilnajiem 
apcirkņiem un priekam par savu 
darbu. 

Lūk, arī Malnavas PII 
„Sienāzītis” oktobra vidū skaisti 
nosvinēja Rudens svētkus. Kā vien-
mēr, mazo „sienāzēnu” vecāki bija 
ļoti atsaucīgi, un zāli rotāja bagātī-
ga izstāde, kurai bērni ar mammām 
un tētiem  tā kā rudens rūķi bija 
pārcilājuši dārzeņu, augļu un citu 
dabas velšu krājumus un meistaro-
juši mīļus un interesantus tēlus 
(skat. Malnavas PII mājaslapā viet-
nē draugiem.lv).  Dažam vagā bija 
izauguši arī tādi burkāni, kas bez 
visām pūlēm jau bija gatavā fan-
tastika.  Apsveicami, ja vecākiem  
pietika laika un pacietības ne tikai 
meistarošanā iesaistīt pašus bērnus, 
bet arī iemūžināt darba procesu, 
izmantojot telefonu vai fotokame-
ru. Pēc kāda laika tās būs jaukas 
skatāmas atmiņas no cikla: „Kad tu 
vēl gāji dārziņā...” 

Par brīnišķīgo izstādi priecājās 
arī Rudens (skolotāja Inese). Ru-
dens vēlējās dzirdēt, ko bērni ir ie-
mācījušies, un mazie mākslinieki 
no sirds dziedāja, deklamēja tautas-
dziesmas, dejoja un gāja rotaļās. 
Paši mazākie arī rādīja savas pras-
mes: dejoja, lasīja krāsainās kļavla-
pas, ar skaļu sajūsmu slēpās zem 
lietussarga, bēgdami no „lietus”, un 
drošākie dziedāja līdzi mūzikas 
skolotājai Vijai. 

Vecākajai grupai Rudens sarīko-
ja pat kartupeļu lasīšanas sacīkstes, 
un ziniet – visi bija vienlīdz čakli 

un veikli! Kad vidējā grupa 
„Čiekuriņi” bija dziesmiņā 
„samaluši miltiņus”, tad visi kopā 
gājām rotaļā „Rupjmaiz` kukul`”, 
un bērni lēca jautrā dancī Rudenim, 
visiem skatītājiem un sev par prie-
ku. Tas laikam arī galvenais – lai 
bērni gūtu prieku un gandarījumu 
no savas darbošanās, jo tas ir dzi-
nulis darīt to vēl un darīt labāk. Ru-
dens, kā jau bagāts vīrs, atalgoja 
bērnus par centību, pasniedzot kat-
rai grupai jautro ābolu grozu 
(paldies mūsu jaukajai logopēdei 
Ilonai!). 

Nu jau esam nākošo svētku – 
Latvija dzimšanas dienas – gaidās. 
Mūsu „sienāzīši” labprāt palīdz 
audzinātājām veidot dekorus telpu 
noformējumam, mācās jaunas 
dziesmas un dejas, arī valsts 
himnu, lai visi kopā svinētu mūsu 
dzimtenes svētkus. Aicinām  uz 
mūsu svētku pasākumu 15. novem-
brī pl. 10.00 arī vecākus un citus 
interesentus. Audzināsim mūsu 
bērnos un mazbērnos savas tēvze-
mes mīlestību un patriotismu, bū-
sim paraugs paši visos labajos, svē-
tīgajos darbos! Nenoniecināsim 
Latvijas vārdu, vainojot kādu citu 
visās nebūšanās  un kļūmēs. Mēs 
visi kopā esam Latvija. Ja paši bū-
sim godīgi, strādīgi, drosmīgi, gud-
ri, izpalīdzīgi, toleranti un tādus 
audzināsim bērnus, tad Latvija būs 
mūsu lepnums un gods. Darīsim 
labus darbus savās mājās , savā cie-
mā, ielā, novadā un iesaistīsim ta-
jos bērnus, jo tikai tā labajam būs 
augt. Un pratīsim pateikties arī 
tiem, kas labu dara. Lai Dievs pa-
līdz mums visiem! 

Antonija Šarkovska 

Malnavas PII skolotāja 

19. NOVEMBRIS – BRĪVDIENA 

Kārsavas novada pašvaldībā, tās nodaļās 
un iestādēs pirmdiena, 19. novembris – ofi-
ciāla brīvdiena. 

