Uz egļu zariem lēni sasnieg sniegs,
Katrs kaut ko cer un kaut ko gaida.
Nāk Ziemassvētki, klusi atnāk prieks,
Sirds paliek gaišāka, un acis smaida.
Cienījamie novadnieki!
Tuvojas Ziemassvētku laiks, ir iedegta trešā svece adventes vainagā,
kura liecina, ka līdz Ziemassvētkiem
palicis pavisam nedaudz. Šajā laikā
domāsim par paveiktiem darbiem, satiktiem cilvēkiem, par gūtām dzīves
atziņām un noteikti vairāk laika veltīsim sev un saviem vistuvākajiem.
Sanāksim kopā ar savu ģimeni, draugiem un kaimiņiem, lai izbaudītu vienu no lielākajām vērtībām - kopā būšanu!

ŠĪ GADA KĀRSAVAS PENSIONĀRU APVIENĪBAS BIEDRĪBAS
DZĪVES ATSKATS
“Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, kad
atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks.”
(V.Zemītis)
Arī mēs, Kārsavas pensionāru apvienības biedri, atskatoties uz 2018. gada notikumiem biedrības dzīvē, redzam, ka mums blakus ir bijuši atsaucīgi un saprotoši cilvēki, pateicoties kuriem
mēs spējām paveikt daudz.
Vispirms pateicamies Kārsavas novada pašvaldībai par visa veida atbalstu - gan finansiālo, gan tehnisko, gan morālo. Vislielākais paldies domes
priekšsēdētājai Inārai Silickai un vietniekam Pēterim Laganovskim par patiesu interesi par pensionāru vajadzībām un problēmām, par sapratni, labu
vārdu un klātbūtni mūsu pasākumos.
Pateicoties pašvaldības finansiālajam atbalstam,
biedrības otrā stāva telpās tika veikts kosmētiskais
remonts. Par veiktajiem remontdarbiem sakām paldies SIA “Acuk” un valdes priekšsēdētājam Andrim
Naglim. SIA “Rubate” ziedoja biedrībai naudu telpu aprīkošanai. Tika iegādātas aizkaru stangas, aizkari, galds, krēsli, sekcija. Paldies SIA “Rubate”
par dāsno ziedojumu.

novada iedzīvotājiem” ietvaros senioriem bija iespēja piedalīties divās fiziski aktīvās ekskursijās pa
Latviju – apceļot Vidzemi un piedalīties 41. Latvijas puķu draugu saietā Salaspilī.
Savu sirds veselību varējām uzlabot bezmaksas
vingrošanas nodarbībās fizioterapeites Maritas Joņinas vadībā un bezmaksas jogas nodarbībās. Paldies
par šo iespēju Ritai Jonikānei un Annai Zīmelei.
24. novembrī notika Kārsavas novada pensionāru
atpūtas vakars “Gadsimta līkločos”, kur kopā pulcējās visu novada pagastu aktīvākie seniori, lai uzņemtu savā pulkā jaunos pensionārus, baudītu
skaistu koncertu, padejotu, uzdziedātu vai vienkārši
atpūstos pie aromātiskas kafijas tases un saldumiem, ko senioriem sarūpēja pašvaldība. Koncertu
ar dziesmām un dejām kuplināja mūsu draugi no
Riebiņu novada. Par pasākuma veiksmīgu organizēšanu un norisi sakām paldies Kārsavas tautas nama
vadītājai Inārai Rasimai un viņas darbiniekiem, it
īpaši Jānim Stepkānam par zāles māksliniecisko
noformējumu, afišu un apliecinājumu jaunajiem
pensionāriem izgatavošanu, Antoņinai Pitkevičai
par pasākuma vadīšanu un Antoņinai un Kasparam
Šakinam par skaisto deju mūziku.

Visiem mūsu atbalstītājiem un draugiem, un KārPar atsaucību un izpalīdzību sakām lielu paldies savas novada senioriem vēlam priecīgus ZiemasDainim Jezupovam, Aivaram Lipskim un Ernestam svētkus un laimīgu Jauno gadu!
Rinkevičam. Viņi ir tie cilvēki, kuri nekad nav at- Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem! Vēteikuši mums savu palīdzību.
lam izturību, veselību un mīlestību!
Ar labiem vārdiem gribam atzīmēt novada attīstīRenāte Čeirāne
bas nodaļas darbiniekus. Projekta “Veselības veiciKārsavas novada pensionāru apvienības vārdā
nāšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas

Cienījamie Kārsavas novada iedzīvotāji! Lai gaišuma, mīļuma un labestības pilni Ziemassvētki, un panākumiem bagāts Jaunais 2019. gads!!
Kārsavas novada pašvaldības vārdā,
Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka

CIENĪJAMIE PAGASTU
ĻAUDIS!
Noliksim bēdu zem egles zariem.
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!
/Vēsma Kokle-Līviņa/
Šajos svētkos visiem vēlam sajust
dvēselē dievišķo gaismu, siltumu un
mieru. Priecīgus un baltus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu!
Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu,
Salnavas, Malnavas pagastu
pārvalžu vadītāji

JAUNĀKIE KĀRSAVAS
NOVADA IEDZĪVOTĀJI
Daniels
Sirsnīgi sveicam!

Sabiedrība
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KĀRSAVAS NOVADA MALNAVAS PAGASTĀ PAKALPOJUMUS PIELĀGO

REĀLAJAM PASŪTĪJUMAM
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban
ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta
pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā
dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā
nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes
pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu,
komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas
PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Malnavas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras
naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu
iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759,
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Malnavas ieZemā pasta pakalpojumu pieprasījuma
dzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni
dēļ Kārsavas novada Malnavas pagasta Mal23281422.
navā no 2019.gada 7. janvāra tiek mainīts
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma
Vītolu pasta nodaļas darbības modelis, darizņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
balaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk sūtījuma bezmaksas saņemšanu Malnavas pasta
Malnavā visi pasta pakalpojumi katru dar- pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot
bdienu no plkst. 8.30 līdz 9.30 tiks pa tālruni 65733433 vai 25700120 un norādot
nodrošināti Jaunajā ielā 1 vai arī iedzīvotāji datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu.
varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā Savukārt, apmeklējot Kārsavas pasta nodaļu
Vienības ielā 53, sūtījumu saņemšana bez iedzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu priekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu
pieprasījumu Vītolu pasta nodaļā, kas rada Lat- no plkst.9 līdz 17 un sestdienās no plkst.10 līdz
vijas Pastam ikgadējos zaudējumus vidēji 5000 13.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un
eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības
modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet ie- izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu
dzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi regulēšanas komisijas padomes lēmums Par
universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas
nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, Malnavas pasta pakalpoju- paredz, ka Latvijas Pastam katra novada terimu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami toriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pavisi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pa- kalpojumu sniegšanas vieta.
Malnavas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu
kalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts:
saņemšanas
iespējām pēc 2019.gada 7.janvāra
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu
vēstuļu
korespondences
saņemšana
un tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās
nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku pastkastītēs, sākot ar 2018.gada 7.decembri.
saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un
Gundega Vārpa
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana,
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
naudas
pārvedumu
izmaksa,
komunālo
maksājumu un citu rēķinu apmaksa un
komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Ar 2019. gada 1. janvāri pagastu
pārvaldēs darbu pārtrauks lopkopības
pārraugi. Visus jautājumus, kas saistīti
ar krotāliju iegādi, dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu, skaidrojiet pie
lopkopības pārraugiem pagasta pārvaldēs līdz šī gada beigām!

KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANA
2017.gada pavasarī Kārsavas novada
pašvaldībā Valsts kontrole veica revīziju par
esošo kapsētu apsaimniekošanu un attīstību.
Atgādināsim, ka Kārsavas novadā ir 36 kapsētas, kuras daudzviet kopš 18.gadsimta ir
izveidojušās sādžu tuvumā.
Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus,
2018.gadā Kārsavas novada kapsētās tika veikti
vairāki uzlabojumi:
Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē tika iekļauta informācija par kapsētu
izmantošanas kārtību;
• uzstādītas norādes uz vairākām kapsētām
• izveidota ūdens ņemšanas vieta Naudaskalna kapsētā;
• uzstādītas bioloģiskās tualetes Kārsavas,
Naudaskalna un Zatišku kapos;
• Malnavas (Kārsavas) kapos tika veikta
esošo apbedījuma vietu izvietojumu fiksēšanu. Tuvākajos gados plānots apbedījumu vietu izvietojuma fiksēšanu veikt arī
citās novada kapsētās;
• Malnavas kapsētā uzsākta kapsētas teritorijas paplašināšana. 2019.gadā turpināsies
tās labiekārtošanas darbi.
Joprojām visās kapsētās aktuāls jautājums ir
atkritumu izmešana. Atkritumiem paredzētajās
vietās atrodas informatīvās plāksnītes ar norādēm, kā tie sašķirojami un kur izmetami. Kaudzēs tiek mesti dabīgas izcelsmes atkritumi
(lapas, skujas, vecie ziedi, zāle u.c.). Atkritumu
konteineros metams stikls, plastmasa, kartons,
papīrs. Lūgums, veicot kapu sakopšanas darbus,
ņemt vērā šīs norādes! Ir jāatgādina, ka uz kapu
teritorijas konteineriem vest un tajos izmest atkritumus no privātīpašumiem ir aizliegts!
•

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldniece

VEIDOSIM KATRS SAVU DZIMTAS KOKU!
Dzimtas vēstures izzināšana ir nebeidzams
process, ar
to var nodarboties
visa mūža
garumā.
Novembra
semināra bibliotekāriem
dienas kārtībā tika iekļauta interesanta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Asoc. profesora,
Dr.hist. Vladislava Malahovska lekcija „Vēstures liecības: vākšana un
glabāšana,” saņemot iedvesmu novadpētniecības darba uzlabošanai un

kurā tieši tika likts akcents uz dzimtas koku pētīšanu un veidošanu. Taču
katrs, kurš ir sācis pētīt savu dzimtas koku, drīz vien nonāk pie problēmas
- kā lai ērti apkopo visu dzimtas koku personu informāciju un pie tam vēl
pārskatāmi.
Ar ko sākt? Kur meklēt informāciju?- tie ir jautājumi, uz kuriem centās
atbildēt radu rakstu pētniece Irēna Lipska, kas tika uzaicināta pie Mežvidu
pagasta un Kārsavas pilsētas bibliotēkas interesentiem, jo tieši starp viņiem daudzi izteica vēlmi saņemt pamatzināšanas dzimtas koka veidošanai. Tāpēc, jo interesanta izvērtās saruna ar Irēnu Lipsku, reizē daloties
pieredzē par dzimtas likteņu izpēti un informācijas avotiem. Klātesošie
apmeklētāji pārliecinājās, cik aizraujoša un reizē sarežģīta var būt tāda
pētniecība, salīdzinot to ar krustvārdu mīklu risināšanu, kad atminot vienu
vārdu, tas vedina uz nākamo, nezināmo atrašanu. Anšlavs Eglītis ir teicis:
"Ja mēs aizmirstam pagātni, mums nav tiesību uz nākotni", tāpēc pētīsim,
izzināsim, meklēsim un veidosim savu dzimtas koku!
Inta Jurča,
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
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KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠI NEFORMĀLAJĀ GAISOTNĒ TIEKAS AR POLITIĶIEM
tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu
kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas, vai
meklētu risinājumus jau esošām problēmām.

jaunietim jāveic brīvprātīgais darbs, kas
veicina jauniešu dalību biedrībā, kā attīstīt
brīvprātīgā darba kustību novadā u.c.);
•

Jaunatnes politika novadā (ko es darītu
savādāk jaunatnes politikas īstenošanā novadā, kas pietrūkst, ko jāuzlabo, kā novada
domei būtu jāatbalsta darbs ar jaunatni pilsētā, kādas prioritātes, ko varētu darīt u.c.);

Jaunieši sadalījās grupās, tai
pievienojās viens deputāts ar • Informācijas aprite (kur jaunieši iegūst
kuru tad tika meklēti risinājuinformāciju par notiekošajām aktualitātēm
mi jauniešu problēmām. Manā
novadā, informācija par jauniešu iespējām,
grupā līdzdarbojās
Ludzas
kultūras aktivitātēm. u.c., kur Tu labprāt
novada priekšsēdētājs Edgars
sekotu līdzi jaunumiem?)
Mekšs ar kuru neformālā gaisotnē, uzdodot dažādus jautā- • Ko tu vēlētos redzēt savā novadā? (brīva
izvēle uzrakstīt idejas, ko Tu vēlētos redzēt
jumus, varējām visu brīvi izsavā novadā.)
Šī gada 26. novembrī Kārsavas novada runāt. Viņš mums pastāstīja par to kā agrāk viņu
jaunieši no Malnavas koledžas un Kārsavas vecumu jaunatne atpūtās un risināja dažādas Par vienu no nozīmīgākajām prioritātēm jaunieši atzina sociālā riska problēmu, ka jauniešiem
vidusskolas viesojās Ludzā, Bērnu un Jaunie- problēmas, tādējādi iedvesmojot arī mani.
nepieciešamas lielākas iespējas, kur lietderīgi un
šu centrā, lai piedalītos ikgadējā neformālajā Mēs diskutējām par dažādām tēmām:
diskusijā ”Kafija ar Politiķiem”. Pasākums • Sociālā riska problēmas jauniešu vidū aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
pulcēja 60 jauniešus, kam bija iespēja tikties
(alkohols, narkotikas, klaiņošana, pasivitā- Protams, vēlētos, lai biežāk notiek šādi pasāar Ludzas novada deputātiem – Eleonoru
te. Kādi risinājumi? Kurš ir atbildīgs par kumi, tāpēc ka jaunieši ne tikai izrunā problēmas
Obrumāni, Aivaru Meikšānu un Edgaru
un meklē risinājumu, bet arī sadraudzējas. Un,
to!?).
Mekšu, kā arī ar bijušo deputātu Fridiju
protams, pie kafijas tases tas notiek patīkamā
•
Jauniešu līdzdarbošanās novadā un tā
Bokišu.
atmosfērā.
sabiedriskajos procesos (kāpēc jaunieElmārs Jacenko
„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un
šiem iesaistīties biedrības darbā, kāpēc
Kārsavas
vidusskolas
10.klases
skolēns
sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas

PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA "KALNIŅI" KONKURSA “LATVIEŠU VALODAI DRAUDZĪGA VIDE” LAUREĀTI
Kārsavas novada Mežvidu pagasta Jāņa un
Vairas Šicānu piemājas saimniecība Valsts
valodas centra konkursā "Latviešu valodai
draudzīga vide" iegūst visvairāk balsu sociālajā tīklā Facebook un kļūst par laureātiem
23. novembrī, noslēdzās Valsts valodas centra
rīkotā akcija "Latviešu valodai draudzīga vide",
kurā Tieslietu ministrijas Valsts tiesību departamenta direktore Inta Salinieka un centra pārstāvis Viesturs Razumovskis ar apsveikuma uzrunām un atzinības rakstiem sveica latviešu valodai draudzīgākos uzņēmumus, uzsverot attieksmi pret valsts valodu un tās kvalitatīvu lietojumu ikdienā.
Atklājot apbalvošanas ceremoniju, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs video uzrunā izteica atzinību akcijas laureātiem par to, ka, būdami uzņēmēji, viņi sargā, kopj un attīsta latviešu valodu.
Kā uzver Jānis Šicāns, tad lielākais nopelns ir
manai sievai Vairai, kura ir aktīva uzņēmuma
attīstībā un kopā mēs attīstām savu “Bišu namiņu”. Mēs ar sievu strādājam tandēmā, Vaira vairāk pārzina tūristu uzņemšanu, juridiskos jautājumus un es atbildu par tehnisko daļu.
Pasākums visnotaļ sirsnīgs, svinīgs, kurā bija
gan svinīgā daļa ar koncertu un svētku uzrunām,
kā arī neformālā daļa, kur varēja iepazīties ar
citiem uzņēmējiem, lai dalītos pieredzes stāstos.
Ir patīkami saņemt apbalvojumu, tas aktualizē,
ka cilvēki ir novērtējuši to darbu, kuru mēs esam
ieguldījuši. Man pat gribētos teikt, ka mūsu uzņēmumā ir cilvēkam draudzīga vide, jo cenšamies atrast kopēju saprati ar tūristiem no dažādām valstīm. Mūsu aktīvā sezona sākas pavasarī
un noslēdzas rudenī. Ziemas periods bitēm ir
miera periods. Pie mums bieži vien atbrauc ārzemju tūristi, kā rezultātā mēs cenšamies runāt

IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMS

latviešu, lietuviešu, krievu valodās. Piemēram,
mums bija tūristi no Itālijas, diemžēl, neviens no
mums neprot itāliski, tomēr zīmju un žestu valodu vēl neviens nav atcēlis
un ja abas puses ir atvērti
un aktīvi cilvēki, tad sarunāties ir ļoti vienkārši.
Galvenais nebaidīties un
uzdrīkstēties. Patīkami,
ka pamazām kļūsti atpazīstams, jo tūrisma nozarē atpazīstamība ir viens
no svarīgiem atslēgas
posmiem. Cerēsim, ka
uzsākot jauno sezonu
2019. gada pavasarī interese par mūsu “Bišu namiņu” un “Amatu māju”
tikai augs un būs vērojams apmeklētāju skaita
pieaugums.
Par latviešu valodai draudzīgākajiem uzņēmumiem šogad tika atzīti 24 laureāti, kuri pārstāvēja visus reģionus: Rīgu – 5, Kurzemi – 6, Latgali
– 4, Vidzemi – 6 un Zemgali – 3.
Laureātu vidū ir ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, viesu nami, veikali, kā arī zemnieku saimniecības un pasažieru pārvadātājs: piemājas saimniecība "Kalniņi"; viesu nams
"Rozes" (IU "Rozes"); brīvdienu māja
"Celmi" (ZS "Celmi"); krogs "Folkklubs Ala
Pagrabs" (SIA "Folkklubs Ala"); kafejnīca
"SPIIKIIZI" (SIA "SPIIKIIZI Riga"); SIA
"Jelgavas autobusu parks"; veikals "Sena
Bode" (SIA "Shablovs"); veikals "Laima" Nr. 62
(SIA "Saldumu Tirdzniecība"); viesnīca un
krogs ''Kuršu krogs'' (SIA "Kuršu krogs"); Dikļu

pils (AS "Dikļu pils"); kafejnīca "Sole" (SIA
"Viņir"); restorāns "Briedīškrogs" (SIA "GB8");
kafejnīca "Dzintariņš" (SIA "Bernātu Dzintariņš"); kafejnīca "Zaļais Maksis'' (SIA
"Veikalnīca"); beķereja "ROMA" (SIA "Romas
dārzs''); individuālā darba veicēja Lūcija Bojarune; individuālā darba veicēja Daina Žvirble; veikals SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Ventspilī;
veikals ''Ventiņ bod'' (SIA "DezuVita"); garšvielu veikals "Avokado" (SIA "Avokado MS"); kafejnīca "Pie vanaga" (SIA "Vanags plus"); kafejnīca "Niko" (SIA "NIKO A"); Mazmežotnes
muiža (ZS "Sējas''); SIA "Gafū".
Sveicam laureātus ar godam pelnītajiem panākumiem!
Anna Zīmele
Tūrisma organizatore
Fotogrāfiju autors: Antra Barkāne

Atbildes uz Jūsu aktuālajiem jautājumiem tiks Jautājumus varat uzdot pašvaldības mājas lapā:
sniegtas Kārsavas novada informatīvajā izdevu- www.karsava.lv/sabiedrība, rakstot uz e-pastu
Aicinām novada iedzīvotājus uzdot
mā “Kārsavas Novada Vēstis”, mājas lapā karsa- dome@karsava.lv, sociālajos tīklos vai klātienē
sev interesējošos jautājumus, uz kuva.lv vai Latgales Reģionālās Televīzijas raidīju- pašvaldībā.
riem atbildēs Kārsavas novada domes priekš- mā “Vakara saruna” par Kārsavas novada aktuaKārsavas novada pašvaldība
sēdētāja Ināra Silicka, izpilddirektors Toms litātēm.
Vorkalis vai konkrētās nozares speciālists.

