
DEVIŅAS MEDAĻAS “CĪRUĻPUTENĪ - 2019” 

13. aprīlī Ludzas novada sporta skolas Kārsavas vieglatlētikas no-

daļas audzēkņi piedalījās starptautiskajās sporta soļošanas un 

skriešanas pa Preiļu ielām “Cīruļputenis - 2019” sacensībās. Pirmo 

reizi startējot zem “SK Kuorsova” karoga, tika izcīnītas 9 godalgas 

(2 zelta, 1 sudraba un 6 bronzas medaļas). Jāpiebilst, ka startējot 

Lietuviešiem, konkurence bija spēcīga. Bez medaļām un diplo-

miem, laureāti saņēma arī glīti noformētus sporta krekliņus. 

KONKURSS 7.-8. KLAŠU SKOLĒNIEM “UZZINI, IZPĒTI, 

EKSPERIMENTĒ” KĀRSAVAS NOVADĀ 

Tradicionāli, kā katru gadu, Kārsavas novadā 04.08.2019. notika no-

vada skolu 7.-8.klašu skolēnu jauktajām komandām notika konkurss 

“Uzzini, izpēti, eksperimentē”, kurā skolēni parādīja spēju strādāt 

vienotās komandās, risināt problēmsituācijas un nonākt līdz kopīgam 

lēmumam vides jautājumos piecās dažādās darbnīcās.  

Mērdzenes pamatskolas skolotāja Lidija Čigāne vadīja darbnīcu 

“Pavasaris klāt”, kurā skolēni apguva prasmes kultūraugu un apstādījumu 

vainagu veidošanā, mācījās salīdzināt Kārsavas novadā augošos augus pēc 

dažādām pazīmēm, mācījās salīdzināt dažādu augu sēklas. 

Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna Ļubka vadīja darbnīcu “Dabas spē-

les”, kur skolēnu komandas pildīja uzdevumus par dabas aizsardzību un 

ekoloģiju, pilnveidoja prasmes zinātniskās domas izteikšanā un attīstīja 

savstarpējās komunikācijas spējas. 

Kārsavas vidusskolas skolotāja Valentīna Tuče vadīja darbnīcu “Dzīvo 

zaļi”, kurā skolēni noteica vietējos augus un dzīvniekus, atpazina aizsargā-

jamos un indīgos augus, izteica idejas par nākotnes vīzijām dabas saglabā-

šanā mūsu valstī un novadā. 

Mežvidu pamatskolas skolotāja Inga Jurdže vadīja darbnīcu ”Atjautīgie 

prātnieki”, kur skolēnu komandas noteica Latvijas dzīvniekus pēc to attē-

liem un pēdām. Komandu dalībnieki arī atpazina dārzeņus pēc to sēklām. 

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts vadīja darbnīcu 

“Orientējamies ķīmijā”. Šajā darbnīcā skolēnu komandas iepazina drošī-

bas jautājumu risināšanu ķīmijas laboratorijā, parādīja kā pārzina laborato-

rijas traukus un veidoja algoritmus maisījumu sadalīšanai, kas pēc tam 

praktiski tika realizēti. 

Konkursa izskaņā skolēni vēroja interesantus ķīmijas eksperimentus, ku-

rus demonstrēja Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts. Pēc ekspe-

rimentiem tika paziņoti konkursa rezultāti. Par sasniegumiem konkursā 

skolēni saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus. 

Valentīna Tuče 

Kārsavas novada skolu Dabaszinību mācību jomas koordinatore 

...No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, 

Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās, 

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, 

Un pašiem mīlestību paust. 

/Lita Apine/ 

 

 

Saulainas, labām domām un priecī-

giem mirkļiem piepildītas Lieldie-

nas! 

Kārsavas novada pašvaldības vārdā, 

domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Sacensību tehniskie rezultāti: 

Sporta soļošana: 

Kristaps Sutra – 2 km – 12,12,8 – 3. vieta (tr. J. Silicka) 

Gustavs Krišāns – 2 km – 13,06,9 – 5. vieta (tr. J. Silicka) 

Katrīnas Medne – 1 km – 6,51,9 – 5. vieta  

Rafaels Rostorgujevs – 2 km – 11,10,7 – 2. vieta 

Sandis Ivanovs – 2 km – 12,22,5 – 4. vieta 

Brigita Mūrniece Krišāne – 1 km – 5,04,2 – 2. vieta 

Ketrīna Kuznecova – 1 km – 5,18,9 – 2. vieta 

Marija Bojāre – 1 km – 5,24,3 – 3. vieta 

Ilārija Borovika – 1 km – 6,28,3 – 9. vieta 

Adrija Petinena – 1 km – 6,33,8 – 11. vieta 

Viktorija Krišāne – 3 km – 16,28,4 – 1. vieta 

Vivita Krišāne – 3 km – 17,31,2 – 3. vieta 

Rūdis Laganovskis – 10 km – 57,29,4 – 3. vieta 

Edgars Gadžega – 10 km – 57,59,5 – 4. vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriešana 

Dairis Dauksts – 2 apļi – 16,08 – 3. vieta 

Ilvija Nagle – 2 apļi – 17,21 – 7. vieta 

Kristaps Sutra – 1 aplis – 8,44 – 22. vieta (47 dalībnieki) 

Viktorijs Krišāns 

Treneris 

Fotogrāfijas autors: Gunārs Vilcāns 
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MEŽVIDU PAMATSKOLAS SKOLĒNI IEPAZĪST 

LUDZAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJU 

BALTU LITERATŪRAS NEDĒĻAS AKTIVITĀTES KĀRSAVAS 

VIDUSSKOLAS 1.- 4.KLAŠU SKOLĒNIEM 

ESF projekta „Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” projekta Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, 
28.03.2019 Mežvidu pamat-
skolas 1.-6. klašu skolēni ap-
meklēja Ludzas novadpētnie-
cības muzeju. 

Par redzēto un dzirdēto stāsta 
5. klases skolēni:  

Dzintars: “Pats pirmais, ko 
gids mums paradīja, bija ak-
mens laikmeta cilvēku mājok-
lis. Tas bija no zariem un nied-
rēm, aplikts ar ādām. Muzejā ir 
MILZĪGS mamuta zobs!” 

Gustavs: “ ...un govs priekšte-
ča taura rags. Arī MILZĪGS!”  

Kaspars: ”Lai tādus milzeņus 
nomedītu, vajadzēja daudz cil-
vēku, un ne visi pārnāca mājās 
no medībām.” 

Dāvis: “Senie latvieši neticēja 
Dievam. Krustneši pakļāva un 
pievērsa ticībai. Muzejā varēja 
aplūkot arī zobenus, bruņuk-
reklus.” 

Laura: ”Lai bērns nākotnē 
kļūtu par bruņinieku, viņam 
jau no 7 gadu vecuma vaja-

dzēja sākt trenēties, nēsāt sma-
gās bruņas, kuras svēra ap 30 
kilogramiem!” 

Salvis: ”Muzejā ir stelles, ku-
rās auda. Gids parādīja, kā tas 
notiek.” 

Rinalds: ”Vēl bijām zālē, kurā 
atradās dzīvnieku izbāzeņi, 
skanēja putnu balsis.” 

Marija: “Es uzzināju, ka ēka, 
kurā atrodas muzejs, ir uzcelta 
uz ģenerālmajora Jakova Kuļ-
ņeva mājas pamatiem. Viņš ir 
bijis huzārs, piedalījies karā 
pret Napoleonu. Par to vairāk 
mācīsimies 8. klasē.”  

Rainers: “Kuļņevs labvēlīgi 
izturējās pret iedzīvotājiem, 
neļāva saviem huzāriem tos 
aplaupīt un nogalināt .” 

Visi: ”Sakām paldies skolotā-
jai Elīnai Grabovskai par ek-
skursijas organizēšanu!”  

Rita Pintāne 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

Kārsavas vidusskolas 1. – 4.klašu  
skolēni starptautiskā skolu biblio-
tēku projekta „Baltu literatūras 
nedēļas’’ ietvaros, kas šogad norisi-
nājās no 25. marta līdz 2. aprīlim, 
pētīja lietuviešu tautas tradīcijas, 
mācījās arī saprast un runāt lietu-
viski. Skolēni lasīja lietuviešu 
rakstnieka Vītauta V.Landsberģa 
„Sliņķu pasakas”, pēc tam tās ilus-
trēja un veidoja izstādi. 

Piektdien, 29.martā, notika noslē-
guma pasākums 1. – 4.klašu skolē-
niem, kur tika pārbaudītas viņu zinā-
šanas daudzās jomās. Skolēniem va-
jadzēja uzminēt dažādu dzīvnieku, 
putnu un apģērbu nosaukumus lietu-

viešu valodā, atpazīt dažādas sasvei-
cināšanās un pieklājības frāzes lietu-
viešu valodā, atšķirt latviešu un lietu-
viešu zēnu un meiteņu vārdus, kā arī 
prast nolasīt vienu un to pašu dzejoli 
latgaliešu un lietuviešu valodā. Sko-
lēniem tika doti latgaliešu dzejnieka 
Ontona Slišāna dzejoļi no krājuma 
„Rūtaļu vydā”. Viņa dzejoļus lietu-
viski ir atdzejojusi Kristina Vaisvala-
vičiene. Pasākuma noslēgumā visi 
skolēni vienojās kopīgā dejā, latviešu 
dziedātāja Laura Reinika dziesmā 
lietuviešu valodā ‘’Es skrienu’’.  

Ilona Cibuļska 

Kārsavas vidusskolas skolotāja 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI IEPAZĪST 
SENOS LATGALIEŠU ARODUS 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” plānotā 
karjeras attīstības atbalsta 
pasākuma „Ražots Latvijā” 
ietvaros Kārsavas vidussko-
las 1.a un 1.b klases skolē-
niem 7. martā bija iespēja 
apmeklēt Ludzas amatnieku 
centru, lai iepazītu senos lat-
galiešu arodus. 

Laikā, kad mūsu ikdiena ir 
piepildīta ar moderno tehnolo-
ģiju lietošanu, bērniem bija in-
teresanti uzzināt, kā dzīvojuši 
cilvēki senatnē, kādus arodus 
pratuši senie latgaļi un kādas 
dzīves gudrības, tradīcijas esam 
mantojuši. Suprātku istabā va-
rējām redzēt darbarīkus, kas ir 
katrā lauku mājā, bet daudzi no 
tiem, piemēram, sprigulis, abra, 
ķieģeļu gatavošanas forma, dzi-
jas ratiņš, auklu pīšana, kurp-
nieka piederumi ir kļuvuši sve-
ši. Taču, izmantojot senās zinā-
šanas, arī mūsdienās var izgata-
vot noderīgas un skaistas lietas. 

Izbrīnu visos radīja senie zie-
mas apavi - peternes, ko pina 
no auklām un nēsāja ar vilnas 
zeķēm. Salimons Ķipļuks ir 
Latvijā vienīgais šī aroda pra-
tējs, ar kuru var satikties Lu-
dzā. 

Amatnieku centrā top arī no-
vadu tautu tērpi. Skatoties, kā 
stellēs tika austi svītraini brun-
či, katrs saprata, cik daudz pa-
cietības šis darbs prasa. Te va-
rēja apskatīt arī adījumus, tam-
borējumus, vaska sveces, koka 
karotes un māla traukus. 

Mums bija iespēja iepazīt arī 
seno podnieka profesiju un iz-
just, kā māls paklausīgi pado-
das meistara rokām, pārvēršo-
ties graciozā krūzē. Amatniecī-
bas centrā secinājām, ka kera-
miķa profesija ir ļoti interesan-
ta jau ar to vien, ka māls, ar 
kuru strādā meistars, ir tik silts 
un elastīgs materiāls! 

Sapratām, cik daudz intere-
santa un vēl nezināma ir tepat 
mums apkārt! 

Sarmīte Linuža, Ilga Kirovaine 

Kārsavas vidusskolas 1.a, 1.b kla-

ses skolēni un audzinātājas 

MĒRDZENES PAMATSKOLAS SKOLĒNI APCIEMO VALSTS 

ROBEŽSARDZES KOLEDŽU RĒZEKNĒ 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs,” 
plānotā karjeras attīstības atbalsta 
pasākuma „Latvijas robežsargs” 
ietvaros 21.martā 8. un 9.klases sko-
lēni devās mācību ekskursijā uz 
Valsts Robežsardzes koledžu Rēzek-
nē. 

Valsts Robežsardzes koledžā bija 
iespēja apskatīt koledžas mācību kor-
pusu, dienesta viesnīcu, robežsardzes 
muzeju, sporta mācību centru, kinolo-
ģijas centru, kā arī noskatījāmies kino-
loga ar suņiem paraugdemonstrēju-
mus. Ekskursijas vadītāja un robežsar-
dzes vēstures izpētes nodaļas vadītāja 
Dace pastāstīja par mācību iespējām 
koledžā, par kadetu ikdienu un robež-
sargu darba specifiku. Skolēni uzzinā-
ja, ka koledžā uzņem Latvijas pilso-
ņus, kuriem ir pilni 18 gadi un kuri ar 
savām personiskajām īpašībām, fizis-

ko sagatavotību, veselības stāvokli, 
augumu (ne mazāku par 168 cm vīrie-
šiem,165 cm sievietēm) ir piemēroti 
dienestam Valsts robežsardzē, kandi-
dātiem nedrīkst būt sodāmības. Tāpat 
jābūt labi nokārtotiem latviešu un an-
gļu valodas centralizētajiem eksāme-
niem. Tas viss lika skolēniem aizdo-
māties, jo jāsāk strādāt pie sevis piln-
veidošanas. Dažas skolēnu atziņas pēc 
mācību ekskursijas: 

Beatrise: ,,Man patika ,ka šajā sko-
lā ir disciplīna, ka tu, ejot uz šo kole-
džu ne tikai mācies, bet esi arī ieguvis 
darbu, par kuru nopelni labu algu. 
Cilvēkam jābūt īpašam raksturam un 
šeit nav tik viegli tikt, jo jābūt labi fi-
ziski sagatavotam un arī lai ar veselī-
bu viss ir ideāli." 