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, 
18. novembris, šogad iekrīt svētdienā. Piemē-
rojot likuma “Par svētku, atceres un atzīmēja-
mām dienām” normu, gadījumā, ja 18. no-
vembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nāka-
mo darba dienu nosaka par brīvdienu. Tas no-
zīmē, ka šogad par brīvdienu visā Latvijā ir 
noteikta arī pirmdiena, 19. novembris. 

Kārsavas novada pašvaldība 
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MĒRDZENĒ NORISINĀJĀS FLORBOLA SACENSĪBAS 

Šī gada 12. oktobrī Mērdzenes 
pamatskolā notika starpnovadu 
sacensības florbolā pamatskolu 
grupā. Visas trīs godalgotās vie-
tas izcīnīja mūsu novada skolu 
komandas.  

1.vieta Mežvidu pamatskolas 
komandai. Komandā spēlēja: Ro-
lands Laizāns, Vairis Elksnis, Aivis 
Kaupužs, Kristiāns Kairišs, Elmārs 
Zelčs, Māris Gabrans, Artis Grišu-
lis, Viktorija Krišāne. Skolotāja 

Jolanta Silicka.  

2.vietu izcīnīja Sal-
navas pamatskolas 
komanda. Komandā 
spēlēja: Raivis Tu-
tans, Jānis Burmeis-
ters, Einārs Čoičs, 
lvars Gabranovs, 
Ralfs Punans, Nor-
munds Tutans, Er-

nests Strods un Kaspars Gabra-
novs. Skolotāja Ināra Kivle.  

3.vieta Mērdzenes pamatskolas 
komandai. Komandā spēlēja: Dita 
Lipska, Laura Novikova, Ieva 
Medvedeva, Beatrise Čera, Vizma 
Emīlija Vasiļjeva, Alise Poņatov-
ska. Skolotāja Inese Avota. 

Ināra Kivle 

Kārsavas novada Veselības un fi-

ziskās aktivitātes mācību jomas koor-

dinatore 

SK KUORSOVA UZVAR ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

No šī gada 12. oktobra līdz 14. 

oktobrim Apšuciemā, viesnīcā 

“Arkadia” norisinājās Latvijas 

Darts Organizācijas Klubu kauss 

šautriņu mešanā, kurā starp 11 

dāmu un 16 kungu komandām 

startēja arī SK KUORSOVA 

šautriņmetēju komanda "50 + 

1" (Marija Ružāne, Zeltīte 

Strade, Gunārs Ozoliņš, Aivars 

Šutka, Rihards Tomašickis un 

Laimonis Naglis). 

Sacensības norisinājās trīs dis-

ciplīnās - individuāli, pāros un ko-

mandā, kas sasummējot iegūtās 

vietas, arī deva komandas kopējo 

vietu turnīrā. Piektdien, 12.oktobrī 

norisinājās iesildošais, pielozēto 

pāru turnīrs, kurā Rihards pārī ar 

Valdi Sermolu (Klondaika) izcīnīja 

1.vietu. 13.oktobrī norisinājās indi-

viduālās un spēles pāros, kur indi-

viduāli Rihards un Zeltīte aizcīnījās 

līdz fināliem, abiem paliekot 

2.vietās. Rihards atzina Kristapa 

Mickus (ŠMK PRIEKULE), bet 

Zeltīte Andas Seimanes (BDK 

LŪSIS) pārākumu, Marijai - 

3.vieta, Aivaram - 9.vieta, Gunā-

ram un Laimonim - 

17.vietas. Kungu pāru 

spēlēs Rihards/Gunārs 

un Marija/Zeltīte - 

5.vietās. Pāru spēļu finā-

lā Aivars ar Laimoni ļoti 

aizraujošā, saspringtā un 

emocionālā cīņā tomēr 

izrāva uzvaru ar 5:4 pār Žani Buk-

lovski un Uldi Zeitmani (ASĀS 

ADATAS), ar ko pēc pirmajā dienā 

iekrātajiem punktiem izvirzījās 

LDO Klubu kausa vadībā. 

14. oktobrī norisinājās komandu 

cīņas, kur par vietu finālos gan dā-

mas, gan kungi piekāpās ŠMK 

PRIEKULE šautriņmetējiem, un 

ierindojās 3.vietās. 

LDO Komandu kausa 2018 kop-

vērtējumā SK KUORSOVA "50 + 

1" dāmu komanda ierindojās 

3.vietā, 2.vietā - ŠMK PRIEKULE 

(Kristīne Mickus/Irēna Bauze), 

1.vietā - BAMS DARTS (Kristīne 

Zaķīte/Sandija Andersone). Kungu 

komandu kopvērtējumā ŠMK 

PRIEKULE - 3.vietā, BAUSKAS 

DARTS - 2.vietā, bet par LDO Ko-

mandu kausa 2018 uzvarētājiem 

kļuva SK KUORSOVA "50 + 1" 

šautriņmetēji. APSVEICAM!!! 