IZGLĪTĪBA
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KĀRSAVAS NOVADA VISPARIZGLĪTOJOŠO SKOLU
5.-12.KLAŠU SKOLĒNI GŪST JAUNUS IESPAIDUS ZĪMĒJUMU
KAMERIZRĀDĒ

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
ietvaros 13.novembrī Kārsavas kultūras namā notika Zīmējumu teātra kamerizrāde “Mīlība”. Zīmējumu teātra
kamerizrāde “Mīlība” ir režisora Vara
Klausītāja, komponista Kristapa Pētersona un scenogrāfes Hiroko Ošimas
(Japāna) veidota zīmējumu un dejas
kamerizrāde bērniem un ģimenēm.
Izrāde ir bez teksta un baudāma visiem, kas mīl mūziku, laikmetīgo deju
un zīmēšanu.
Izrādes apmeklētājiem bija iespēja baudīt priekšnesumu, kurš balstījās uz zīmējumiem, kustībām un mūziku. Uz skatuves darbojās dejotāja un divi mūziķi ar
simfoniskā orķestra lielākajiem stīgu instrumentiem – kontrabasiem. Izrādes laikā
nepārtraukti mainījās skaņu, zīmējumu,
dejas radītās mirkļu asociāciju pasāžas.
Izrādē iedvesma asociācijām ir no leģendārā Latvijas patriota, dzejnieka Aivara Neibarta dzejoļa "Mīlība". Tas,
šķiet, ir par lietām, kas mums no bērnības

paliek atmiņā. Tajā tieši mazās lietas atklāj cilvēka dzīves svarīgākās un skaistākās nianses un aicina mazajās lietās redzēt visu pasauli. Neibarta literāros darbus
bērniem,
dzejnieka
vārdiem
“īsļaužiem”, caurstrāvo asprātīgs dzīvesprieks, zinātkāre un labsirdība. Šīs ir
tās vērtības un prasmes, kas jāapgūst un
jāatcerās ikvienam cilvēkam – īsam un
garam, augošam vai jau lielam. Un tieši
laikmetīgā teātrī – kas ir zinātkārs dažādās disciplīnās un atvērts ikvienam zinātkārajam – to var paveikt vislabāk.
Kamerizrādi noskatījas un noklausījas
Mērdzenes, Salnavas, Mežvidu pamatskolu 5.-9.klases skolēni un Kārsavas
vidusskolas 5.-12.klases skolēni.
Kamerizrāde izraisīja skolēnos pārdomas, rosināja meklēt skaidrojumu redzētajam un dzirdētajam, neatstāja vienaldzīgus.
Ludmila Oļipova
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Kārsavas novadā
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLNIEČU
RADOŠIE DARBI IZDOTI KRĀJUMĀ „KAS
MANU TAUTU DARA STIPRU?”
Jau vairākus gadus Latviešu valodas aģentūra rīko radošo darbu konkursus, kur aicina piedalīties ikvienu
skolēnu gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Sagaidot Latvijas
simtgadi, 2017./2018.mācību gadā, Latviešu valodas
aģentūra rīkoja radošo darbu konkursu par tematu
„Kas manu tautu stipru dara?” un 2018.gadā izdeva ar
tādu pašu nosaukumu skolēnu radošo darbu krājumu,
kurā apkopoti šī konkursa labākie domraksti, esejas,
stāsti un zīmējumi. Konkursā skolēni tika aicināti atklāt
Latvijas spēka un stipruma avotus.
Arī Kārsavas vidusskolas 10.klases skolnieču Signijas
Voites un Šarlotes Lorijas Nagles radošie darbi ir ievietoti
šajā krājumā. Šarlote Lorija Nagle raksta:„Manu tautu stipru dara mūsu apņēmība, mūsu spars un degsme rīkoties.
Vēlme augt un attīstīties. Raudzīties nākotnē ar drosmi un
pacietību, ieguldot sevi un savu darbu, lai Latvija taptu
arvien labāka.’’ Var tikai piekrist Šarlotes teiktajam, jo Latviju taču veidojam mēs visi kopā un katrs no mums. Savukārt Signijas darbā varam izlasīt šādas atziņas:” Latvijas ne
tik vieglā pastāvēšanas vēsture ir stiprinājusi gan tautu, gan
valsti kopumā. Tāpēc es vēlētos atgādināt visiem latviešiem, ka mēs esam stipri un esam daļa no stipras valsts’’.
Tā arī ir, jo tikai ar savu mīlestību un neizsīkstošo cīņas
sparu spēsim saglabāt savu valsti. Lai meitenēm arī turpmāk
ir vēlme, radošas idejas un gandarījums par paveikto, piedaloties dažāda veida radošo darbu konkursos!
Ilona Cibuļska
Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

KINOLOGA MEISTARKLASE

2018.gada 9.novembrī Kārsavas vidusskolā
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”notika karjeras izglītības atbalsta
pasākums “Kinologa meistarklase”, kurā piedalījās Kārsavas vidusskolas 1.-6.klašu skolēni un Salnavas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni.
Kinologa meistarklasi vadīja kinologs Valdis
Bikovskis.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar
kinologa un darba suņa ikdienas darbu un tam
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Ievaddaļā kinologs Valdis Bikovskis stāstīja
skolēniem par kinologa profesijas īpatnībām un
specifiku - darbu dienesta suņu sagatavošanai.
Skolēni uzzināja, ka dresūrai vislabāk pakļaujas medību un ganu suņi, bet visvieglāk-beļģu
aitu sugas suņi, vācu aitu sugas suņi un labradori. Katram sunim ir nepieciešama individuāla

pieeja, kā arī ļoti daudz kas atkarīgs no paša cilvēka un suņa. Svarīga ir suņa veselība, suņa dabisko
instinktu atbilstība, lai viņi būtu
aktīvi, dzīvespriecīgi, lai viņiem
būtu motivācija un pacietība, kā arī
zināšanas. Suns ir jāciena!
Kinologs demonstrēja arī sava
darba palīginstrumentus - klikeri
(klikšķi), bumbiņas (ar attiecīgo
vielu smaržu), kasti, īpašas treniņu
piedurknes košanai u.c.
Praktiski varēja vērot, kā ikdienā notiek dienesta suņu apmācība - kinologa un dienesta suņa
komandas darbs. Tā skolēniem tika radīts priekšstats par to, kā kinologi ar saviem uzticamajiem
četrkājainajiem palīgiem ik dienas nenogurstoši
strādā, lai nepieļautu tik ļoti kaitīgo un bīstamo
narkotiku un cigarešu ievešanu mūsu valstī.
Suns Kims ļoti precīzi saprata un sekoja visām
sava saimnieka komandām angļu valodā: “Pie
manis!”, “Sēdēt!”, “Stāt!”, “Gulēt!”, “Nē!”,
“Fu!”, “Mierā!”.

Ievērojām, ka sunim vieglāk noturēt uzmanību,
ja par labi paveikto uzdevumu tam dod gardumiņu vai apbalvo ar kādu našķi.
Kinologs paraugdemonstrējumu laikā dažādās
darbībās iesaistīja arī skolēnus. Izglītojošā un
sirsnīgā tikšanās un stāstījums, arī suņa Kima
klātbūtne iedvesmoja skolēnus, jo visi izrādīja
dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto
Vaira Šicāne
Karjeras konsultante

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS JAUNIEŠI GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS IETVAROS SKATĀS
DOKUMENTĀLO FILMU “PATIESĀ CENA”
“Kāpēc lētas drēbes patiesībā
maksā dārgi?” uz šādu jautājumu
atbildi varēja rast Kārsavas vidusskolā 23. decembrī, kad tika
demonstrēta dokumentālā filma
“Patiesā cena” (The True Cost) –
tā stāsta par “ātrās modes” industrijas aizkulisēm un ēnas pusēm.
Šādi bezmaksas pasākumi no 20.
līdz 28. novembrim norisinājās
visā Latvijā, tos organizē Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai
(LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem Globālās izglītības nedēļas ietvaros.
Filmu skatījās 39 Kārsavas vidusskolas skolēnu, guva ieskatu, kādu
ietekmi apģērbu industrija , kas