Vizma: ,,Šajā koledžā audzina ļoti 
izturīgus, kārtīgus un kulturālus au-
dzēkņus, kas ir ļoti svarīgi." 

Arnis: ,,Redzētais un uzzinātais man 
deva lielu iespaidu maniem nākotnes 
plāniem, es sapratu, kur man virzīties 
nākotnē." 

Vairākus skolēnus piesaistīja kino-
loga darbs, kad viņi vēroja kinologa ar 
suņiem paraugdemonstrējumus, seko-
ja daudz jautājumu par suņu uzturēša-
nu, apmācīšanu, izcelsmi. 

Lidija Petrova 

Mērdzenes pamatskolas 

9. klases audzinātāja  

MEŽVIDU PAMATSKOLAS SKOLĒNI MĀCĀS PELDĒT DROŠI 

ESF projekta „Atbalsts izglītoja-
mo individuālo kompetenču attīstī-
bai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros Mežvidu pamatskolas 3.-6. 
klašu skolēni apmeklēja baseinu 
Daugavpilī, kur profesionāla trene-
ra vadībā piedalījās peldētapmācī-
bas nodarbībās. 

Nodarbībās piedalījās 30 skolēni. 
Skolēni apguva iesildīšanās prasmes, 
niršanas prasmes, tika trenēta pareiza 
roku un kāju darbība dažādos peldēša-
nas stilos, tika spēlētas spēles ar dažā-
diem peldēšanas elementiem. Skolēni 
demonstrēja savu peldētprasmi un uz-
klausīja trenera padomus. Pēc labi pa-
darīta darba skolēni varēja atpūsties 
burbuļvannās un izkarsēties pirtī. Ba-

seina apmeklējums skolēniem ļoti pa-
tika. 

Skolēnu atsauksmes: 

• Ļoti patika. Iemācījos daudz ilgāk 
noturēties zem ūdens. 

• Iemācījos peldēt tikai ar kāju palī-
dzību, bez roku palīdzības. 

• Bija patīkami trenēties peldēties 
baseinā, kad laukā nav tas siltākais 
laiks. 

• Iemācījos pareizi peldēt zem 
ūdens. 

• Man patika spēles ūdenī. 

• Iemācījos pareizi elpot. 

• Es iemācījos labi peldēt uz ātrumu. 

Jolanta Silicka 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26214&action=edit
http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26214&action=edit
http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26150&action=edit
http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26150&action=edit
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI PIEDALĀS 

PRAKTISKĀS IEVIRZES SEMINĀROS “BETA” RĪGĀ 

Kārsavas vidusskolas 10.-
11.klašu talantīgākie skolēni biolo-
ģijā un ķīmijā piedalījās ESF pro-
jekta “Nacionāla un starptautiska 
mēroga pasākumu īstenošana izglī-
tojamo talantu attīstībai” praktis-
kās ievirzes semināros “Beta”, ku-
rus organizēja Rīgas Tehniskās 
universitātes Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. 

Visaktīvāk šajā projektā iesaistījās 
10.klases skolnieces Šarlote Lorija 
Nagle un Signija Voite. Skolnieces 
klātienē padziļināti apguva dzīva or-
ganisma šūnām draudzīgu biomateri-
ālu ražošanas perspektīvas, porainu 
biokeramikas pamatņu izgatavošanu 
kaulaudu inženierijā, praktiski apgu-

va nanopulvera un makropulvera at-
šķirīgās īpašības, kā arī veidoja bio-
ķeramikas paraugus ar izostatisko un 
uniaksiālo presēšanas metodi.  

Praktiskajos darbos apguva:  

1. Polimērmateriālu pārstrādi un 
polimērmateriālu īpašības; 

2. Latvijas mālu izmantošanas ie-
spējas ūdens attīrīšanai no iz-
šķīdušām organiskām vielām. 

Praktiskās ievirzes semināri “Beta” 
ļāva skolniecēm iespēju tikties ar ta-
lantīgiem skolēniem no citām Latvi-
jas vidusskolām un padziļināt savas 
zināšanas un prasmes bioloģijā un 
ķīmijā. 

Valentīna Tuče 

Kārsavas vidusskolas 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI IEPAZĪSTAS 

AR MADONAS KARAMEĻU DARBNĪCU 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/
I/001 “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” plānotā karjeras 
attīstības atbalsta pasākuma 
„Ražots Latvijā” ietvaros Kār-
savas vidusskolas 2.a un 2.b 
klases skolēni 7. martā devās 
mācību ekskursijā uz SIA 
„Madonas Karameles”, kur 
iepazinās ar uzņēmumu, kas 
ražo saldās karameles un pro-
fesiju pārstāvjiem, kas nodar-
bināti šajā uzņēmumā. 

Skolēni uzzināja kā tiek iegū-
tas dažādu krāsas karameles un 
to, ka karameļu ražošanā netiek 
izmantotas sintētiskās izejvielas. 
Interesanti šķita tas, ka zaļo krā-
su, kas tiek izmantota karameļu 
veidošanā, iegūst no nātrēm un 
spinātiem, brūno krāsu – no kara-
melizēta cukura. Skolēniem bija 

iespēja piedalīties arī kara-
meļu izgatavošanas procesā. 
Katrs izgatavoja sev trīs ka-
rameles, skaisti tās iesaiņoja 

un ņēma līdzi uz mājām. 

Pēc aktivitātēm skolēni atzina, 
ka šī profesija nav tik viegla kā 
sākumā šķita, jo karameļu gata-
vošanā ir vajadzīgs gan spēks, 
gan iztēle un oriģinālas idejas, kā 
arī zināšanas un prasmes. Dau-
dziem skolēniem šī mācību ek-
skursija bija īpaša, jo pirmo reizi 
devās tik tālu bez vecākiem. 

Braucot ekskursijā skolēni ie-
pazina arī profesiju – autobusa 
šoferis, kuru darba pienākumus 
veica šoferītis Aivars. Patīkami, 
ka šoferītis bija smaidīgs un lab-
sirdīgs, bet tajā pašā laikā – ar 
ļoti lielu atbildību veica šofera 
darba pienākumus. 

Ina Gabrāne un Aina Jurdža 
Kārsavas vidusskolas 

2.a un 2.b klašu audzinātājas 

KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS  

AUDZĒKŅU PANĀKUMI FEBRUĀRĪ UN MARTĀ 

Kārsavas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi veiksmīgo panā-
kumu stafeti februārī ir papildinā-
juši ar jauniem un labiem rezultā-
tiem. Panākumi ir sasniegti arī 
marta mēnesī. 

Šie mēneši ir bijuši krāsaini, jo sko-
las vārds ir ticis pieminēts sakarā ar 
to, ka visu izglītības programmu au-
dzēkņi ņēmuši  dalību gan dejas, gan 
mūzikas, gan mākslas konkursos, 
festivālos un skatēs. Īpaši vēlamies 
uzslavēt mūzikas nodaļu ar augstiem 
panākumiem Valsts konkursā, kurš ir 
nozīmīgākais gada pasākums starp 
visām Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestādēm. Paldies 
audzēkņiem un skolotājiem par ie-
guldīto darbu. Veiksmi arī nākama-
jos konkursos! 

Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestāžu IP Pūša-
minstrumentu spēles Valsts kon-
kursa fināls Rīgā,  12.02.2019.  

III vieta - Jānis Burmeisters 
(3.klarnetes klase), ped. A. Kise, kcm 
M. Rudoviča. 

XVIII Starptautiskais vizuālās 
mākslas konkurss „Es dzīvoju pie 
jūras” tēma “Vētra” kategorija 
„Datorgrafika” 15.02.2019. 

Atzinība - Samanta Marksa 
(4.mākslas klase), ped. D. Poikāns. 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Latgales un Vidzemes no-
vadu skate Gulbenē, 07.03.2019. 

I pakāpe - Pūtēju orķestris, vad. 
A. Kise. 

VII bērnu un jauniešu horeogrā-
fijas festivāls, Pitalova, Krievija, 
08.03.2019. 

Pateicība - Kārsavas MMS deju 
klase, ped. S. Dzērkale un V. Kirsa-
nova. 

Nemateriālā kultūras mantoju-
ma apgūšanas un pārmantošanas 
programmas „Pulkā eimu, pulkā 
teku 2019” tradicionālās muzicēša-
nas konkurss Kūkovas novadā, 
29.03.2019. 

I pakāpe - Lauku kapela 
„Dimdarēni”, vad. V. Orinska. 

Deju dienas un mūsdienu deju 
koncerts “Deja iedvesmo” Kubulu 
KN, 30.03.2019. 

Pateicība - Kārsavas MMS  5.-
6.kl.deju grupa, ped. S. Dzērkale. 

 

Gunta Nagle 
Mākslas nodaļas direktora 

vietniece izglītības jomā  

Fotogrāfijā: Jānis Burmeisters III vietas ieguvējs (KMMS 3.klarnetes klase) IP Pūša-
minstrumentu spēles Valsts konkursā 

KĀRSAVAS NOVADA SKATUVES RUNAS  

KONKURSS 

Kā ik katru gadu martā nova-
da skolu skolēni tiek aicināti uz 
skatuves runas konkursu. Arī 
šogad 20. martā visi, kam ir 
tuva dzeja, proza un skatuves 
māksla, varēja sevi apliecināt, 
piedaloties šajā konkursā. Ik-
viens konkursa dalībnieks va-
rēja iejusties aktiera lomā, lai 
ar savu valodu un emociju pa-
sauli spētu uzburt spilgtas daiļ-
darba gleznas un pasniegt to 
tā, ka dzirdētais sasniedz katra 
klausītāja sirdi un rada emoci-
onālu pārdzīvojumu.  

Skatuves runas konkursam tika 
izvēlēti literāri darbi par tēmu: es 
pats, valoda, ģimene, mans no-
vads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. 
Tie izskanēja gan latviešu valo-
dā, gan arī latgaliešu dialektā. 

Konkursā piedalījās 27 dalībnie-
ki no visām novada izglītības 
iestādēm. Visatsaucīgākie kon-
kursa dalībnieki bija 1.-6. klašu 
grupā (26 dalībnieki). Vidussko-
las grupā bija tikai viens pār-
stāvis, bet diemžēl netika pārstā-
vētas 7.-9. klases. 

Skolēnu sniegums tika vērtēts 6 
vecuma grupās:  

• 1.klases grupa; 
• 2.-3.klašu grupa; 
• 4.-6.klašu grupa; 
• 7.-9.klašu grupa; 
• 10.-12.klašu grupa; 

 

Vērtējot skolēnu sniegumu, žūri-
ja balstījās uz galvenajiem vērtē-
šanas kritērijiem: 

• Domas atklāsme (runas lo-
ģika un runātāja uzdevums); 

• Spilgtu priekšstatu gleznu 
esamība un atklāsme klausī-
tājam (teikto redzēt, dzirdēt, 
saprast); 

• Kontakts ar klausītāju (kam 

runā); 
• Skaidra dikcija un artikulā-

cija; 
• Repertuāra atbilstība runātā-

jam (vecums, individualitā-
te) 

Uzvarētāji katrā vecuma grupā 
pārstāvēs mūsu novadu Latgales 
zonas skatuves runas konkursā, 
kas norisināsies 11. aprīlī Rēzek-
nē. Tajā piedalīsies:  

• Artūrs Apšenieks – Kārsa-
vas vsk. (sk. S. Linuža); 

• Danute Rudoviča – Kārsa-
vas vsk. (sk. A. Jurdža); 

• Brigita Mūrniece-Krišāne – 
Mežvidu psk. (sk. I. Jurdže); 

• Šarlote Lorija Nagle – 
Kārsavas vsk. (sk. A. Lele) 

 

Šie skolēni žūrijas vērtējumā ir 
ieguvuši vislielāko punktu skaitu 
un augstāko vērtējumu. Vēlēsim 
viņiem veiksmi un panākumus! 

Augstāko pakāpi konkursā iegu-
va arī: 

• Alekss Bluss – Kārsavas 
vsk. (sk. A. Jurdža); 

• Vintra Lipska – Mērdzenes 
psk. (sk. A. Šarkovska); 

• Sigita Līga Jurāne – Mežvi-
du psk. (sk. I. Jurdže); 

• Amanda Silicka – Kārsavas 
vsk. (sk. A. Lele); 

• Annija Estere Slesere – Kār-
savas vsk. (sk. I. Cibuļska) 

 

Paldies visiem skatuves runas 
konkursa dalībniekiem un viņu 
skolotājiem par ieguldīto darbu 
bērnu sagatavošanā konkursam. 
Paldies arī žūrijai par vērtējumu, 
priekšnesumu analīzi un prasmi 
katrā dalībniekā atrast pozitīvo. 

Antoņina Zlidne 
Sākumskolas jomas koordinatore 

http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26176&action=edit
http://karsava.lv/wp-admin/post.php?post=26176&action=edit
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Lai jūsu laimei jūras plašums 
Un mīlestībai - saules mūžs!  

Kārsavas novada Dzimtsarak-
stu nodaļā marta mēnesī sastādīts 1 laulī-
bu reģistrs. Apsveicam! 

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 
2020.gadā no 6.-12. jūlijam, novados/pilsētās 
notiek koru konkursa skates. 

Šogad 27. martā Kārsavas vidusskolā notika 5.-
9.klašu koru skates konkursa I kārta. To vērtēja 
pašvaldības apstiprināta komisija: Vera Krišāne 
– Kārsavas mūzikas un mākslas direktore, Val-
dis Domarks – kultūras izpratnes un pašizpaus-
mes mākslā mācību jomas koordinators novadā, 
Agnese Medne – Malnavas pagasta kultūras pa-
sākumu organizatore. Kārsavas vidusskolas ko-
ris "Akustika" ieguva I pakāpes diplomu un tika 
izvirzīts uz II kārtu. 