PALDIES par atbalstu Kārsavas 

novada pašvaldībai. 

Laimonis Naglis 

SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs 

Darta komandas galvenais treneris 

KĀRSAVĀ TIKA AIZVADĪTI JAUNIEŠU FUTBOLA 
TURNĪRI “KUORSOVYS RUDENS KAUSS 2018” 

Latvijas Futbola federācijas 

(LFF) futbola turnīru atbalsta 

programmas ietvaros, oktobrī 

Kārsavas vidusskolas stadionā 

notika jauniešu futbola turnīri 

“KUORSOVYS Rudens kauss 

2018”. 

13. oktobrī savas prasmes pārbaudī-

ja SK Kuorsova, Ludzas NSS un 

TFK Rēzekne komandas 2006. ga-

da dzimušo un jaunāku vecuma 

grupā.  

20. oktobrī notika sieviešu futbola 

komandas sadraudzības spēles starp 

Rēzeknes novada BJSS un SK 

Kuorsova/Ludzas NSS komandām. 

(foto) 

21. oktobrī norisinājās jauniešu fut-

bola turnīrs U 

14 vecuma 

grupā, kur pie-

dalījās koman-

das no Rēzek-

nes, Viļakas, 

Viļāniem/

Dekšāriem, 

kopējā futbola 

komanda Lu-

dzas NSS un 

SK Kuorsova, kā arī meiteņu futbo-

la komanda Ludzas NSS un SK 

Kuorsova. Noslēgumā tika apbalvo-

ti labākie turnīra spēlētāji: Sandis 

Locāns (Viļānu SS/ Dekšāres), Ar-

tūrs Raudovičs (Rēzeknes  BJSS/

FA), Lāsma Nagla (Ludzas NSS/

SK Kuorsova-1), Norberts Kokore-

vičs (Viļaka), Glorija Demkova 

(Ludzas NSS/SK Kuorsova

(meitenes)) un Jānis Golubovs 

(Ludzas NSS/SK Kuorsova-2). 

Paldies par atbalstu Kārsavas nova-

da pašvaldībai, SK Kuorsova, Lat-

vijas Futbola federācijai (LFF), 

Kārsavas veikalam “Elvi” un sporta 

preču veikalam “Sporta punkts”. 

Mihails Oļipovs 
Sporta organizators 

LABI REZULTĀTI SOĻOŠANĀ 

Šī gada 13. oktobrī Zilupē tika 

aizvadītas Riharda Miškina pie-

miņas starptautiskās sacensības 

sporta soļošanā.  

2007. g. un jaunāki 1000m 

1. Daniels Andrejevs – 5.25 – 1.v. 

2. Gustavs Krišāns – 6.30 – 4. v. 

3. Ketrīna Kuznecova – 5.27 – 1.v. 

4. Marija Bojāre – 5.55 – 2. v 

5. Ilārija Borovika – 6.25 – 5.-6.v. 
 

2005.-2006.g. M-1000m; Z-2000m 

1. Brigita Mūrniece Krišāne – 

5.24.4 – 2. v. 

2. Kristīne Polukejeva – 6.22.7 – 

6.v. 

3. Rafaels Rostorgujevs – 12.05.9 – 

3.v. 

4. Sandis Ivanovs – 12.07.7 – 4.v. 
 

2003.-2004.g M1-2000m 

1. Viktorija Krišāne – 10.41.6 – 1.v. 

2. Ilvija Nagle – 12.52.1 – 3.v. 

2001.-2002.g. M-3000m 

1. Vivita Krišāne 18.13.7 – 1.v. 
 

1999.-2000.g. juniori – 5000m 

1. Edgars Gadžega – 28.03.9 – 2.v. 

2. Rūdis Laganovskis  31.25.9 – 

3.v. 

Viktorijs Krišāns 

Treneris 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLA UZVAR BASKETBOLA 
SACENSĪBĀS 

Ludzā 19. oktobrī notika 

2018./2019.m.g. starpnovadu sko-

lu kausa izcīņa basketbolā 2000.-

2002.g.dz. meitenes vidusskolu 

grupā. Kārsavas vidusskola iegu-

va 1. vietu. 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas v-sk. – Zilupes v-sk. 20:0 

Kārsavas v-sk. –LPĢ 6:5 

Kārsavas v-sk. – Ciblas v-sk. 18:11 

Komandā spēlēja: Vivita 

Krišāne, Faina Dobrovoļ-

ska, Egita Potaša, Agita 

Potaša, Sabīne Blaua, Ilze 

Nagle, Signija Voite, 

Paula Jegorova, Kintija 

Rudzīte u Signija Igaune. 