šobrīd ir otrs lielākais piesārņotājs
pasaulē, pirmo vietu atstājot naftas
industrijai, atstāj uz pasaules ekonomiku, ekoloģiju un sabiedrību kopumā. Apģērbs, kuru iegādājamies
mums tik zināmajos “ātrās modes”
zīmolu veikalos, lielākoties tiek
ražots Bangladešā, Ķīnā un Indijā
lētā darba spēka un nesakārtotas vides politikas dēļ. Šajā industrijā tiek
nodarbināti arī nepilngadīgi bērni,
kuri spiesti strādāt necilvēcīgos apstākļos, bez piekļuves tīram ūdenim,
bez izglītības un veselības aprūpes.
Ļoti bieži rūpnīcas, kas iesaistītas
“ātrās modes” audumu izgatavošanā
un šūšanā, nav aprīkotas ar ūdens
attīrīšanas iekārtām, tāpēc to notekūdeņi saindē vietējās upes, kuras

bieži vien ir vienīgais dzeramā
ūdens avots konkrētajā reģionā.
Jaunieši ar aizrautību vēroja filmu,
it īpaši kad tika rādīti un stāstīti skati no gadījuma vietām rūpnīcās,
pēc filmas atzīstos, ka skatoties uz
apģērbu, nemaz netika domāts, kā šī
prece ir nokļuvusi šeit un cik par to
kāds jau ir samaksājis.
Mūsu rokās ir ļoti daudz - katrai
izdarītajai izvēlai ir sekas, tādēļ
mums ir jāapzinās, kādā veidā viena
vai otra izvēle ietekmēs sabiedrību
un kādas būs radītās sekas. - Adriana
Globālās izglītības nedēļa šogad
notiek 15 Eiropas valstīs. Tās inicia-

tors ir Eiropas Padomes Ziemeļu
Dienvidu centrs. Latvijā Globālās
izglītības nedēļa notiek jau piekto
gadu, to īsteno Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai kopā ar biedru
organizācijām un partneriem augstskolām, izglītības iestādēm un
citiem atbalstītājiem reģionos. GIN
ietvaros notiek vairāki desmiti pasākumu visā Latvijā, iesaistot simtiem
interesentus diskusijās par Latviju
un globālo pasauli. 2018. gadā Globālās izglītības nedēļas īstenošanu
atbalsta Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība, Zviedrijas institūts
un Fashion Revolution Latvia.
Solvita Dzērkale
Jaunatnes lietu speciāliste
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ TURPINĀS ESF PROJEKTS
NR. 8.3.2.2/16/I/001 “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO
INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” no visas Latvijas ir iesaistītas 253 izglītības iestādes.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu
mācību gadu laikā izglītības iestādēs īstenot dažādus mācību un
ārpusstundu pasākumus. Kārsavas vidusskola šajā projektā piedalās jau otro gadu.
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Viena
no šādām mācību formām ir praktiskās nodarbības. Tās ir nodarbības
individualizētam mācību atbalstam
pēc mācību stundām 7.-9. klašu izglītojamiem.
Tās
notika
2017./2018.m.g. no 1.oktobra līdz
30. novembrim.
Praktisko nodarbību “Iepazīsti vidi” mērķis ir nodrošinot individualizētu, tematiski virzītu turpinājumu
tam, kas darīts mācību stundās, ievērojot skolēnu pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un izglītības
standartā un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tā ir iespēja aktīvi darboties, izzināt pasauli pašam, būt pētniekam, paaugstināt savu zināšanas
līmeni, celt savu pašapziņu. Praktisko nodarbību “Iepazīsti vidi”
2018./2019.m.g būs iespējams apmeklēt 7.-9.klašu izglītojamajiem
arī februārī un martā.
Vēl viena no jaunām mācību organizācijas formām ir mācību vizītes,
kur ir iespēja parādīt skolēniem vajadzību pēc daudzpusīgām zināšanām un prasmēm. Pirmā mācību ekskursija bija 2017./2018.m.g. rudenī
1.-4.klašu skolēniem, kuri devās uz
Daugavpils ZINOO centru un Mini
zoodārzu. Pavasarī 3.–4.klašu izglītojamie mācību ekskursijā devās uz
Cēsu ZINOO centru, vasarā 1.4.klašu izglītojamie devās mācību
ekskursijā uz Tartu AHHA centru,
bet 5.-9.klašu izglītojamie uz Rīgas
Latvijas Dabas muzeju. Pēdējā mācību ekskursija projekta ietvaros bija
2018./2019.m.g. rudenī 5. - 9.klašu
izglītojamajiem, kas devās uz Tartu

AHHA centru, kur skolēni apmeklēja izstādi “Jūras briesmoņi”, darbnīcu “operācija – acs” un planetāriju. Skolēni paplašināja savu redzesloku, guva jaunas zināšanas,
pozitīvas emocijas un kāds aizdomājās par nākotnes profesiju.
Uzsākot 2017./2018.m.g., rudens
brīvdienās darbojās dienas tematiskā
nometne “Iepazīsti dabu” 1.-4.klašu
skolēniem, ko organizēja Kārsavas
vidusskolas
atbalsta
biedrība.
2018.gadā jūnijā tika rīkota nometne
1.-6.klasēm “Jaunie pētnieki”. Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, oktobrī projekta ietvaros Salnavas atbalsta biedrība “Kūzuls” rīkoja nometni “Vides pētnieki” 5.-9.klasēm.
Skolēniem tika dota iespēja gūt jaunas zināšanas un prasmes, pieredzi,
kā arī pilnveidot konkrētās mācību
jomas zināšanas neformālā vidē. Šajā mācību gadā arī 5.-9.klašu skolēniem tika īstenots ārpusstundu pasākums radošās darbnīcās “Krāsu pasaule”, kas tika veltīts Latvijas simtgadei. Savukārt 2018./2019. mācību
gadā 1.-9.klašu skolēniem ir iespēja
piedalīties
radošā
darbnīcā
“Mūzikas skaņas”, kas arī ir veltīta
Latvijas simtgadei. Šīs aktivitātes
mērķis ir iesaistīt visus pasākuma
dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā, procesā, uzlabot
izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus, pastiprināt interesi par
latviešu tradicionālo mūziku un muzicēšanu, izgatavot vienkāršus skaņu
rīkus, apgūt tradicionālo mūzikas
instrumentu spēli, kā arī iemācīties
latviešu dziesmas un rotaļas.
2017./2018. mācību gada oktobrī
projekta ietvaros tika uzsāktas individuālās psihologa konsultācijas 3.4.klašu izglītojamiem, kas turpināsies līdz 2019.gada maijam. Konsultāciju mērķis ir attīstīt skolēnos saskarsmes prasmes, izvērtēt skolēnu
intelektuālās spējas un izstrādāt atbalsta pasākumus mācību procesa
uzlabošanai. Individuāla pieeja ir
svarīgs nosacījums kvalitatīvai izglītības nodrošināšanai.
Visi mācību un ārpusstundu pasākumi ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/
I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītojamajiem ir bezmaksas un šis projekts noslēgsies 2019.gada maijā.
Rita Nagle
Kārsavas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā

2018. GADA NOGALE SALNAVAS PAMATSKOLĀ
Tuvojas 2018. gada noslēgums. Patīkami ir tad, ja tas
bijis piepildīts ar labiem darbiem. Par Salnavas pamatskolas skolēnu darbošanos septembrī un oktobrī jau tika rakstīts,
bet vēl palika nepastāstīts par
novembri un decembri.
Par godu Lāčplēša dienai 9. novembrī skolā notika svinīgā līnija.
Skolas gaitenī tika izveidota neliela ekspozīcija par 1918.1920.gadu. Pēc pirmās mācību
stundas visi pulcējās uz svinīgo
līniju. Par Lāčplēša dienu un Latvijas vēstures notikumiem no
1918. – 1920. gadam stāstīja skolotāja A.Golubeva. Skolēni uzzināja, kāpēc pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 1918. gada 18. novembrī Latvijā vēl nevaldīja
miers, un turpinājās cīņas starp
latviešu strēlniekiem un bermontiešu karaspēku. Vēsturiskais materiāls saprotami tika pasniegts
visām klasēm. Pēc tam sekoja
skolēnu uzstāšanās ar dzejoļiem
par Latviju. Svinīgā līnija noritēja
patriotiskā gaisotnē.
Latvijas 100. dzimšanas dienai
skaisti tika noformētas skolas
telpas. Viss novembris bija Latvijas mēnesis. Svinīgais pasākums,
veltīts Latvijas svētkiem, notika
16. novembrī skolas zālē. Svētkiem atbilstošs zāles noformējums, degošas svecītes un pacilājošs noskaņojums. Pasākumā piedalījās skolēni, skolotāji un bērnu vecāki, jo skolā tajā dienā bija
kopējā vecāku sapulce. Koncertā
izskanēja dzeja, proza, dziesmas
un vēlējumi Latvijai. Noslēgumā
visi vienojās kopējā dziesmā „Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.
Vairāki Salnavas pamatskolas

skolēni bija piedalījušies fotokonkursā „Mana zeme skaistā”. Uz
skolu tika atsūtīti diplomi un balvas. Tas viss uzvarētājiem tika
pasniegts 14. decembrī. Otrā stāva gaitenī tika izvietotas šī konkursa skaistākās fotogrāfijas.
Priecājoties par Kārsavas pilsētas jubileju, un arī tiem pasākumiem, kas tai veltīti – kā fotogrāfiju izstāde „Kārsavas stāsti”, par
grāmatu par Kārsavas novada
vēsturi, Salnavas skolas skolēni
piedalījās zīmējumu konkursā
„Kārsavas novada stāsti”, ko organizēja Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu un novada
vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību. Uzdevums bija:
caur mākslu iesaistīt bērnus un
jauniešus apkārtnes iepazīšanā un
novadpētniecībā. Skolā tika nolemts pētīt Salnavas muižas vēsturi un vizualizēt senos notikumus
par šīs vietas rašanos. 5., 6., 7. un
8.klases skolēni vāca informāciju
internetā, no cilvēku nostāstiem
un mēģināja kļūt par seno laiku
aculieciniekiem, vizualizējot tos
savā iztēlē uz papīra. Šī darbošanās tika atzinīgi novērtēta.
Skolēni neaizmirst arī par Adventa laiku. Katru piektdienu atbildīgā klase gatavojas kārtējās
Adventa sveces aizdegšanai. Ar
katru aizdegto svecīti mēs tuvojamies Ziemassvētkiem. Tas ir tāds
gaišs un sirsnīgs mirklis skolā.
Gaidīsim svētkus ar labiem darbiem, gaišām domām, sagatavotām dāvaniņām, mīļiem vārdiem
līdzcilvēkiem!
Antoņina Golubeva
Salnavas pamatskolas skolotāja

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APMEKLĒJA
LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRA
Kārsavas vidusskolas 1.-2. klašu skolēni 20. novembrī devas
uz Latgales vēstniecību GORS,
Rēzeknē,
kur
iniciātivas
„Latvijas Skolas soma” ietvaros
apmeklēja Latvijas Leļļu teātra
izrādi “Pēdu Dzinējs Caps”.
Detektīvs Caps ir pēdu dzīšanas
leģenda. Kopā ar viņa jauno kolēģi, Capam nākas atšķetināt vēl
nepieredzēti sarežģītas lietas. Pateicoties izrādei, bija iespēja nokļūt īstā detektīvu ofisā un sekot
mīklainajai pieminekļa pazušanas
lietai.
Izrādes laikā skolēni tika rosinā-

ti atcerēties teicienu, ka meliem ir
īsas kājas, ka agri vai vēlu tie atklājas.
Daudziem bērniem šis bija
pirmais koncertzāles apmeklējums, tāpēc interesanti bija apskatīt arī divas izstādes: “Valsts
pirmā flīģeļa stāsts” un “100 deči
Latvijai”.
Mājupceļā skolēni devās priecīgā noskaņojumā un izteica vēlēšanos atgriezties.
Ilga Kirovaine
Kārsavas vidusskolas 1.b klases
audzinātāja

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA BALVAS DODAS UZ KĀRSAVAS VIDUSSKOLU
Draudzīgā aicinājuma fonds
jau astoto gadu sastāda Latvijas skolu reitingu pēc skolēnu
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Reitinga labākās skolas
tika uzaicinātas uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju Vidzemes koncertzālē Cēsīs šī gada
12. decembrī.
Izvērtējot skolēnu rezultātus
centralizētajos eksāmenos matemātikā, latviešu valodā, angļu

valodā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā
un vēsturē, Draudzīgā aicinājuma
fonds atzina Kārsavas vidusskolu
par labāko vidusskolu nominācijā
“Kopvērtējums” pilsētas vidusskolu grupā. Un atkal Draudzīgā
aicinājuma fonda galvenā balva
Pūcīte ir Kārsavas vidusskolā.
Mūsu skola saņēma arī diplomu
kā labākā pilsētas vidusskola nominācijā “Matemātika” , kā arī

diplomu un balvu kā absolūti labākā
vidusskola
nominācijā
“Izaugsme matemātikā”.
Tas ir liels un nozīmīgs mūsu
skolotāju un skolēnu sasniegums
mūsu valsts simtgadē! Liels paldies visiem par ieguldīto darbu
2018.gadā!
Edgars Puksts
Kārsavas vidusskolas direktors