3. aprīlī Daugavpilī notika Latgales novada iz-
glītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru 
skates II kārta, kur piedalījās gan A, gan B gru-

pas kolektīvi. Koru konkursā bija jāizpilda trīs 
dziesmas no XII Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku repertuāra – izlozes dziesma, 
izvēles dziesma un obligātā a cappella dziesma. 
Konkursu vērtēja VISC apstiprināta vērtēšanas 
komisija: Edgars Vītols, Jānis Grigalis, Jevgenijs 
Ustinskovs un Rita Platpere. Kora snieguma teh-
niskais izpildījums, vokālais sniegums, māksli-
nieciskais izpildījums, kopiespaids tiek vērtēts 
pēc 50 punktu skalas. 

Žūrija atzinīgi novērtēja koru sniegumu ar šā-
diem vārdiem: “Prieks par Latgales kolektīviem, 
pārdomāti tērpi, matu sakārtojums, apavi, at-
tieksme pret dziesmu. Kori bija brīnišķīgi. Dzies-
musvētkus varēsim baudīt jaunuzceltajā estrādē. 
Liels izaicinājums klausīties dziesmas, kas ie-
kļautas repertuārā, ļoti labā līmenī. Prieks par 

skanīgām balsīm, meklējiet dziesmai savu inter-
pretāciju, graudiņu. Pietiek ar vienu kustību, kas 
atdzīvina priekšnesumu. Ir jābūt ārkārtīgi lep-
niem. Žēl, ka nav TV, lai visu šo redzētu.” 

Kārsavas vidusskolas kora "Akustika" izpildīju-
mu bagātināja solists Roberts Dovgiallo un kon-
certmeistare Laine Pontaga. Žūrija kora sniegu-
mu novērtēja ar AUGSTĀKO pakāpi, uzslavējot 
kora radošo izpausmi jeb radošumu. 

Paldies par sarūpētajām dāvanām Daugavpils 
pilsētas BJC “Jaunība”. Paldies Kārsavas vidus-
skolas direktoram Edgaram Pukstam, adminis-
trācijai, skolotāju kolektīvam par atbalstu. 

Ligita Žukovska 

Kārsavas vidusskolas mūzikas un interešu 

izglītības skolotāja 

AIZVADĪTA SKOLU KORU SKATE DAUGAVPILĪ 

10. aprīlī ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuā-
lo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, Mežvidu pamatskolas 1.-6. klašu skolēni devās 
uz Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju, lai piedalītos mu-
zejpedagoģiskajā nodarbībā " Putni". 

Muzeja gides Ingas Klīdzējas vadībā skolēni uzzināja par 
putnu "mājām", putnu dzīvesveidu, izskatu, mācījās atpazīt 
putnu balsis, gāja rotaļās. 

Vai zinājāt, ka stārķi Gāgaru ciemā (Ludza) sauc arī par ba-
canu? Vai zinājāt, ka sīlis mazgājas skudru pūžņos un kā-
pēc? Tagad skolēni to zina. 

Skolēni iepazinās ar patstāvīgo muzeja ekspozīciju, kā arī 
aplūkoja mākslas skolas bērnu darbu izstādi. Iedomājās kā-
du savu ne to labāko rakstura īpašību, iemeta velniņam nau-
diņu un gāja pāri tiltiņam cerot, ka velniņš šo īpašību savāks 
sev! 

Projekta ietvaros Mežvidu pamatskolā ir apskatāma arī sko-
lēnu mākslas darbu izstāde “Pavasaris”.  

Elīna Grabovska 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

PAVASARIS....APRĪĻA MĒNESIS....GĀJPUTNI 
ATLIDOJUŠI.... 

27.martā Baltinavas vidusskolā notika 
Ziemeļlatgales ģeogrāfijas konkurss 
„Eiropa. Latvija. Latgale.” Konkursā 
piedalījās 11 Ziemeļlatgales skolas no 
Balvu, Viļakas, Rugāju un Kārsavas 
novadiem. 

Skolēniem konkursā bija jāizpilda 7 uzde-
vumi, kurus sagatavoja Baltinavas vidus-
skolas ģeogrāfijas skolotāji Solveta Logi-
na un Imants Slišāns. Uzdevumi aptvēra 
dažādas tēmas, piemēram, atpazīt Eiropas 
ģeogrāfiskos objektus salas, pussalas, val-
stis, tautas, upes un ezerus, nosaukt pēc 
attēliem dažādus Eiropas valstu un Latvi-
jas nacionālos simbolus, Latvijas pilsētas 
un ražojumu zīmolus. Uzdevumos bija 
iekļauti arī jautājumi par Latgali, kur sko-
lēniem bija jānosauc Latgales pilsētas, 
vietas, dabas un kultūrvēstures objekti. 
Konkursa norisē un uzdevumu vērtēšanā 
iesaistījās Baltinavas vidusskolas 8.un 
9.klases skolēni Lars Miethke, Sonora 

Logina, Kristofers 
Boldāns, Domeniks 
Slišāns, Mārtiņš La-
ganovskis, Nika Oļi-
pova un Mareks Su-
pe.  

Visu skolu konkuren-

cē 1.vietu izcīnīja 

Salnavas pamatskolas 

(Kārsavas novads) 

skolēni Jānis Bur-

meisters un Ralfs Pu-

nans, 2.vietu ieguva 

Rekavas vidusskola (Viļakas novads) Ri-

nalds Logins un Rolands Slišāns, 3.vietu 

– Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 

(Balvu novads) skolnieces Ieva Amanda 

Medne un Dita Dmitrijeva, bet atzinību 

ieguva Viļakas valsts ģimnāzijas (Viļakas 

novads) skolnieces Oļga Kuļa un Keita 

Emīlija Orlovska. Pēc konkursa skolēni 

saņēma diplomus, kuru dizainu bija vei-

dojusi Baltinavas vidusskolas 10.klases 

skolniece Kitija Keiša, kas uzvarēja sko-

las iekšējā konkursā par diploma dizaina 

veidošanu tieši šim ģeogrāfijas konkur-

sam. Skolēniem tika pasniegtas arī dažā-

das balvas, kuras bija sarūpējusi Balvu 

novada izglītības, kultūras un sporta pār-

valde un Baltinavas vidusskola. 
Solveta Logina 

Baltinavas vidusskolas ģeogrāfijas un 

fizikas skolotāja  

ĢEOGRĀFIJAS KONKURSĀ CĪNĀS ZIEMEĻLATGALES SKOLAS 

NOSLĒGUŠĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS 
Latvijas Nacionālā bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra orga-

nizētā Nacionālā Skaļās lasīša-

nas sacensība 5. un 6. klašu 

skolēniem tika aizsākta 

2017.gadā. Lai piedalītos Skaļās 

lasīšanas sacensībās, katram 

skolēnam ir jāizvēlas sava grā-

mata, kurā atrast interesantāko 

fragmentu, kuru citiem nolasīt. 

Tā bērni ne tikai pilnveido sa-

vas lasītprasmes, bet arī tiek 

ieinteresēti par daudzām aiz-

raujošām grāmatām. 

Mūsu novada skolas aktīvi iesais-

tījās jaunajā lasīšanas kampaņā 

jau pirmajā gadā, kad konkursā 

piedalījās Kārsavas vidusskolas, 

Mežvidu un Salnavas pamatskolu 

audzēkņi. Šogad šīm skolām pie-

vienojās arī Mērdzenes pamat-

skola. Sacensība norisinās trīs 

kārtās. Pirmajā kārtā novada sko-

lās tika noskaidroti labākie lasītā-

ji, kuri 3. aprīlī piedalījās reģiona 

pusfinālā Ludzā. Mūsu novadu 

pārstāvēja Kārsavas vidusskolas 

audzēkņi Viktors Ratnieks un Va-

lērija Djubko. No Mežvidu pa-

matskolas sacensībās piedalījās 

Brigita Mūrniece- Krišāne un Dā-

vis Zalužinskis. Salnavas pamat-

skolu pārstāvēja Ričards Gabra-

novs, Toms Naglis un Marija 

Skangale. Mērdzenes pamatskola 

uz otro kārtu bija izvirzījuši Vin-

tru Lipsku un Gunitu Dubrovsku. 

Visi dalībnieki saņēma pateicības 

un balviņas par piedalīšanos kon-

kursā, bet Kārsavas vidusskolas 

audzēkni Valēriju Djubko apsvei-

cam ar 1. pakāpes diplomu reģio-

na finālā. Uz nacionālo finālu, 

kurš notiks Rīgā, LNB, dosies 

galvenās balvas ieguvējs – šoreiz 

tā ir Ludzas ģimnāzijas audzēkne 

Elīza Eikina.  

Paldies skolēniem un viņu skolo-

tājiem par dalību sacensībā, kurā 

bērni apliecināja savu lasītprasmi 

un lasītprieku. Iesaistoties šajā 

projektā, katrs dalībnieks ir iegu-

vējs, jo lasīšana veicina pozitīvas 

emocijas un saliedē bērnus kopī-

gām aktivitātēm.  

Inta Jurča 

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 

Dāvis 

Gabriels  

 

 

Sirsnīgi sveicam 

Jaundzimušo 

vecākus un vecvecākus!  
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2019TĀ “GAISMAS MIRKĻA” IESKAŅA KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMĀ 

2019tais “gaismas mirklis”, 
Kārsavas KN iesākās ar ļoti 
iecienīto un kupli apmeklēto, 
Jaungada nakts Balli. Par 
muzikālo noformējumu rū-
pējās Aldis Kise /gan ar savu 
sniegbalto akordeonu, gan 
dvēseles stīgas ieskandinošo 
saksofonu / un Jānis Ve-
ļičko / taustiņinstrumentu 
pavēlnieks/. 

18. janvārī, tradicionālais - Ve-
cā Jaungada Karnevāls, ko 
“iesildīja” Kārsavas drāmas 
kopu aktieri - Kira Aļeiņikova, 
Zofija Ritiņa, Tatjana Jegoro-
va, Ināra Rasima, Oksana An-
drejeva, Ainārs Linužs, Anato-
lijs Posrednikovs, ar muzikālu 
izrādi “Nepareizā Pasaka”. Pēc 
izrādes zāli piepildīja kreatīvi, 
atraktīvi tēli un tēlu grupas – 
Lācis Panda, Nelabais, Varde, 
ZiemasSvētku Kožļenes, 
“aizejošie” Suņi un, protams, 
daudzie šī horoskopu gada 

sim-
boli – 
Rukši 
un 
Cūci-
ņas… 

Ikga-
dējie 
pasā-
kuma 
atbal-

stītāji, kuru uzņēmumus arī 
mēs aicinām atbalstīt ikdienā, 
ir veikals “Elvi”, Jeļena un 
Agris Pontagi, Niktransports, 
“VK” skaistumkopšanas sa-
lons, veikals “Top” , Lūcija 
Lisovska, “Ina S”, “Pie Seli-
tas”, “Pie Viko”, “Auseklis”, 
Veterinārā klīnika, Silvija So-
rokina, Alla Orlova, Tamāra 
Aleksandrova… 

Īpašais atbalstītājs – Latgales 
Dārzeņu Loģistika jeb 
“Mežvidu Tomāti” 

Mūziku visām gaumēm bija 
sarūpējusi superīgā un daudz-
sološā DJ Paula Jegorova. 

Janvāra vidū, ar Kārsavas no-
vada pašvaldības atbalstu, ie-
sākās KN Mazās Zāles un, bla-
kus esošās palīgtelpas atjauno-
šana. Darbus apzinīgi un kvali-
tatīvi veica SIA “Acuk” /
vadītājs Andris Naglis, būvin-
ženieris Zigmārs Naglis/ brigā-
de – Tomass Jerjomins, Mār-

tiņš Orinskis, Andris Kriv-
mans un elektriķis Vitālijs Sta-
nislavskis/  

18.februārī renovētās telpas 
tika ieskandinātas ar vokālo 
ansambļu dziesmām un bērnu 
dejām. 

Tradicionāli, katru gadu notiek 
Gada ieskaņas Koncerts. Šo-
gad tas izskanēja ar īpašu pies-
kaņu – ar mīlestību uz dzies-
mu, deju, mūziku, līdzcilvē-
kiem… Koncerts aktuāls ar to, 
ka tas ir KN amatierkolektīvu 
– “Vilcieniņš”, “Senleja”, 
“Skerco”, “Sendienas”, 
“Samia”, “Spryksti”, 
“Ūdrupe”, “Akkords” - jaunās 
sezonas repertuāra iepazīšana, 
saistībā ar tekošā gada aktuāla-
jām tēmām. Koncertu kreatīvi 
vadīja BJS “Aplis” jaunieši. 
Sirsnīga pateicība dalībnie-
kiem un vadītājiem. 

8. marta jeb Pavasara ieskaņas 
pasākumu, izskandināja un 
izgaismoja – Mārtiņa Gaismu 
un Burbuļ šovs. 

Šīgada “Lieldienu jampadra-
cis” notiks Kārsavas “Krosta” 
estrādē, 21. aprīlī plkst. 13:00 

Savukārt, 10. maijā plkst. 
18:00 tiksimies “Kultūras na-
ma stāsts - 60 mirkļos”. Plkst. 
21:00 svētku balle ar Aldi Kisi 
un Jāni Veļičko. 

Ināra Rasima 
Kārsavas KN vadītāja TURPMĀK JOGAS NODARBĪBAS 

NORISINĀSIES KĀRSAVAS MŪZIKAS 
UN MĀKSLAS SKOLĀ  

Projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/069 
“Veselības veici-

nāšanas un slimību profilakse pasākumi Kār-
savas novada iedzīvotājiem” ietvaros organizē-
tās jogas nodarbības, sakarā ar Kārsavas kul-
tūras nama remontdarbiem un pasākumiem, 
turpmāk norisināsies Kārsavas mūzikas un 
mākslas skolā.  