Ludzā 2. novembrī nori-

sinājās 2018./2019.m.g. 

starpnovadu skolu kausa 

izcīņa basketbolā 2000.-

2002.g.dz. jauniešu vidusskolu 

grupā. Kārsavas vidusskola iegu-

va 1. vietu. 

Spēļu rezultāti: 

Kārsavas v-sk.;–Zilupes v-sk. 7:2 

Kārsavas v-sk.–Ludzas vakara v-sk 

17:0 

Pusfināls | Kārsavas v-sk.–LPĢ 

10:6 

Fināls | Kārsavas vsk.– Zilupes v-

sk. 9:1 

Komandā spēlēja: Rūdis 

Laganovski, Mārtiņš La-

ganovskis Veseris, Edgars 

Gadžega, Mārcis Gaidu-

kovs, Roberts Dovgiallo, 

Reinis Mortukāns, Kristi-

āns Morozovs un Elmārs 

Jacenko. 

Viktorijs Krišāns 

Sporta skolotājs 

http://karsava.lv/pansionata-musmajas-atzime-starptautisko-senioru-dienu-2/
http://karsava.lv/pansionata-musmajas-atzime-starptautisko-senioru-dienu-2/
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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 sesto reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. Šo-

reiz ieskats no 2010.-2018. gadam.  

Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.  

Skats no Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīcas 

2014. gada decembris svinīgais pasākums pie Kārsavas 

KN. Svinīgi iedegta pilsētas Ziemassvētku egle 

Kārsavas pilsētas Vienības ielas gada laikos 

Brīvdabas estrādes atklāšana 2014. gada jūnijs Kārsavas pilsētas slimnīca 

Mājražotāju tirdziņš pie Kārsavas KN 

Kārsavas pilsētas ainava Kārsavas pilsētas ainava 

Kārsavas sākums 

2017. gada lielie plūdi Kārsavā 

Bērzu birztala bijušajā stadionā Sporta ielā 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS KORIS PIEDALĀS 

DIŽKONCERTĀ “LATVIJAS GADSMITS 

Par godu Latvijas valsts simtgadei 9. novembrī Arēnā Rīga 

izskanēja populārās mūzikas dižkoncerts „Latvijas gadsimts”. 

Tas ir projekts divu gadu garumā, kas uz vienas skatuves pulcē-

ja vairāk nekā 1400 dziedātāju. To vidū bija arī Kārsavas vidus-

skolas kora „Akustika” dalībnieki, kuri nu jau ar savām balsīm ir 

ierakstīti Latvijas simtgades vēsturē. Trīs stundu muzikālajā uzve-

dumā, 40 dziesmās ar tautā iemīļotu solistu, mūziķu, dejotāju, ko-

ristu un arī vairāku aktieru piedalīšanos tikai izstāstīts Latvijas vēs-

tures katras desmitgades stāsts. Pasākumu vizuāli bagātināja dator-

projekcijas. 

Koris “Akustika” saņēma valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 

apsveikumu Latvijas dzimšanas dienā! Paldies skolas direktoram 

Edgaram Pukstam un Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu! 

Ligita Žukovska 

Kārsavas vidusskolas 
mūzikas skolotāja 

Vanda Lokste   

1928. - 09.10.2018 

Mežvidu pagasts 

Jevgeņijs Ramza 

1942. - 18.10.2018. 

Malnavas pagasts 

Leons Dombrovskis  

1945. - 19.10.2018. 

Kārsava 

Zinaida Mirtanova 

1929. - 23.10.2018. 

Salnavas pagasts 

Arkādijs Vilkaste 

1941. - 24.10.2018. 

Kārsava 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembra mēnesī sastādīti 5 miršanas reģistri: 

VALSTS MEŽA DIENESTA PAZIŅOJUMS 

Valsts meža dienests aicina ziņot par plēsēju uzbrukumiem 

mājdzīvniekiem. Līdz šim daudzi dzīvnieku īpašnieki, kas savās 

saimniecībās piedzīvojuši plēsēju uzbrukumus, noklusēja uzbru-

kumu faktus un neziņoja par šādiem gadījumiem Valsts meža die-

nestam (VMD).  