Sports
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SPORTA AKTUALITĀTES
15.novembrī Kārsavā norisinājās starpnovaKsenija Veldzere – 2000m sp.soļ. – , 60m –
Gustavs Krišāns - sp. soļošana 1000m –
du skolu kausa izcīņa basketbolā vidusskolu
6,57,22 – 2. vieta, a/l –
Signija Voite – 60m – , 300m –
grupā 8. – 9. klašu meitenēm. Kārsavas vidus2006. – 2007. g “C” grupa
Sabīne Blaua – lode –
skola – 3. vieta
Ketrīna Kuznecova - sp. soļošana 1000m –
Nikita Jakimovs – 300m – 42,60 – 1. vieta,
Spēļu rezultāti:
5,33,14 – 1. vieta
1500m –
Kārsavas vsk. – Ludzas 2.vsk. 2:18 | Kārsavas
Marija Bojāre – a/l – 1,40 – 1. vieta, t/l –
Elmārs Jacenko – 800m – , 300m – , lode –
vsk. – LPĢ 2:21
Brigita Mūrniece Krišāne - sp. soļošana
Vivita Krišāne – 2000m sp.soļ. – 12,13,33 –
Komandā spēlēja: Sanija Helēna Gļauda, Zane
1000m – 5,55,93 – 2. vieta, t/l –
3. vieta, 3/l –
Orinska, Ilvija Nagle, Laura Kivle, Junora
Sandis Ivanovs - sp. soļošana 1000m –
Streļča, Adriana Jankelāne, Luiza Šiškina, Gerda Juniori
5,38,51 – 1. vieta
Vjaznikova.
Linda Kiščenko – 1500m 0 6,45,29 – 2. vieta,
Rafaels Rostorgujevs - sp. soļošana 1000m –
Sporta skolotāja: Olga Labanova
300m –
5,48,80 – 3. vieta, t/l –
Edgars Gadžega – lode – 9,29 – 3. vieta, , t/l –
Loreta Zavicka – 1000m –
23. novembrī Ludzā notika Ludzas novada Treneris Viktorijs Krišāns
Amanda Troinikova – a/l – , t/l –
sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā
slēgtās telpās “B”, “A” un “J” grupām
Kristīne Polukejeva - sp. soļošana 1000m –
7. decembrī Ludzā tika aizvadītas Ludzas no“B” grupa
Paula Pundure – a/l –
vada sporta skolas atklātās sacensības vieglatIntars Brencis – 3/l – 10,53 – 1. vieta, t/l - , a/l lētikā slēgtās telpās vispārizglītojošām skolām
Elērija Lāce – 60m – , 300m –
– , 2000m sp.soļ. – 10,57,64 – 1. vieta, t/l –
2010. – 2011.g. “E” grupa
Ilārija Borovika - sp. soļošana 1000m – ,
Kristiāns Kairišs – 1000m – 3,36,04 – 2. vie300m –
Enija Paulāne – a/l – 0,90 – 1. vieta, sp. soļota, a/l – , 300m
šana 1000m – 7,27,28 – 1.vieta, t/l –
Dairis Dauksts – 1000m – , 300m –
Trenere: Jolanta Silicka
Kristaps Sutra – a/l – 1,05 – 1. vieta, sp. soļoMāris Popovs – 1000m – , a/l –
šana 1000m – 6,29,63 – 1.vieta, t/l –
“A” grupa
Dzintars Volkovs – nestartēja
Dainis Troiņikovs - sp. soļošana – 8,29,06 –
Viktorija Krišāne – 3/l – 9,99 – 3. vieta, a/l –
Reinis Čurens – 1000m - , lode –
2.vieta, a/l – 0,80 – 3. vieta
1,50 – , 2000m sp.soļ. – 10,57,64 – 1. vieta, t/l
Treneri: Viktorijs Krišāns un Jolanta Silicka
–
2008. – 2009.g. “D” grupa
Junora Streļča – 800m – 2,54,36 – 2. vieta
Oskars Ulnicāns - sp. soļošana 1000m –
6,29,35 – 1. vieta
Ilvija Nagle – 2000m sp.soļ. – , 300m –

MĒRDZENES PAMATSKOLĀ NOTIKA STARPNOVADU SACENSĪBAS BASKETBOLĀ
Zēnu komandu konkurencē
2.vietu izcīnija Salnavas pamatskolas
komanda. Komandā
spēlēja: Raivis Tutans, Jānis
Burmeisters, Einārs Čoičs, Ilvars Gabranovs, Ralfs Punans, Ernests Strods, Kaspars
Gabranovs, Toms Naglis, Artūrs Zeiļuks. Skolotāja Ināra
Kivle.

Starp meiteņu komandām 1. vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā spēlēja:
Viktorija Krišāne, Ksenija Valdzere, Everita Borisova, Ligita Dubkeviča, Erita Brence, Ārija
Ģērmane. Skolotāja Jolanta Silicka.

2.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Dita Lipska, Laura Novikova,
Ieva Medvedeva, Beatrise Čera, Vizma Emīlija
Vasiļjeva, Alise Poņatovska, Valērija Jaicka,
Samanta Novikova, Diāna Načiņņikova. Skolo3.vietu izcīnīja Mežvidu pamat- tāja Inese Avota.
skolas komanda. Komandā spēInāra Kivle
lēja: Rolands Laizāns, Aivis Kaupužs, Kristiāns
Šī gada 7. decembrī Mērdzenes pamatskolā
Kārsavas
novada
Veselības
un
fiziskās
aktivitātes
mācību
Kairišs, Artis Grišulis, Intars Brencis, Rinalds
jomas koordinatore
notika starpnovadu sacensības basketbolā paJurkāns. Skolotāja Jolanta Silicka.
matskolu grupā zēniem un meitenēm.

ZIEMASSVĒTKU UN JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANAS PASĀKUMI KĀRSAVAS NOVADĀ!
18. decembrī plkst. 15.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku tirdziņš
18. decembrī plkst. 15.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā
Ziemassvētku koncerts un liecību
izsniegšana
20. decembrī plkst. 11.00 Kārsavas KN “Ziemassvētku brīnumu
gaidot” Kārsavas vidusskolas 1.4.klases Ziemassvētku pasākums
20. decembrī plkst. 12.00 Mērdzenes KN Ziemassvētku pasākums
pagasta pirmsskolas vecuma un
Mērdzenes pamatskolas bērniem
20. decembrī plkst. 17.00 Kārsavas KN “Zvaigžņu vakars” Kārsavas vidusskolas 5.-12.klases Ziemassvētku pasākums
21. decembrī plkst. 9.30 Kārsavas
vidusskolas aktu zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Gaidot Zie-

massvētkus”
21. decembrī plkst. 10.00 Salnavas
KN Ziemassvētku pasākums pagasta pirmsskolas vecuma un Salnavas pamatskolas bērniem.
25. decembrī plkst. 11.00 Goliševas KN Bērnu eglīte
25. decembrī plkst. 13.00 Mežvidu
KN Ziemassvētku koncerts
25. decembrī plkst. 19.00 Salnavas
KN Ziemassvētku koncerts
25. decembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Ziemassvētku pasākums.
25. decembrī plkst. plkst. 21.00
Mežvidu KN groziņu balle kopā
ar muzikantiem Sintiju un Normundu Velmēm
25. decembrī plkst. 22.00 Salnavas
KN balle kopā ar p.s. SALA
25. decembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Brīnumainās nakts balle
kopā ar GUNU. Ieeja brīva

25. decembrī plkst.
22.00 Goliševas KN Ziemassvētku diskotēka
26. decembrī plkst.
12.00 Kārsavas KN eglīte Kārsavas
pilsētas bērniem, kuri neapmeklē
PII
27. decembrī plkst.13.00 Mērdzenes KN Cimdu izstādes "No vecāsmātes pūralādes' noslēgums
29. decembrī plkst. 15.00 Malnavas muižas zālē Ziemassvētku pasākums bērniem (īpaši gaidām bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu)
29. decembrī plkst. 19.00 Salnavas
KN Salnavas amatierteātra komēdijas "Divi čorti Pūramolā" pirmizrāde
29. decembrī plkst. 20.00 Goliševas KN Jaungada karnevāls ar
priekšnesumiem, loteriju un dzīvo
mūziku