Jogas nodarbības vadīs sertificēta jogas nodar-
bību vadītāja Inese Dreļa (Biedrība “Gaisma 
Tev”), tel. 29425895. Nodarbības notiks Kārsavas 
mūzikas un mākslas skolas deju zālē (1. stāvā, 
Vienības iela 99, Kārsava).  

20.04.2019. plkst. 10:00-11:00 

20.04.2019. plkst. 11:00-12:00 

27.04.2019. plkst. 10:00-11:00 

27.04.2019. plkst. 11:00-12:00 

11.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

11.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

18.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

18.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

25.05.2019. plkst. 10:00-11:00 

25.05.2019. plkst. 11:00-12:00 

Anna Zīmele 
Projekta koordinatore 

_____________________________________________________ 
Pasākums notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību 
profilakse pasākumi Kārsavas novada ie-
dzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem. 

PASĀKUMI 
19. aprīlī plkst. 10.00 Malnavas koledžas 
sporta zālē “Ūlu kauss” – Kuorsovys nūvoda 
sacenseibys volejbolā 

21. aprīlī plkst. 11.00 Kārsavā Raiņa un Te-
legrāfa ielu krustojumā Salnavas amatierko-
lektīvu koncerts "Lieldienu lustes Kārsavā" 

21. aprīlī plkst. 11.00 Mežvidos Leldīņu začu 
maratons. Plkst. 13.00 koncerts un apbalvoša-
na 

21. aprīlī plkst. 13.00 Kārsavas “Krosta” 
estrādē Lieldienu jampadracis 

21. aprīlī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Liel-
dienu pasākums 

21. aprīlī plkst. 20.00 Salnavas KN Lieldienu 
koncerts 

21. aprīlī plkst. 21.00 Mērdzenes KN Liel-
dienu balle kopā ar GUNU. Galdiņu rezervāci-
ja - mob. 26339241 

21. aprīlī plkst. 22.00 Salnavas KN Lieldienu 
balle kopā ar grupu “Pie Letes”. Ieeja 2,50 
EUR līdz 23.00, vēlāk 3,00 EUR 

21. aprīlī plkst. 21.00 Mežvidos groziņu balle 
ar Kasparu un Sanitu. Ieeja 2,00 EUR 

27. aprīlī plkst. 20.00 Salnavas KN Pavasara 
večerinka. Piedalās tautas muzikanti un pārno-
vadu kapelas. Omulībai ņemiet līdzi “groziņu”. 
Ieeja brīva 

24. aprīlī plkst. 10.00 Malnavas aktīvās at-
pūtas parkā “Zīdūņs” starpnovadu skolu pa-
vasara kross 

27. aprīlī plkst. 13.00 Kārsavas KN Andra 
Baltača koncertstāsts “Es būšu klāt…” biļešu 
var iegādāties Kārsavas KN kasē – no 15. līdz 
18. aprīlim no plkst. 15.00 līdz 18.00 un no 23. 

līdz 26. aprīlim no plkst. 9.00 līdz 11.00. Ie-
priekšpārdošanā biļešu cena – 5,00 EUR, kon-
certa dienā biļešu cena – 6,00 EUR. Rezervāci-
ja pa tālruni 29330637. 

28. aprīlī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas un 
mākslas skolā prāta spēles “Aļberts” 1.posms 

3. maijā plkst. 17.00 Kārsavas KN Kārsavas 
Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu jubilejas 
pasākums 

3. maijā plkst. 20.00 Mērdzenes KN Laulību 
gredzenā ievīto svētki. Lūdzam pieteikties 
pārus, kam ir 25., 30., 35., 40. un 45. kāzu ga-
dadiena. Pieteikties līdz 23. aprīlim 
mob.26339241 

4. maijā plkst. 11.00 Mežvidos velobrauciens 
"Izzini savu pagastu" 

4. maijā plkst. 18.28 Kārsavas “Krosta” es-
trādē Balto galdautu svētki 

10. maijā plkst. 12.00 Mērdzenes KN Mā-
miņu dienai veltīts koncerts 

10. maijā plkst. 18.00 Kārsavas KN 
“Kultūras nama stāsts – 60 mirkļos”. Plkst. 
21.00 svētku balle ar Aldi Kisi un Jāni Veličko 

11. maijā Mērdzenes KN Salnavas teātra iz-
rāde "Divi čorti pūra molā". Laiks tiks preci-
zēts 

11. maijā plkst. 16.30 Malnavas muižas zālē 
Salnavas teātra izrāde "Divi čorti pūra molā". 
Ieeja 1,00 EUR  

12. maijā plkst. 14.00 Mežvidu KN mātes 
dienai veltīts pasākums 

16. maijā plkst. 17.00 Kārsavas KN Latgales 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu rado-
šais pasākums – svētki “Radi, Rādi, Raidi” 

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR 
SITUMTRASES IZBŪVI KĀRSAVAS 
PILSĒTĀ 

2019. gada 1.martā 
SIA “KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS” un SIA “BaltLine Globe” 
noslēdza būvuzraudzības līgumu cenu aptaujai 
“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Jauna 
savienojošā siltumtrašu posma izbūvē Kārsavā”, 
kura ietvaros SIA „BaltLine Globe” veiks būvdar-
bu būvuzraudzību, pamatojoties uz 2018. gada 
18. decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar būv-
nieku – SIA “Hektors” par siltumtrases izbūvi 
Kārsavā. 

Laura Vilka 
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

projektu koordinatore 

MEŽVIDU PAMATSKOLĀ VEIKS 
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVI 

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus 
par „Konteinera tipa katlumājas ar automati-
zētu granulu apkures katlu kompleksa piegā-
de un montāža un apkures sistēmas pārbūve 
Mežvidu pamatskolā” iesniedza 2 pretenden-
ti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA 
„AJZ Serviss” (piedāvātā līgumcena 88 
377,80 EUR ar PVN). Naudas līdzekļi projek-
ta realizēšanai bija ieplānoti 2019. gada bu-
džetā. 

11. martā ar darbuzņēmēju tika noslēgts būv-
darbu līgums. Būvuzraudzību objektā veiks SIA 
“V.J.M.Būve”. Projekta rezultātā paredzēta ap-
kures sistēmas pārbūve, siltummezgla izbūve 
skolas ēkā un konteinera tipa katlumāja ar auto-
matizētu granulu apkures katla komplektu.  

Inese Lipska 
Projektu vadītāja 
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TALKAS LAIKS! 

2008.gadā, sākot Lielo Talku, organizatoru mērķis bija – tīra, sakop-
ta, veselīga Latvija, kas tautas valodā arī nozīmē zaļa. Padarīts ir ār-
kārtīgi daudz, 10 gadu garumā atkritumu daudzums ir samazinājies 
uz pusi. Daudzviet atkritumi dabā vairs nav atrodami. Līdz ar to mēs 
esam iegājuši jaunā fāzē – kad atkritumu talkas pārvēršas par aktivi-
tāti – labiekārtošanu, apzaļumošanu vai kādu citu laika pavadīšanu 
dabā. Jau līdz šīm paralēli atkritumu vākšanai ir bijis daudz citu ak-
tivitāšu – publiskās telpas labiekārtošanas darbi, pagalmu kustība, 
koku stādīšana utt. Mūsu mērķis nav mainījies – Latvijai ir jākļūst 
par zaļāko valsti, tāpēc aicinu jūs uz šī gada Lielo Talku, kas notiek 
š.g. 27.aprīlī – tā ir laba iespēja izdarīt ko labu ārpus sava pagalma 
un ikdienas pienākumiem, kā arī parādīt sabiedrībai un pašiem sev, 
ka mums nav vienaldzīga šī vieta, kur mēs dzīvojam. 

Aicinām visas iestādes, kolektīvus, domubiedrus vai ģimenes pieteikt kā-
du novada stūrīti, vietu, kurā jūs varētu izdarīt ko labu. Pieteikt savu tal-
košanas vietu var mājas lapā www.talkas.lv, vai arī sazinoties ar Kārsavas 
novada Lielās talkas koordinatoru J. Vorkali. Tikai pieteiktās talkas vietas 
varēs saņemt  bezmaksas maisus atkritumiem, kurus vēlāk savāks atkritu-
mu apsaimniekotājs. Nu jau trešo gadu aicinām cilvēkus ne tikai vākt at-
kritumus, bet arī tos šķirot. Ir pieejami zili un balti maisi. Zilie tiks pare-
dzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies kopīgiem spē-
kiem skaidrot šo aktivitāti un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir 
plastmasas atkritumu. Tas palīdzēs arī paralēli plaši sabiedrībai skaidrot 
plastmasas ietekmi uz dabu. Atgādinām, ka SIA “ALAAS” savāks tikai 
“Lielās talkas” maisus un tikai no reģistrēto talku vietām. 

Uz doto brīdi ir jau zināmas vairākas talkošanas vietas (tabulā), droši pie-
vienojieties tām kā talcinieki! Ļoti nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā ir 
iespējamas talkošanas laiku izmaiņas, kuras varēs precizēt pie kontaktper-
sonām. 

Šogad Kārsavas novada iedzīvotājiem piedāvājam iespēju bezmaksas no-
dot nolietotās transportlīzekļu riepas, nogādājot tās novada šķiroto atkritu-

mu laukumā Stacijas ielā 40, Kārsavā, kurā bez maksas var nodot arī elek-
trotehniku, spuldzes, akumulatorus un baterijas, plastmasu, stikla burkas 
un pudeles, papīru un kartonu, metālu un skārda iepakojumu, kā arī kok-
snes atkritumus. Laukums ir atvērts katru trešdienu no 16.00 līdz 17.00, 
kā arī ir iespēja vienoties par individuālu laiku, iepriekš to saskaņojot 
(28343926). Talkas laikā – 27. un 28. aprīlī laukums būs atvērts no 12.00 
līdz 16.00. Kā arī aicinām izmantot atkritumu šķirošanas punktus visā no-
vadā (karte ar punktiem atrodama www.karsava.lv), kas ir pieejami visu 
diennakti, katru dienu. 

2019. gada talkošanas vietas Kārsavas novadā  

Juris Vorkalis 
“Lielās talkas” koordinators Kārsavas novadā, 28343926 

INFORMĀCIJA NVA KLIENTIEM!  

Informējam, ka 

sākot no 1. aprīļa 

bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apkalpošana 

(reģistrācija, konsultācijas) 

no Kārsavas tiek pārcelta uz 

Ludzas filiāli. 

Klientu apkalpošanas laiks no 

plkst. 9.00 līdz 16.30. Informā-

cijas aģente Inta Rancāne pie-

ņem 402. kabinetā (ieeja caur 

401. kab.). Tālrunis uzziņām 

26346802. 

SAKARĀ AR LIELDIENU BRĪVDIENĀM 
GAIDĀMAS IZMAIŅAS GANDRĪZ 600 
REĢIONĀLO AUTOBUSU MARŠRUTU 

Sakarā ar Lieldienu brīvdie-
nām, laika posmā no 2019. 
gada 18. līdz 23. aprīlim gai-
dāmas izmaiņas gandrīz 600 
reģionālo autobusu maršru-
tu, kuros sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus nodro-
šina 27 pasažieru pārvadā-
tāji. Ņemot vērā vērienīgās 
izmaiņas maršrutu tīklā, 
aicinām iedzīvotājus pirms 
brauciena atkārtoti pārbau-
dīt autobusa kustības sarak-
stu mājaslapā www.atd.lv 
sadaļā Kustības saraksti vai 
jautājumu gadījumā sazinā-
ties ar attiecīgo pārvadātā-
ju. 

Izmaiņas gaidāmas reģionāla-
jos maršrutos, kurus apkalpo 
27 pasažieru pārvadātāji: AS 
Nordeka, SIA Norma-A, AS 
CATA, SIA VTU Valmiera, 
AS Liepājas autobusu parks, 
SIA Sabiedriskais autobuss, 
AS Talsu autotransports, SIA 
Tukuma auto, PSIA Ventspils 
reiss, AS Rīgas Taksometru 
parks, SIA Ogres autobuss, 
SIA Ekspress Ādaži, SIA 
Galss Buss, SIA Dobeles au-
tobusu parks, SIA Jelgavas 

autobusu parks, SIA Aiva au-
to, SIA Daugavpils autobusu 
parks, SIA Dautrans, AS Rē-
zeknes autobusu parks, SIA 
Ludzas autotransporta uzņē-
mums, SIA Balvu autotrans-
ports, SIA Jēkabpils autobusu 
parks, SIA Gulbenes auto-
buss, SIA Madonas ceļubūves 
SIA, SIA Migar, SIA Aips un 
SIA Ceļavējš. 

Autotransporta direkcija aici-
na iedzīvotājus izmantot sa-
biedriskā transporta pakalpo-
jumus un paņemt biļeti par 
savu braucienu. Atgādinām, 
ka sabiedriskā transporta reisu 
skaitu un laikus nosaka pasa-
žieru plūsma, savukārt statis-
tiku par reisa pieprasījumu 
veido pasažieriem izsniegtais 
biļešu skaits. Par konstatētiem 
biļešu tirdzniecības pārkāpu-
miem pasažierus aicinām zi-
ņot mūsu kontrolieriem jebku-
rā diennakts laikā, sūtot īsziņu 
vai zvanot pa tālruni 
27776621. 

Lilita Pelčere, 

VSIA Autotransporta direkcija 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

MIGRĒJOŠO PUTNU NODARĪTO POSTĪJUMU 
NOVĒRŠANAI PIEEJAMAS KOMPENSĀCIJAS 

Gājputni pavasara un rudens migrā-

cijas laikā nereti nodara kaitējumu 

dažādām lauksaimniecības kultū-

rām, un, lai tos segtu, lauksaimnie-

kiem ir iespēja Dabas aizsardzības 

pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) pie-

teikties kompensācijām par migrējo-

šo sugu, piemēram, zosu un dzērvju 

nodarītajiem postījumiem. 