Taču ir ļoti svarīgi reģistrēt visus uzbrukumu faktus un no-

skaidrot vainīgos šajos uzbrukumos. VMD pārstāvjiem ir jāievāc 

informācija par bojāgājušajiem un ievainotajiem mājdzīvniekiem, 

jānosaka uzbrukumu ģeogrāfiskās koordinātes, un jāievāc DNS 

paraugi plēsēju sugas identificēšanai. Tas nepieciešams, lai Latvi-

jā nākotnē varētu izskatīt jautājumu par kompensāciju saņemšanu 

gadījumos, kad plēsēji nodarījuši postījumus mājdzīvniekiem, 

līdzīgi kā tas ir citās Eiropas valstīs.  

Tāpat svarīgi iegūt maksimāli precīzus datus par plēsējiem, lai 

pēc iespējas vairāk apmierinātu visu pušu intereses- mednieku, 

kas vēlas medīt, un saimniecību īpašnieku, kas cieš zaudējumus. 

Kā senajā teicienā “lai vilks paēdis un kaza dzīva”. 

Par gadījumiem, kad notikuši plēsēju uzbrukumi 

(mājlopiem un suņiem), lūgums ziņot Valsts meža dienestam:  

Kārsavas nodaļas vecākajam mežzinim Jolantai Grišunovai 

(tārl. 22414050) vai Austrumlatgales virsmežniecības inženie-

rim medību jautājumos Lorijai Pozņakovai (tālr.26583666). 

LATVJU ZĪMES IZROTĀ PILSĒTAS SKVĒRU 

Jau piekto gadu novada svētkos 
ir tradīcija, katram pagastam un 
pilsētai izveidot noformējumu, at-
bilstoši svētku tematikai. Šogad gan 
Kārsava, gan  Latvija svin apaļas 
jubilejas, tāpēc novada svētki, kuri 
tika veltīti pilsētas deviņdesmit-
gadei, savijās kopā ar valsts simtga-
di.  

Nolēmām, ka visatbilstošākais no-
formējums ir latvju rakstu zīmes.  

Daiņa Jezupova izgatavotās “koka 
instalācijas / konstrukcijas” svētku 
nedēļā tika izvietotas / iedzīvojās / 
skvērā pretī pašvaldības ēkai. 

Pagastu pārvaldnieki izlozēja, kādu 
latvju rakstu zīmi rotās… 

Salnava – izlika sūnu paklāju, kas 
simbolizē pagasta ģeogrāfisko izska-
tu, purvus un ezerus ap Ausekli / 
Gaismas uzvara cīņā pret tumsu, pa-
sargā no ļauniem cilvēkiem. Vīriešu 
aizsargzīme/ 

Mērdzene – pagasta kontūras for-
mā, ar dažādiem dabas materiāliem 
izgreznoja - Zalkti /Labi ietekmē vese-
lību. Nes gudrību, zinātkāri un atjau-
tību/  

Mežvidi – izmantojot zaļo / pilsē-
tas krāsu / un sarkano /valsts krāsu /, 
izrotāja - Māras krustu, ar garšīgu 
100nieku priekšā./ Gādā par materiā-
lo pasauli. Veicina sievišķību un lab-
klājību/ 

Malnava – no sulīgās ābolu ražas, 
izveidoja atspulgu – Akai /Sargā ģi-
menes un mājas. Sniedz spēku un pa-
līdz pieņemt pareizos lēmumus/ 

Goliševa – ar saules un vārpu vai-
nagu rotāja – Jumi /Auglības un svētī-
bas nesējs. Palīdz darbam veikties 
labāk. Vairo labklājību/  

Kārsavai – ziedu paklājs Latvijas 
kontūrā ar īpašām Kārsavas, Rīgas un 
Baltijas jūras iezīmēm – Ozola jeb 
Austras koka, pakājē / Sargā pasaules 
kārtību. Dod  cilvēkiem gaišumu, lab-
klājību. Atraisa pievilcību un valdzi-
nājumu./ 

Latvijas dzimšanas dienas mēnesī, 

novembrī, novada noformētājs, Jānis 

Stepkāns, zīmes ietērpa rakstu zīmju 

“mētelīšos”. 

Sirsnīga pateicība visiem par izdo-

mu un ieguldīto darbu.  

Cerēsim un ticēsim, ka zīmes tie-

šām dos novadam un tā ļaudīm spēku, 

labklājību, gudrību, auglību un veselī-

bu.  

Ināra Rasima 

Kārsavas KN vadītāja un novada gide  