29. decembrī plkst. 21.00 Salnavas
KN “Vecgada večerinka” ielūdz
“Salnavas
danču
muzikanti”,
“Sābri” un “Jezupa brandža'”
1. janvārī plkst. 1.00 Kārsavas
KN Jaungada nakts balle. Spēlē Aldis Kise
1. janvārī plkst. 1.30 Goliševas
KN Jaungada diskotēka
5. janvārī plkst. 22.00 Mērdzenes
KN
karnevāls.
Spēlē
grupa
"EZERS". Ieeja - 2.00 EUR. Rūpīgi
veidotām maskām ieeja brīva. Galdiņu rezervācija - mob.26339241
18. janvārī plkst. 10.00 Malnavas
muižas zālē koncertprogramma bērniem “Šreks un Ēzelītis dejā lec…”.
Ieeja brīva
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Kārsavas novads Ziemassvētkos

Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. gs. Pilsētas tiesības Kārsavai piešķirtas 1928. gada 11. februāri.
vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecības Visu gadu mēs varējām ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos, ko apcentrs.
kopoja fotogrāfs Nikolajs Mortukāns. Šī gada pēdējā informatīvā izdevuLīdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosīgam pas- ma numurā aicinām jūs apskatīties ikgadējā Kārsavas novada akcijas
ta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā “Izgaismo Ziemassvētkus un gadu miju” atskatā.
Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā. Paldies visiem, kas Ziemassvētku laikā izrotā savas mājas un uzņēmumus,
Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no šādi radot svētku noskaņu novadniekiem un ciemiņiem!
1859.-1868.g.). Tas ir vecākais Latvijā.

SABIEDRĪBA
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KĀRSAVAS NOVADĀ REĢISTRĒTI 11 SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMI
Novembrī Kārsavas novadā noritēja pirmais biznesa
ideju konkurss “AS VARU!” skolēniem no Kārsavas
vidusskolas un Malnavas koledžas, kas ir biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” dalībskolas. Kopumā tika saņemti 11 skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) pieteikumi, par ko ir patiess
prieks!
Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai inovatīva produkta vai pakalpojuma
radīšanai, veicinot jauniešu dalību biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” piedāvātajā uzņēmēju
veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos. 19. oktobrī, konkursa ietvaros, Kārsavas vidusskolas un Malnavas koledžas jauniešiem bija iespēja apmeklēt
“Uzņēmējdarbības pieredzes stundu”, kur iepazina veiksmīgus stāstus no Valmieras tehnikuma.
Pretendenti, ar sagatavoto biznesa idejas prezentāciju,
klātienē pierādīja žūrijai savas idejas nozīmību un unikalitāti. Vērtēšanas komisiju veidoja uzņēmēji ar pieredzi un
vērtīgiem padomiem, pašvaldības pārstāvji un nozares eksperti. Katra biznesa ideja saņēma speciālistu padomus un
ieteikumus tās veiksmīgai realizēšanai.
Jauniešu idejas bija dažādās – kalendāru, koka suvenīru, bižutērijas,
somu un rokassprādžu ražošana, kā arī krekliņu apdrukāšana. Konkursa
rezultātā četras biznesa idejas saņēma naudas balvas.
Izvērtējot pretendentu iesniegtos praktiskos darbus un izvērtējot mutiski sniegto informāciju, komisija pieņēma lēmumu piešķirt naudas balvu
četrām labākajām biznesa idejām – 1. vietas ieguvēji SMU SIA
“SIUNGE” ar projektu “Ar rokām apdrukātu krekliņu ražošana” saņēma
100,00 eiro, 2.vietas ieguvēji SMU SIA “Wood cube” ar projektu “Koka
suvenīru, instrumentu ražošana” saņēma 75,00 eiro, 3. vietas ieguvēji
SMU SIA “ELA” ar projektu “Ekoloģisko somu ražošana” saņema 50,00
eiro un veicināšanas balvu 25,00 eiro apmērā saņēma SMU SIA “Jumis”
ar projektu “Vizītkaršu un kartīšu turētājs”.

Kārsavas novadā šāds biznesa ideju konkurss notika pirmo reizi un tas
pierādīja, ka šāda iespēja jauniešiem ir vajadzīga. Daži no uzņēmumiem
jau paspēja piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga vērienīgākajā pasākumā “CITS BAZĀRS” ziemā, kur piedalījās 170 skolēnu
mācību uzņēmumi. Otrdien, 18. decembrī pl. 15.00 Kārsavas mūzikas un
mākslas skolā skolēnu mācību uzņēmumi aicina uz Ziemassvētku tirdziņu,
kur ikvienam būs iespēja iegādāties oriģinālas dāvanas Ziemassvētkiem.
Radi savu biznesa ideju Kārsavas novadā!
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

18. NOVEMBRĪ CILDINĀJA KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSOŅUS
Tradicionāli ik gadu Kārsavas novadā tiek izvirzīti un sveikti Kārsavas novada Goda pilsoņi, kuru cildināšana notiek 18. novembra
svētku koncertā. Šogad apbalvojumam tika izvirzītas divas novadnieces – Janīna Širina un Anna Danča.
Jau daudzus gadus Janīna Širina ir Mežvidu pamatskolas mazpulka
"Cielaviņa" vadītāja. Ar savu radošo un aktīvo darbošanos, mazpulks ir
pazīstams gan Mežvidu iedzīvotājiem, gan arī Latvijā. Nozīmīgo apbalvojumu Janīna ieguva par ilggadēju, priekšzīmīgu un profesionālu darbu jaunās paaudzes izglītošanā, par Mežvidu pagasta un novada vārda popularizēšanu ārpus novada robežām.

Anna Danča spēlē Salnavas
amatierteātrī un raksta lugas
latgaliski. Kopumā ir uzrakstītas 7 lugas, no kurām dažādas
komēdijas ir spēlētas uz skatuves, kā arī neskaitāmi viencēlieni ir rādīti kaimiņu pagastos un
novada rīkotajos pasākumos.
Savu brīvo laiku Anna labprāt
velta ciemiņu - tūristu uzņemšanai Salnavas pagastā. Viņa ievāc Latgales pļavu un meža augu lapas, ziedu un augļu tējas
gatavošanai. Piedāvā izzināt
tējas tapšanas procesu, degustāciju un veselību uzlabojošu tēju
iegādi. Annai Dančai nozīmīgais tituls tika pasniegts par inovatīvu pieeju sava novada popularizēšanā caur teātra mākslu un
latviskās dzīves ziņas stiprināšanu.
„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Fotogrāfiju autors: Nikolajs Mortukāns

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembra mēnesī sastādīti 5 miršanas reģistri:
Nellija Bārtolina
1961. - 09.11.2018
Kārsava
karsava.lv

Jānis Levkāns
1960. - 24.11.2018.
Kārsava

Marija Linuža
1937. - 19.11.2018.
Kārsava

facebook.com/KarsavasNovads

Irēna Urtāne
1948. - 19.11.2018.
Mežvidu pagasts

Aleksandrs Zjuzins
1947. - 14.11.2018.
Malnavas pagasts

twitter.com/Karsavas_Novads

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.barkane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