Dabas aizsardzības pārvalde martā jau 

saņēmusi pirmos pieteikumus un atgā-

dina, ka kompensācijām jāpiesakās ie-

spējami ātri pēc postījumu konstatēša-

nas, lai eksperti varētu situāciju izvērtēt 

un lemt par zaudējumu apmēru un 

kompensācijas piešķiršanu. Pirmais sa-

ņemtais pieteikums ir par zosu nodarī-

tajiem postījumiem ziemas kviešiem. 

“Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka 

visbiežāk postījumus sējumiem nodara 

zosis un dzērves. Visbiežāk postītās 

kultūras 2018.gadā bija lauka pupas un 

ziemas kvieši. Kompensācijas apmērs 

ir atkarīgs no postītās kultūras un postī-

jumu platības. Izmaksāto kompensāciju 

apmērs 2018.gadā bija robežās no 307 

līdz 533 eiro par hektāru,” stāsta Pār-

valdes Stratēģiskās vadības un koordi-

nācijas departamenta vadošais eksperts 

Ģirts Baranovskis. 

Lai saņemtu kompensāciju, postījumu 

vietā ir jābūt īstenotiem aizsardzības 

pasākumiem postījumu novēršanai, pie-

mēram, jābūt uzstādītiem vizuālajiem 

vai akustiskajiem atbaidītājiem. Svarī-

gi, lai zemes īpašnieks pēc iespējas āt-

rāk vēršas Pārvaldē, lai būtu iespējams 

dabā fiksēt nodarīto postījumu apmēru. 

Kompensācijām var pieteikties arī ziv-

saimnieki, kuriem zaudējumus radījuši 

zivjēdāju putnu sugas un ūdri, kā arī 

biškopji, kuru saimniecībās postījumus 

pastrādājuši lāči. 

Plašāks skaidrojums par kompensāciju 

piešķiršanas kārtību un aprēķiniem, kā 

arī iesniegums lejupielādei pieejams 

Pārvaldes mājas lapā (https://

www.daba.gov.lv/public/lat/

pakalpojumi/#kompensacijas). 

Pieteikumu kompensācijas saņemšanai 

iespējams iesniegt, atsūtot to pa pastu, 

klātienē Pārvaldē, kā arī pa e-pastu, pa-

rakstītu ar drošu elektronisko parakstu. 

Papildus informācija pieejama Dabas 

aizsardzības pārvaldē zvanot uz tālruni: 

67509766 vai rakstot uz e-

pastu:daba@daba.gov.lv. 

Dabas pētnieki skaidro, ka zosis un 

gulbji ir migrējošie putni, kas pulcējas 

lielos baros un ceļošanas laikā periodis-

ki apstājas, lai atpūstos, paēstu un pār-

laistu nelabvēlīgus laika apstākļus. 

Migrēšana uz un no ziemošanas vietām 

putniem ir ļoti “dārgs” pasākums – tas 

prasa ļoti lielu enerģijas patēriņu. Tā-

pēc šādas regulāras apstāšanās vietas ir 

ļoti nozīmīgas, lai putni spētu sasniegt 

ceļošanas galamērķi. Cilvēku izmainītā 

vidē – lauksaimniecības zemēs, migrē-

jošie putni apmetas, jo tiem trūkst da-

bisku barošanās un atpūtas vietu, kā arī 

kultivētajās platībās putniem barība ir 

vieglāk pieejama. 

Maija Rēna 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE 
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NŪMĒRNES EZERA NĀKOTNE MŪSU PAŠU ROKĀS! 

9. aprīlī Kārsavas novada domes zālē tika rī-

kota diskusija projekta “Ekspluatācijas notei-

kumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas 

novadā” ietvaros izstrādāto Nūmērnes ezera 

ekspluatācijas noteikumu apspriešana. Disku-

sijā piedalījās Vides risinājumu institūta spe-

ciālisti Madara Medne – Peipere, Armands 

Roze, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti 

Elīna Tripāne un Ivars Leščinskis, Kārsavas 

pašvaldības darbinieki, kā arī ezera piek-

rastes zemju īpašnieki.  

Prezentācijas laikā Vides risinājumu institūta 

speciālisti klātesošos, balstoties uz pētījumu re-

zultātiem, iepazīstināja ar Nūmērnes ezera esošo 

situāciju un ieteica modeļus kā veiksmīgāk ezeru 

apsaimniekot nākotnē. Pētījumi tika veikti pagā-

jušā gada vasarā, tāpēc, lai izvērtētu zivju sa-

biedrības stāvokli Nūmērnes ezerā, tika veikta 

kontrolzveja un atbilstoši kontrolzvejas rezultā-

tiem sagatavots zivju krājumu raksturojums. 

Pirms zivju paraugu ievākšanas tika veikti skā-

bekļa koncentrācijas mērījumi dažādos ezera 

punktos un dziļumos. Tas tika darīts, lai novērtē-

tu dzīvajiem organismiem piemērotu platību ap-

jomu ezerā. Kopumā paraugu ievākšana notika 

11 stacijās, kuras tika izvietotas dažādās dziļuma 

zonās (1 – 4 m) viscaur ūdenstilpei.  

Pētījuma laikā tika nozvejotas zivis no 7 sugām: 

Asaris, Rauda, Līdaka, Līnis, Rudulis, Ķīsis, 

Ausleja. Kopējā visu zivju sugu biomasa vērtēja-

ma kā vidēji zema. Nūmērnes ezera zivju sugu 

sastāvs vērtējams kā tipisks mērenās klimata jos-

las ezeriem. Lomu struktūrā vērojams salīdzinoši 

augsts plēsīgo zivju īpatsvars, tomēr asaru, kas ir 

dominējošā plēsīgo zivju suga, populācijā vēro-

jams augsts neliela izmēra indivīdu īpatsvars. 

Tas neliecina par veselīgu ezera zivju sabiedrību. 

Analizējot zivju telpisko izplatību Nūmērnes 

ezerā, tā lielāko daļu ūdenstilpes vienmērīgi ap-

dzīvo asari un raudas.  

Nūmērnes ezera ūdens kvalitāte ir laba, zivju 

barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu attīstī-

bai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. 

Ezera ihtiofauna vērtējama kā stipri ietekmēta 

makšķerēšanas un/vai maluzvejas rezultātā. Eze-

rā pārāk maz sastopami zivsaimnieciski un eko-

loģiski nozīmīgie lielie zivju īpatņi. Plēsēju gadī-

jumā tas ir būtiski svarīgi populāciju pašregulā-

cijai un spiediena uzturēšanai uz miermīlīgo ziv-

ju populācijām. Par līdakas populācijas stāvokli 

var spriest tikai daļēji, vērtējot miermīlīgo zivju 

populāciju struktūru. Asara un raudas populāci-

jās dominē neliela izmēra īpatņi, kas neliecina 

par veselīgu zivju sabiedrību.  

Šobrīd Nūmērnes ezera zivju resursus galveno-

kārt izmanto makšķernieki. Makšķerēšana Nū-

mērnes ezerā notiek saskaņā ar vispārējiem mak-

šķerēšanas noteikumiem. 

Uz Nūmērnes ezera zivju resursiem vēl aizvien 

lielu ietekmi atstāj maluzvejnieki. Spriežot pēc 

sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem un reģionālās 

vides pārvaldes inspektoru, pēdējo gadu laikā 

ezerā maluzvejas aktivitātes un pārkāpumu 

skaits nav mazinājies. Populārākais pārkāpumu 

veids ir tīklu likšana un ūdošana.  

Svarīgi ir novērst pārkāpumus un maluzvejas 

ietekmi samazināt līdz minimumam. Īpaši svarī-

ga ezera kontrole ir zivju nārsta laikos. Tas ļauj 

būtiski ieekonomēt līdzekļus uz mākslīgas zivju 

resursu papildināšanas rēķina.  

Speciālisti ieteica ezera kontrolē iesaistīt pašval-

dības pilnvarotās personas. Kā rāda pieredze ci-

tos Latvijas ezeros, pašvaldības pilnvaroto per-

sonu ieguldījums zivju resursu aizsardzībā un 

maluzvejas apkarošanā ir būtiski nozīmīgs jeb-

kuras ezera apsaimniekošanas sistēmas efektīvā 

funkcionēšanā. Bez ezera uzraudzības sakārtoša-

nas pārējās darbības veikt nav lietderīgi.  

Taču, lai efektīvi realizētu uzraudzības funk-

cijas, nepieciešama infrastruktūra – vismaz 

viena piebraukšanas 

vieta ar laivu nolaiša-

nas iespēju inspekto-

riem, makšķerniekiem un citiem interesen-

tiem. Ezera pieejamības uzlabošana un pare-

dzamais apmeklētības pieaugums var būtiski 

apgrūtināt maluzvejnieku darbošanos un dot 

ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā. 

Tādēļ nākotnē neatkarīgi no apsaimniekošanas 

modeļa (izņemot esošo), bet, jo īpaši izvēloties 

licencētās makšķerēšanas sistēmas ieviešanu, 

vispirms jāveic primārie zivju resursu un infra-

struktūras uzlabošanas pasākumi. Pirmais solis 

Nūmērnes ezera veiksmīgai apsaimniekošanai 

būtu Kārsavas novada ezeru apsaimniekošanā 

ieinteresēto pušu (uzņēmēji, vietējie iedzīvotāji, 

makšķernieki, organizācijas u.c.) apzināšana un 

kopā sanākšana, lai vienotos par jaunas apsaim-

niekošanas sistēmas veidošanu. Turpmāk pašval-

dība, ja saredz tam labvēlīgus apstākļus un pa-

matojumu, var nodot apsaimniekošanas funkci-

jas biedrības vai privātpersonu pārziņā. Ietei-

cams veikt šādas darbības, kas uzlabotu ezera, kā 

makšķerēšanas tūrisma galamērķa, vērtību: − 

Apsaimniekotāja ieceres un plānotās darbības 

ezera apsaimniekošanā regulāri apspriest ar iein-

teresēto sabiedrības daļu (vietējie iedzīvotāji, 

makšķernieki, uzņēmēji). Ieteicams organizēt 

atklātas diskusijas par ezeru apsaimniekošanu 

kopumā un iespējamiem nākotnes scenārijiem 

Nūmērnes ezera apsaimniekošanā. − Apvienot 

ezera apsaimniekošanas biedrībā pēc iespējas 

lielāku ezera piekrastes iedzīvotāju un citu inte-

resentu skaitu, kas ļautu efektīvāk un ilgtspējī-

gāk apsaimniekot ezeru, tai skaitā izstrādājot 

projektus, lai piesaistītu līdzekļus dažādu ideju 

realizēšanai. 

Nūmērnes ezera nākotne mūsu pašu rokās! 

Rita Jonikāne 

Projekta vadītāja 

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO BŪVDARBU APSPRIEŠANU 

“Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas 

strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 

atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, 

Kārsavas novadā.” 

Kārsavas novada dome un SIA “ZVIDZE” 

veic plānoto būvdarbu apspriešanu „Valsts 

nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK 

kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana 

Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas no-

vadā” būvprojekta izstrādei, ko izstrādā SIA 

„ZVIDZE”, pēc Valsts sabiedrības ar ie-

robežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” pasūtījuma. 

Apspriede norisināsies 2019. gada 26. aprīlī 

plkst. 17.00 Kārsavas novada domes Sēžu zālē, 

Vienības iela 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. 

Varēs iepazīties ar būvniecības ieceres doku-

mentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un 

aprakstu par iecerētās būvniecības tehnaloģisko 

risinājumu, uzdot sev intresējošos jautājumus 

projektētājiem SIA “ZVIDZE” pārstāvim, VSIA 

“ZMNĪ” pārstāvim un pašvaldības amatpersonai. 

Projektā ir paredzēts pilnībā rekonstruēt caurteku 

sistēmu Vienības, Telegrāfa, Zaļās un Alejas ie-

lām. 

Būvniecības ierosinātājs: Valsts sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību ,, Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”,, 

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „ZVIDZE”,Reģ. 

nr. 45403018630, „Rasiņas”, Ošupes pag., 

Madonas nov., LV-4831, 26458391, har-

alds.gailums@inbox.lv. 

 
Haralds Gailums 

Pilnvarotā persona, atbildīgais projektētājs  

UZŅĒMUMU REĢISTRA KLĀTIENES PAKALPOJUMI IZMAIŅAS REĢIONĀLAJĀS NODAĻĀS 

No 2019. gada 7. maija būtiski mainīsies 

klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – 

Reģistrs) reģionālajās nodaļās. 

Turpmāk Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepā-

jas, Rēzeknes un Ventspils reģionālajās nodaļās 

klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes 

nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 

13.00 līdz pulksten 16.00. Savukārt Rīgas un 

Valmieras reģionālajās nodaļās saglabāsies līdz-

šinējā kārtība. 

Lēmums par klātienes pakalpojumu laika sama-

zināšanu pieņemts, ņemot vērā Reģistra stratē-

ģiskos attīstības virzienus, tostarp elektronisko 

pakalpojumu attīstību, kā arī izmaiņas klientu 

pieprasījumā pēc klātienes pakalpojumiem. 

Klienti dokumentus reģistrācijai 60% gadījumu 

iesniedz elektroniski, liecina 2017. gada un 

2018. gada statistika. 

Jau šobrīd visi Reģistra pakalpojumi ir pieejami 

elektroniski. Turklāt tuvāko gadu laikā iestādes 

pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski. Tā-

pēc Reģistrs jau 2017.gadā sāka pakāpeniski sa-

mazināt darba laiku reģionālajās nodaļās klientu 

apkalpošanai klātienē. Dokumentus reģistrācijai 

papīra formā var iesūtīt arī ar pasta starpniecību. 

Reģistra pakalpojumus elektroniski var saņemt 

valsts pārvaldes pakalpojumu portā-

lā www.latvija.lv. Konsultācijas par sniegtajiem 

pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes 

informatīvo tālruni 67031703 vai jautājot virtuā-

lajai asistentei UNA. Virtuālā asistente UNA 

(“Uzņēmēju Nākotnes Atbalsts”) darbojas Re-

ģistra mājas lapā un šobrīd čata režīmā prot at-

bildēt uz jautājumiem par reģistrācijai iesniedza-

majiem dokumentiem. 

Guna Paidere 

Galvenā valsts notāre 

http://www.latvija.lv/


LIELDIENU DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA KĀRSAVAS 
NOVADA KATOĻU DRAUDZĒS 

MALNAVAS ROŽUKROŅA 
DIEVMĀTES DRAUDZĒ 

18. aprīlis plkst. 17.00 LIELĀ CE-
TURTDIENA (Pēdējo vakariņu 
Sv. Mise)  

19. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ 
PIEKTDIENA (Kunga Ciešanu 
dievkalpojums, Rūgtās sāpes), 
plkst. 17.00 Krustaceļš 

20. aprīlis plkst. 19.00 LIELĀ 
SESTDIENA (Lieldienu vigīlija) 

21. aprīlis plkst. 9.00 KUNGA 
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒT-
DIENA 

22. aprīlis plkst. 10.00 OTRĀS 
LIELDIENAS 

23. aprīlis plkst. 18.00 Sv. Jura 
diena (automašīnu svētīšana) 

 

RUSKULOVAS LURDAS 
DIEVMĀTES DRAUDZĒ 

18. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ CE-
TURTDIENA (Pēdējo vakariņu 
Sv. Mise)  

19. aprīlis plkst. 11.00 LIELĀ 
PIEKTDIENA (Kunga Ciešanu 
dievkalpojums) 

20. aprīlis plkst. 16.00 LIELĀ 
SESTDIENA (Lieldienu vigīlija) 

SALNAVAS DRAUDZĒ 

21. aprīlis plkst. 12.00 KUNGA 
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒT-
DIENA 

 

STIGLOVAS SV. KRUSTA PA-
GODINĀŠANAS DRAUDZĒ 

18. aprīlis plkst. 13.00 LIELĀ CE-
TURTDIENA. Vissvētākā Sakra-
menta adorācija no 19.04.2019. 
plkst. 18.00 līdz 20.04.2019. plkst. 
15.00 

20. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ 
SESTDIENA 

29. aprīlis plkst. 10.00 Sv. Jura 
diena (automašīnu svētīšana) 

 

MEŽVIDU SKAPULĀRA 
DIEVMĀTES DRAUDZES 
BAZNĪCĀ 

14. aprīlis plkst. 12.00 PŪPOLU 
SVĒTDIENA 

20. aprīlis plkst. 18.00 LIELĀ 
SESTDIENA 

Svētīgi sagaidīsim gaišos Kristus 
augšāmcelšanās svētkus! 

Anna Orinska 

TREŠAJĀ DABAS SKAITĪŠANAS SEZONĀ APSEKOS 
PUSMILJONU HEKTĀRU ZEMES 

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara 
atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitī-
šanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsar-
dzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 
247 dabas eksperti pētīs Latvijas terito-
riju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) 
nozīmes aizsargājamos biotopus – vien-
dabīgas teritorijas, kurās sastopama 
liela bioloģiskā daudzveidība. 

Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram 
pusmiljonu hektāru plaša teritorija, kurā 
viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, 
piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, da-
biskoties sākušas mežaudzes, purvus, 
avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras 
piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un 
iežu atsegumus. 

No aprīļa līdz novembrim ir plānots apse-
kot gan valstij un pašvaldībām, kā arī pri-
vātīpašniekiem piederošus īpašumus 91 
Latvijas novadā. Marta beigās jau ir izsū-
tītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem 
zemju īpašnieku, ka tiks skatītas dabas 
dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var tikt 
šķērsots īpašums, lai inventarizētu blakus 
esošo zemes vienību. 

“Latvijas daba ir daudzveidīga un unikāla, 
un šobrīd ikvienam ir iespēja to baudīt, 
novērtēt, apzināties un saglabāt nākotnei. 
Nevar noliegt, ka cilvēks kā ekosistēmas 
daļa to būtiski ietekmē, tādēļ tik ļoti lielu 
nozīmi dabas izpētei pievērš zinoši speci-
ālisti visā pasaulē. Arī Latvijā bioloģiski 
vērtīgie biotopi jeb dzīvotnes ir veidoju-
šies ilglaicīgi, tāpēc svarīgi tos apzināt, lai 
varētu turpināt pareizi apsaimniekot,” 
pauž dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mu-
kāne. 

Zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties 
īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautā-
jumus. Pievienoties var apsekošanas brīdī, 

satiekot savā īpašumā ekspertu ar Pārval-
des izsniegto apliecību, vai iesniegt Pār-
valdei rakstisku iesniegumu 
(skaitamdabu@daba.gov.lv vai Baznīcas 
iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-
2150) līdz 15.maijam par vēlmi piedalīties 
sava īpašuma apsekošanā 

Eksperta paustais skaidrojums par dabas 
vērtībām apsekojuma brīdī ir informatīvs. 
Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes 
aizsargājams biotops, pēc datu kvalitātes 
pārbaudes 2020.gadā īpašnieks saņems 
rakstisku informāciju un vienlaikus tā būs 
pieejama arī Pārvaldes uzturētajā dabas 
datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://
ozols.gov.lv/pub). Tas ļaus zemes īpašnie-
kiem taupīt laika un finanšu resursus, kā 
arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, 
atļauju saņemšanu, detālplānojumu izstrā-
di utt. 

Lai skaidrotu procesu, tā nepieciešamību 
un sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautāju-
miem, arī šogad tiks organizēti semināri 
dažādās pašvaldībās. Plašāka informācija 
par dabas skaitīšanu, plānotajām aktivitā-
tēm, atbildes uz populārākajiem jautāju-
miem, iedzīvotāju informatīvajiem bez-
maksas semināriem pieejama viet-
nē www.skaitamdabu.gov.lv vai 
www.daba.gov.lv. 

Biotopu apzināšana norit dabas skaitīša-
nas jeb ES Kohēzijas fonda projekta 
“Priekšnosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai un eko-
sistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Vi-
su dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana 

paredzēta līdz 2023. gadam. 
Ilze Reinika 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Dabas skaitīšanas vadītājas asistente 

ilze.reinika@daba.gov.lv, tālr.: 27858275  

“MISEJA – BUOZOVA!” 

Bozova ir ciems Latvijas 
austrumu pierobežā, kura 
teritorijā atrodas senākā 
dzelzceļa stacija Latvijas 
teritorijā - Kārsavas dzelz-
ceļa stacija. No kultūrvēs-
turiskā viedokļa stacija un 
tās teritorija ir nozīmīga 
ar to, ka te saglabājušās 
gan atsevišķas ēkas no 
Krievijas dzelzceļu būv-
niecības pirmsākumiem, 
kā arī 19. gs. otrās puses – 
20. gs. sākuma apbūve, 
tajā skaitā stacijas pasa-
žieru ēka, dzīvojamās un 
saimnieciskās ēkas. To var 
uzskatīt par unikālu, jo 
citviet Latvijas teritorijā 
tik sena un daudzveidīga 
dzelzceļa stacijas vēsturis-
kā apbūve nav saglabāju-
sies. 

Senākā šīs apbūves sastāv-
daļa ir 1860. gadā būvētā 
lokomotīvju depo ēka, kura 
diemžēl ilgus gadus bijusi 
pamesta bez izmantošanas 
un tagad ir avārijas stāvoklī. 
Arī vairāku citu Kārsavas 
stacijas apbūves kompleksa 
ēku stāvoklis ir tuvu kritis-
kajam un ēku turpmākā sa-
glabāšana un izmantošana ir 
problemātiska. Ēkas atrodas 
dažādu juridisku un fizisku 
personu valdījumā, kas 
viennozīmīgi nesekmē staci-
jas apbūves, kā vienota arhi-
tektūras kompleksa sakop-
šanu, uzturēšanu un izman-
tošanu. 

Tāpēc sestdien, 27.aprīlī, 

Lielās talkas dienā un Lat-
gales kongresa gadadienā, 
tiek organizēts notikums 
“Miseja - Buozova”, kura 
galvenais mērķis ir uzsvērt 
Bozovas ciema un Kārsavas 
stacijas kultūrvēsturisko 
vērtību un pievērst tam sa-
biedrības uzmanību.  

Daudzas ēkas un zeme pie-
der, VAS “Latvijas dzelz-
ceļš”, VAS “Privatizācijas 
aģentūra”, tāpat vairāki īpa-
šumi pieder pašvaldībai un 
fiziskām personām, kas no-
zīmē, ka ciems ir visu kopē-
jā atbildība. Pasākumā pie-
dalīties ir aicinātas visas 
iepriekš pieminētās institū-
cijas, antropoloģe Dace 
Dzenovska, muzeoloģe Ine-
ta Zelča Sīmansone, indus-
triālā mantojuma pētnieks 
Toms Altbergs, kā arī vietē-
jie iedzīvotāji un kopienas. 

Programmā paredzēts izzi-
ņas pārgājiens “Bozova 
cauri laikiem”, talkošana 
vecajā medpunktā, kazar-
mās un bijušajā skolā. Pēc 
talkas dalībnieki mielosies 
ar Salnavas biedrības 
“Kūzuls” pagatavoto spēka 
putru. Programmas noslēgu-
mā notiks diskusija “Ciema 
nākotne, mūsu loma tajā”, 
kurā apspriedīsim iespēja-
mos Bozovas likteņa scenā-
rijus un kā katrs no mums to 
var ietekmēt.  

Juris Vorkalis 

Kārsavas novada Vides pārvaldī-

bas speciālists un deputāts  

SABIEDRĪBA 8 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS      APRĪLIS   2019 

LAD AUSTRUMLATGALES RLP SNIEGS  
KONSULTĀCIJAS KĀRSAVAS NOVADĀ 

Šogad pieteikties 

platību maksāju-

miem, iesniedzot 

Vienoto iesniegu-

mu, varēs no šī 

gada 10. aprīļa 

līdz 22. maijam.  

Lai sniegtu visu 

nepieciešamo at-

balstu lauksaim-

niekiem, Lauku 

atbalsta dienesta 

Austrumlatgales 

reģionālā lauk-

saimniecības pār-

valde (LAD AL-

RLP) pagastos 

sniegs klātienē arī 

konsultācijas un 

palīdzēs klientiem 

aizpildīt pieteikumus elektroniski. Ierodoties uz konsultāciju, klientam 

jāņem līdzi EPS lietotājvārds un parole. 

Plānotais konsultāciju sākums plkst. 9:00. Jautājumu un neskaidrību ga-

dījumā tālrunis 62602067. 

 

Baiba Bikovska 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales RLP klientu apkalpošanas un administratīvās 

daļas klientu apkalpošanas speciāliste 



POZITĪVAS PĀRMAIŅAS GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU 

IESNIEDZĒJIEM 
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2019. gada 16. 
aprīlī spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli””[1], kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienāku-
mu deklarācijas iesniegšanu, proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienāku-
ma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk; nodokļa piemaksas summu, ku-
ru vispār varēs nemaksāt, kā arī to, ka personai pašai būs iespēja izvēlē-
ties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem ienāku-
miem. 

Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš 

Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, 
konstatēja, ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa, to bija jāiemaksā Valsts kasē 
līdz šī gada 17. jūnijam[2]. Līdzšinējā kārtība arī turpmāk ir saglabāta saim-
nieciskās darbības veicējiem un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, 
izīrē vai iznomā savu nekustamo īpašumu. 

Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samak-
sas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar 
nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: 

• 2018. gadā tie nepārsniedz 
55 000 eiro, bet 2019. gadā – 
62 800 eiro; 

• tie ir saņemti tikai Latvijā; 

• no tiem izmaksas vietā ir 
ieturēts nodoklis; 

• tiem ir tiesības piemērot ne-
apliekamo minimumu un 
atvieglojumus (piemēram, 
algota darba ienākumi, auto-
ratlīdzība, pensijas, darbnes-
pējas pabalsti, ienākumi no 
uzņēmuma līguma, ja perso-
na nav reģistrējusi saimnie-
cisko darbību, u.c.) 

Cik liela nodokļa summa ie-
dzīvotājiem nebūs jāmaksā 

Ja persona, iesniedzot gada ienā-
kumu deklarāciju par 2018. ga-
du un turpmākajiem gadiem, 
konstatēs, ka aprēķinātā nodokļa 
piemaksas summa nepārsniedz 1 
(vienu) eiro, to neuzskatīs par 
nodokļa parādu un valsts budže-
tā to nebūs jāiemaksā. 

Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienāku-
miem 

Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpie-
maksā nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša neaplieka-
mā minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo mini-
mumu vēlas piemērot saviem mēneša ienākumiem. 

Noslēdzot ar darba devēju rakstisku vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik 
liels mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies. 
Vienīgais nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais 
minimums nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā mini-
muma apmēru, t.i., būt lielāks par summu, kas ir norādīta personas elektronis-
kajā algas nodokļa grāmatiņā. 

Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot sa-
vu ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izman-
tošanu Valsts ieņēmumu dienests papildus nav jāinformē. 

Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis 

Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, ku-
rā uzrādīti ar nodokli neapliekamie ienākumi. Taču sākot ar 2020. gadu to būs 
obligāti jādara tikai gadījumā, kad kopējā gada laikā saņemto ar nodokli ne-
apliekamo ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis bija 
4000 eiro. 

Mediju iespējas: papildu jautājumu gadījumā piedāvājam individuālus VID 
nodokļu ekspertu komentārus šī gada 15. aprīlī laikā no plkst. 13.00 līdz 14.00 
VID ēkā Rīgā, Talejas ielā 1. 

VID Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālr. 67122668, 67122670 

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 
www.vid.gov.lv 

————————————————————————————————————— 
[1] Saeima 2019.gada 21.martā pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli””, kas 2019.gada 2.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 
66 (6405) 

[2] Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 
eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, 
iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas. 
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KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ 

DARBU INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶIM 

Kārsavas novada pašvaldība, 
reģ. Nr. 90000017398, aicina 
pievienoties savam kolektīvam 
inženierkomunikāciju tehniķis 
(darbs ar ūdens un kanalizāci-
jas sistēmu, kā arī dažādām 
elektroietaisēm). Darba vieta – 
Salnavas pagasts, bruto atalgo-
jums 516 euro. 

Pretendentam obligāti nepiecieša-
mas traktortehnikas vadītāja un B 
kategorijas autovadītāja apliecī-
bas. 

Lai pieteiktos vakancei, līdz 
30.04.2019 iesūtiet CV elektro-
niski uz dome@karsava.lv, vai 
iesniedziet (personīgi vai nosūtot 

pa pastu) Kārsavas novada paš-
valdībai Vienības ielā 53, Kārsa-
vā, LV – 5717, kancelejā (2. stā-
vā). Kontaktpersona pašvaldības 
izpilddirektors: Toms Vorkalis 
26182923. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri 
tiks aicināti uz interviju. 

—————————————
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzī-
bas regulas 13. pantu, informējam, ka: 
1) pieteikuma dokumentos norādītie perso-
nas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 
pretendentu atlasi; 
2) personas datu apstrādes pārzinis ir 
Kārsavas novada pašvaldība, kontaktinfor-
mācija: Vienības iela 53, Kārsava, LV-
5717, tālr. nr. 65711030, e-pasts: do-
me@karsava.lv 

IELU UN CEĻU ATJAUNOŠANA – BŪTISKA 

PAŠVALDĪBAS PRIORITĀTE 
Lai nodrošinātu pašvaldības 
ielu un ceļu infrastruktūras 
uzturēšanu, ik gadu ieguldīju-
mi ir veicami esošo ielu un ce-
ļu segumu pārbūvē un atjau-
nošanā. Izstrādājot Kārsavas 
pašvaldības budžetu 2019. ga-
dam, par vienu no būtiskām 
prioritātēm tika noteikta paš-
valdības ielu infrastruktūras 
atjaunošana. 

Šī gada budžetā plānots ieguldīt 
39 3000 euro novada ielu infra-
struktūras atjaunošanā. Kārsavas 
pašvaldības pārziņā esošo ielu 
kopējais garums, tostarp ar as-
falta un grants segumu ir vairāk 
nekā 46 kilometri. 

Asfalta seguma remontdarbi ie-
cerēti Mērdzenes pagasta Skolas 
un Priežu ielas posmos, tiklīdz 
būs piemēroti laikapstākļi. Iepir-
kumā uzvarēja un darbus veiks 
SIA “Ceļi un Tilti”.  

Izsludināts iepirkums Kārsavas 
Mūzikas un mākslas skolas 
stāvlaukuma seguma maiņai, 
Goliševas pagasta Smilšu ielas 
posma atjaunošanai ar asfaltbe-
tona segumu, Kārsavas pilsētā 
Estrādes ielas seguma atjauno-
šanai ar bruģakmens segumu, kā 
arī gājēju ietves seguma atjau-
nošanai līdz Kārsavas “Krosta” 
estrādei. 

Lai apdzīvotās vietās samazinā-
tu gaisa piesārņojumu, kas rodas 

no grants segumu putēšanas, 
sekojot jaunākajām ceļu būves 
tendencēm, Salnavas un Mežvi-
du pagastos tiks veikta grantēto 
ielu virsmas pārklāšana ar du-
bultu šķembu segu, starp abām 
kārtām kā saistvielu ieklājot bi-
tumena emulsiju. Ar šādiem 
melniem segumiem tiks atjauno-
tas Ziedu, Dārza, Meža ielas 
Mežvidu pagastā un Kalna ielas 
posms Salnavas pagastā. Būv-
darbus veiks VAS “Latvijas au-
toceļu uzturētājs”. 

Tuvākajā laikā tiks uzsākti būv-
darbi sekojošos Kārsavas pilsē-
tas ielu posmos: Puškina, Kļavu, 
Kalēju, Avženkas, Dzelzceļa, 
Dārzu, Mazās Dārzu, Zaļās un 
Teātra. Šajos ielas posmos būs 
divkārtu virsmas apstrāde ar bi-
tumena emulsiju. Līgums par 
būvdarbiem ir noslēgts ar VAS 
“ Latvijas autoceļu uzturētāju”. 

Visiem objektiem tiks veikta 
būvuzraudzība un to veiks SIA 
“R4F” diplomēts ceļu būvin-
žinieris Armīns Saidāns, atbildī-
gais būvuzraugs Pēteris Čakāns. 
Būvdarbu laikā jārēķinās ar 
transporta kustības ierobežoju-
miem, tādēļ Kārsavas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus 
būt pacietīgiem un ar sapratni 
uzņemt paredzētos būvdarbus. 

Inese Lipska 
Projektu vadītāja 

PASĀKUMS “RADI, RĀDI, RAIDI” ARĪ MALNAVĀ! 

2019. gada 16. maijā Malna-
vas koledžā notiks Latgales 
profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu radošais pasākums 
– svētki “Radi, Rādi, Raidi”. 

Pasākumā piedalīsies PIKC 
“Rēzeknes tehnikums”, Balvu 
profesionālā un vispārizglītojošā 
vidusskola, PIKC “Daugavpils 
tehnikums”, Jēkabpils Agrobiz-
nesa koledžas Barkavas struk-
tūrvienība, Bebrenes vispārizglī-
tojošā un profesionālā vidussko-
la, Daugavpils Dizaina un māk-
slas vidusskola „Saules skola”, 
Daugavpils Medicīnas koledža, 
PIKC “Daugavpils Būvniecības 
tehnikums un Daugavpils Tirdz-
niecības profesionālā vidussko-
la, kā arī Rīgas celtniecības ko-
ledža un Rīgas mākslas un me-
diju tehnikuma un Malnavas 

koledžas jauniešu korektīvi. 
Pasākuma mērķis ir sekmēt 
jauniešu pilsonisko līdzdalību, 
kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā lietpratību 
un iesaistīšanos Dziesmu un 
deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un kopšanā. 

Lai iepazīties ar profesionālo 
izglītības iestāžu darbību un 
audzēkņu veikumu, pasākumā 
plānojam aicināt Kārsavas 
novada izglītības iestādes. 

Kolektīvu skates un dažādas 
aktivitātes visu dienu notiks 
Malnavas koledžā, bet svētku 
kulminācijā plkst. 17.00 visus 
interesentus gaidīsim Kārsavas 
kultūras namā. 

Inta Ostrovska 
Malnavas koledžas direktora vietniece 

audzināšanas darbā 

http://karsava.lv/karsavas-novada-pasvaldiba-piedava-inzenierkomunikaciju-tehnikim/
http://karsava.lv/karsavas-novada-pasvaldiba-piedava-inzenierkomunikaciju-tehnikim/
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Apstiprināti 
Ar Kārsavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmuma Nr. 2, 

prot.nr.2 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 13 

GROZĪJUMI 2017.GADA 26. OKTOBRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.10 

 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, LR 
likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33. panta 
otro daļu, 35. panta ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2012. gada 
18.decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ie-
nākumu līmeni” 3. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija notei-
kumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pa-
balsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 14. panta 6. daļu , 3. panta 5. punku un likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu 
Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības 
sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.gada plānošanas perio-
dā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3. apakšpunktu 

 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2017.gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Kārsavas novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
ar atsauci uz Ministru kabineta 25.11.2014. noteiku-
mu Nr.727 „Darbības programmas „Pārtikas un pa-
mata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3. apakšpunktu; 

2. Papildināt noteikumus ar 61. punktu šādā redakcijā: 

„61. Papildus pašvaldībā ir noteikts, ka persona 
(ģimene), kuras ienākumu līmenis sastāda virs 200 
euro un nepārsniedz 242 euro vienai personai mēne-
sī, atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statu-
sam, kurai ir tiesības saņemt tikai Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu.” 

3. izteikt 14.1. punktu šādā redakcijā: 

„14.1. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš nepa-
redzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai 
tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu 
segšanai piešķir: 

14.1.1. ugunsgrēka gadījumā līdz 1000 euro personai 
(ģimenei); 

14.1.2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā 
līdz 500 euro personai (ģimenei); 

14.1.3. citās iepriekš neparedzamajās situācijās 
(zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, avā-
rija, u.tml.) līdz 300 euro vienai personai (ģimenei) 
gadā.” 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja I.Silicka 

SEMINĀRS PAR INSTAGRAM LIETOŠANU  

25. aprīlī, no plkst. 10.00 -15.00 Rēzeknē, At-
brīvošanas alejā 95a, Rēzeknes novada domes 
lielajā zālē notiks sociālā tīkla instagram se-
minārs, ko vadīs sociālo tīklu komunikācijas 
konsultante Ieva Knāķe. 

Apmācību mērķis ir radīt izpratni par to, kā In-
stagram kanāls strādā, kādi ir tā darbības un lie-
tošanas principi un kā to var izmantot pārdošanā 
un tēla veidošanā. 

Apmācību garums plānots 5 stundas, kad tiks 
apskatīti gan paši pamati (kā veidot kontu, kā tas 
saistīts ar Facebook, kā ievietot bildes, kā meklēt 
saturu, kā veikt repost, kā veidot Stories utt.). 
Otrajā daļā tiks veltīta stratēģiskam skatam uz 
auditorijām, zīmola pozicionējuma veidiem, ko-
munikācijas pieejamām, pārdošanas jautāju-

miem. 

Semināra programma: 

• Instagram, kā daļa no kopējās digitālās ko-
munikācijas (kādas kļūdas nepieļaut, ko 
ņemt vērā, kādas iespējas izmantot); 

• Vai zīmolam ir vērts būt Instagram? Kā to 
novērtēt?; 

• Kā atrast savu auditoriju? 

• Instagram iespējas – konta veidošana, satu-
ra ievietošana, tehniskās iespējas un to no-
zīme Instagram efektivitātē (no pamatiem); 

• Kā veidot un izmantot ziņu plūsmu 
(Timeline) un kā īstermiņa saturu (Stories)? 

• Pārdošanas iespējas Instagram – Instagram 

tikai kā komunikācijas kanāls (tēla veidoša-
na) vai iespēja sekotāju aizvest līdz pirku-
ma izdarīšanai?; 

• Kā analizēt veikto aktivitāšu efektivitāti – 
rezultātu analīze; 

• Sadarbība ar influenceriem – plusi, mīnusi 
un kā noteikt, vai influenceris būs vērtīgs?; 

• Labās prakses piemēri tūrisma industrijā. 

 

Pieteikties var savos TICos vai sūtot pieteikumu 
uz e-pastu: ezerzeme.latgale@gmail.com. 

Laura Stepina 

LRTA “Ezerzeme” koordinatore 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 13  

GROZĪJUMI 2017.GADA 26. OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10 

„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KĀRSAVAS NOVADĀ” 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja     I.Silicka 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts 

Noteikumu grozījumu projekts paredz: 

1.  noteikt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam atbil-
stošu ienākumu līmeni tikai EAFVP atbalsta saņemšanai tām 
personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir virs 200 euro un ne-
pārsniedz 242 euro vienai personai mēnesī. 

2. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 
radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienā-
kas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams mi-
nimālo izdevumu segšanai: 

• ugunsgrēka gadījumā līdz 1000 euro personai (ģimenei); 

• plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500 euro 
personai (ģimenei); 

• citās iepriekš neparedzamajās situācijās (zādzība, smaga 
saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, avārija, u.tml.) līdz 300 
euro vienai personai (ģimenei) gadā.” 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1. 26.10. 2017. saistošo noteikumu Nr.10 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Kārsavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
grozījumu projekts izstrādāts saskaņā ar 25.11.2014. Minis-
tru kabineta noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas 
"Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcī-
gākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" 
īstenošanas noteikumi" noteikto: 

”4. Tiesības saņemt šo noteikumu 9. punktā minēto kom-
plektu un piedalīties papildpasākumos ir ģimenei vai atse-
višķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), 
kura atbilst šādiem kritērijiem: 

1.4.1. vienam no vispārīgajiem kritērijiem:  
[..]  
4.1.3.2. pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto 
maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, 
ja tas ir noteikts mazāks par 242 euro;  
4.1.3.3. 242 euro, ja pašvaldība saistošajos noteikumos 
noteikusi labvēlīgākus nosacījumus fonda atbalsta sa-
ņemšanai nekā šo noteikumu 4.1.3.2. apakšpunktā mi-
nētie;  

Ņemot vērā iepriekšminēto, Kārsavas novada pašvaldībā noteik-
tais maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis ir 
200 euro vienai personai mēnesī (mazāks par 242 euro), līdz ar 
to, atbilstoši augstāk minēto noteikumu 4.1.3.3. punktam, grozī-
jumu projekts paredz labvēlīgākus nosacījumus iedzīvotājiem ar 
ienākumu līmeni virs 200 euro, nepārsniedzot 242 euro, Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) 
atbalsta saņemšanai. 

2. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 35. panata 2.daļu, kas nosaka: „Pašvaldība, neizvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei 
(personai) pabalstu krīzes situācijā”, ir veikti grozījumi No-
teikumu 14.1. punktā.  

3. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

Plānotie budžeta līdzekļi pabalstiem krīzes situācijās 2019. gadā 

sastāda 2250 EUR  

4. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administra-

tīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada paš-

valdības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēša-

na noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai 

kārtībai. 
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5. aprīlī aizritēja Ludzas novada sporta skolas atklātās sacensības 
vieglatlētikā telpās. 
 

“E” grupa (2010. – 2011.) 

Kristaps Sutra – a/l – 1,05, t/l – 3,63 – 2. vieta, 

          sp. soļ. 1000 m – 6,16,34 – 1. vieta 

Dainis Troinikovs – a/l – 1,00 – 2. vieta, 

        sp. soļ. 1000 m – 7,08,57 – 3. vieta 

Laine Dzene – sp. soļ. 1000 m – 6,37,45 – 2. vieta 

Enija Paulāne – a/l – 0,90 – 3. vieta 
 

“D” grupa – (2008. – 2009.) 

Oskars Ulnicāns – sp. soļ. 1000 m – 6,14,52 – 1. vieta 

Gustavs Krišāns – sp. soļ. 1000 m – 6,33,83 – 2. vieta 

Katrīna Medne – sp. soļ. 1000 m – 6,22,64 – 2. vieta, t/l – 3,46 – 3. vieta 
 

“C” grupa – (2006. – 2007.) 

Marija Bojāre – a/l – 1,45 – 1. vieta, sp. soļ. 1000 m – 5,30,11 – 3. vieta 

Brigita Mūrniece Krišāne – sp. soļ. 1000 m – 5,02,46 (P.R.), 

           t/l – 4,03 – 2. vieta (P.R.) 

Ketrīna Kuznecova – sp. soļ. 1000 m – 5,21,84 – 2. vieta 

Daniels Andrejevs – sp. soļ. 1000 m – 5,12,06 – 1. vieta (P.R.) 

Sandis Ivanovs – sp. soļ. 1000 m – 5,29,83 – 2. vieta 

Rafaels Rostorgujevs – 300 m – 52,78 – 3. vieta, 

    sp. soļ. 1000 m – 5,27,12 – 3. vieta 

Dairis Dauksts – 1000 m – 3,41,10 – 3. vieta 

 

Treneri: V. Krišāns un J. Silicka 

Pīktdiņ, 12. aprilī Ludzā nūtyka volejbola sacenseibys 
storp vacuo rajona vydsškolom gon meitiņu, gon puišu 
grupuos. Nazaskotūtīs uz tū, ka Kuorsovys vydsškolys 
meitiņom leidza navarieja dūtīs 3 pamatsastuova spielei-
tuojis, tyka izcīneitys uzvarys pilneigi vysūs mačūs i gū-
dam peļneits čempionu tituls! Rezultati: 2:0 pret Ludzys 
piļsātys ģimnazeju i Cyblys vydsškolu, bet Ludzys 2. 
vydsškola uzvarāta ar 2:1. 

Sovukuort puišim guoja stypri raibuok – sīvuos treis setu cī-
ņuos ar 1:2 zaudeits obom Ludzys komandom(LPĢ i 2.vsk), 
bet apspieleitys Cyblys i Ludzys vokorškolys komandys ar 
2:0. kas kūpsummā deve 3. vītu i bronzys medalis. Prīks, ka 
ar kotru gonu jaunīšu snāgums laukumā i ari rezultati 
turpynoj uzalobuot! 

Jurs Vuorkaļs 

Treners 

KUORSOVYS JAUNĪŠI PUORVAD MEDALIS NU STORPNŪVODU SACENSEIBOM VOLEJBOLĀ! 

6. martā Līvānos notika Līvānu novada atklātās vieglatlētikas čem-
pionāts slēgtās telpās U – 12 un U – 14 grupām. 

 

U – 12 grupa 

Gustavs Krišāns – sp. soļ. 1000 m – 6,36,03 – 2. vieta 

Oskars Ulnicāns – sp. soļ 1000 m – 6,46,83 – 2. vieta 

 

U – 14 grupa 

Marija Bojāre – a/l – 1,35 – 1. vieta, sp. soļ 1000 m – 5,36,61 – 2. vieta 

Brigita Mūrniece Krišāne – sp. soļ 1000 m – 5,26,34 – 1. vieta, 

           t/l – 3,93 – 4. vieta 

Ketrīna Kuznecova – sp. soļ. 1000 m – 5,45,34 – 3. vieta 

Ilārija Borovika – sp. soļ. 1000 m – 6,32,00 – 6. vieta 

Adrija Petinena – sp. soļ. 1000 m – 6,41,28 – 7. vieta 

Paula Pundure – t/l – 3,51 – 10. vieta, 60 m – 10,23 – 13. vieta 

Daniels Andrejevs – sp. soļ. 1000 m – 5,53,46 – 1. vieta 

Rafaels Rostorgujevs – sp. soļ. 1000 m – 6,01,28 – 2. vieta, 

    250 m – 44,85 – 5. vieta 

Sandis Ivanovs – sp. soļ. 1000 m – 6,26,63 – 3. vieta 

Dairis Dauksts – sp. soļ. 1000 m – 3,44,69 – 3. vieta 

 

Treneris: V. Krišāns 

24. martā Kārsavas vidusskolas stadionā noslēdzās Kārsavas no-
vada jauniešu minifutbola turnīrs “KUORSOVA - 2019” U-13 
grupa (2006. g.dz un jaunāki). Turnīrā piedalījās Jēkabpils SS, 
Balvu SS, Rēzeknes novada BJSS (Malta), Rēzeknes novada BJSS/
FA1, Rēzeknes novada BJSS/FA2 un Ludzas NSS/SK Kuorsova 
abas komandas. 

A grupā ar pārliecinošu pārsvaru pirmo vietu ieņēma Ludzas NSS/SK 
Kuorsova-1 komanda, 2. vietu ieguva Rēzeknes BJSS/FA-2, 3. vietu 
Rēzeknes nov. BJSS (Malta) un 4. vietā palika Alūksnes BJSS. Savu-
kārt B grupā sīvā cīņā 1.vietu ieguva Rēzeknes BJSS/FA-1 komanda, 
2. vietu ieguva Balvu SC komanda, 3. vietu Jēkabpils SS un 4. vietā 
Ludzas NSS/SK Kuorsova-2. 

Galvenais tiesnesis: M. Oļipovs 

Foto: Solvita Dzerkale 

Mihails Oļipovs 

Sporta metodiķis 

MINIFUTBOLA TURNĪRS KĀRSAVĀ 
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IEDVESMA IR INTERPRETĀCIJAS PAMATS! JĀNIS DŪMIŅŠ (1922-2011) 

Šogad pavasara sākums Latgales pusē, ie-

zīmējās ar vēl nebijušas, pēc sava vēriena un 

formāta, kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu 

Ziedi” skanējumu Ludzas Tautas namā. 

Kopdziedāšanas akcija norit ikgadu 30. mar-

tā, kad tiek svinēta Jāņa Dūmiņa diena, ko 

nosauca par godu diriģenta, profesora Jāņa 

Dūmiņa dzimšanas dienai. Šogad kopdziedā-

šanas akcija vienlaicīgi norisinājās Ludzas 

Tautas namā, Baldones vidusskolā, Kuldīgas 

Kultūras centrā un Līgatnes Kultūras namā, 

un bija vērojama arī tiešraidēs no visām pa-

sākuma norises vietām Latvijas un ārvalstu 

sabiedriskajos medijos un sociālo mediju tel-

pā un Interneta vietnē www.dumins.lv. 

Ludzas Tautas namā pulcējās Ludzas pilsētas 

ģimnāzijas jauktais koris "Campanella" - māk-

slinieciskās vadītājas un diriģentes Aina Kairo-

vas vadībā, Kārsavas vidusskolas 5.–12. klašu 

koris „Akustika” - mākslinieciskās vadītājas un 

diriģentes Ligitas Žukovskas vadībā, Ludzas 2. 

vidusskolas 4. klašu vokālais ansamblis 

“Podziņas” - mākslinieciskās vadītājas un diri-

ģentes Svetlanas Stukānes vadībā, vokālais an-

samblis "Cantemus", no Rīgas, mākslinieciskā 

vadītāja un diriģenta, komponista, kopdziedāša-

nas akcijas “Dziesmu Ziedi” tituldziesmas 

“Dziesmu Ziedi” autora Ērika Eglīša vadībā un 

ķīniešu vokālais ansamblis "Sirds melodija" no 

Rīgas – mākslinieciskās vadītājas Hua Li vadī-

bā. Negaidītā viesa statusā klātesošos pārsteidza 

Ciras Tolordavas spilgtais sniegums. 

Pasākuma radošuma un sirdsdegsmes pilnā 

atmosfēra savu kulmināciju sasniedza ar Kārsa-

vas vidusskolas 5.–12. klašu kora „Akustika” 

priekšnesuma saukli iedvesmojošā kora dekla-

mācijā. Sauklis deva impulsu jauna skaņdarba 

radīšanai reālā laikā, pasākuma gaitā kopā ar 

komponistu Ēriku Eglīti. Kopdziedāšans akcija 

“Dziesmu Ziedi” Ludzā noslēdzās ar jaunradītā 

skaņdarba atskaņojumu visu akcijas dalībnieku 

un klausītāju kopējā izpildījumā.  

Šogad kopdziedāšanas akcijas norisi bagāti-

nāja kopradošuma festivāls "DZIESMU ZIEDU 

IEDVESMAS STĀSTI" rakstu darba, muzikā-

lās kompozīcijas un tēlotājmākslas nominācijas, 

kas lika atvērt tādas nominācijas kā JAUNAT-

KLĀJUMS un RADOŠAIS DARBS. Lielo Bal-

vu "Dziesmu Ziedi 2019 - gada INTERPRETĀ-

CIJA" nominācijā RADOŠAIS DARBS ieguva 

Kārsavas vidusskolas 5.-12. klašu koris ar muzi-

kālās kompozīcijas "Saulīt' gāja vakarā kā ugu-

ņa dzirkstelīte" videoierakstu (Andra Kontauta 

mūzika, Latviešu tautasdziesmas vārdi). 

Šis radošais darbs jau ir sasniedzis rekordrā-

dītājus sociālo mediju telpā, kur sasniegtā audi-

torija, unikālie skatījumi un iesaiste tālākā pub-

licēšanā ir pārsnieguši trīs tūkstošus. Idejas au-

tori: Kārsavas vidusskolas 5.-12.klašu kora 

mākslinieciskā vadītāja un diriģente Ligita Žu-

kovska. Koncertmeistare: Laine Pontaga. Ho-

reogrāfija: Ligita Žukovska, Solvita Dzerkale. 

Skaņa: Sandis Karpovs, skaņas salikums Igors 

Elksniņš (grupa Kompromiss). Filmēšana ar 

dronu: Juris Vorkalis. Filmēšana ar kameru: Il-

mārs Bērziņš. Gaismas: Sandis Karpovs, Ilmārs 

Bērziņš. Koncertmeistare: Laine Pontaga. Ad-

ministrators: Modris Karpovs. Videomontāža un 

foto: Ilmārs Bērziņš. 

Radošā grupa, tās sastāvā Kārsavas vidussko-

las 5.-12.klašu koris, pateicas par atbalstu un 

līdzdalību Kārsavas vidusskolas direktoram Ed-

garam Pukstam. 

Kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu Ziedi” un 

kopradošuma festivāla "DZIESMU ZIEDU IE-

DVESMAS STĀSTI" dalībniekus Ludzas nova-

da domes un pasākuma rīkotāja - Ludzas novada 

Bērnu un jauniešu centra vārdā, ar iedvesmas un 

atzinības pilniem vārdiem, apsveica Ludzas no-

vada domes deputāte un Ludzas novada Bērnu 

un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumā-

ne.  

Ligita Žukovska 

Kārsavas vidusskolas mūzikas un interešu 

izglītības skolotāja 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī sastādīti 3 miršanas reģistri: 

PIEMIŅAS SVECĪTES MIRDZ 

BIBLIOTĒKAS LASĪTAVĀ 

Sāp atceroties. Taču tas jāpastāsta, to ne-
var aizmirst. 1949. gada 25.marts- latviešu 
tautas deportāciju 70. atceres gadadienai 
par piemiņu tika aizdegta pirmā svecīte 
Mežvidu pagasta bibliotēkas lasītavā, lai 
atcerētos arī sava novada vēsturi. Tieši no 
Mežvidu ciema padomes neizveda nevienu, 
jo tajā laikā ciema padomes priekšsēdētāja 
amatā esošais krievu tautības vīrietis sarak-
stus neesot nodevis, jo viņam neesot tādu 
cilvēku… Taču daudziem tur pat blakus 
esošo ciemu ļaudīm bija jāmēro smagais 
ceļš uz Sibīriju. 

Ļoti saturīgu ieskatu par dzejnieka Viļa 
Dzērvinieka dzīvi, sabiedrisko un literāro dar-
bību sniedza Inga, uzsverot viņa ieguldījumu 
Ludzas literātu apvienības dibināšanā kā arī to, 
ka V. Dzērvinieks viens no pirmajiem uzdroši-
nājās rakstīt latgaliešu valodā. Protams, skanē-
ja arī dzeja un atmiņas… 

Un atkal pieskārāmies trimdas latviešu 
rakstnieku devumam. Šoreiz tā bija rakstniece 
Aīda Niedra un, kā vienmēr, Ilgas stāstījums 
bija gana interesants, lai klausītājus ieinteresē-
tu iepazīt diezgan plašo grāmatu klāstu biblio-
tēkas krājumā, kas pamatā tika saņemts deviņ-
desmito gadu sākumā. 

Trešā svecīte uz bibliotēkas kamīna mirdzē-
ja Viļa Plūdoņa atcerei. Liekas, grūti būtu at-
rast cilvēku, kas kaut reizi nebūtu lasījis, dzir-
dējis šīs dzejas rindas vai skatījis Rozes Stieb-
ras animācijas filmu „Zaķīšu pirtiņa”-  

Pičiņu, pačiņu- austiņām: 

Modriņi, modriņi sadzirdēt tām! 

Pičiņu, pačiņu- actiņām: 

Tāliņi, tāliņi saredzēt tām! 

Pičiņu, pačiņu- kājiņām: 

Viegliņi, vieglini patecēt tām! 

Irēna ļoti emocionāli  atsauca atmiņā bērnu 
grāmatiņas „Mazā Anduļa pirmās bērnības 
atmiņas” saturu, dzejnieka daudzās balādes, ko 
visi vēl atceramies no saviem skolas laikiem, 
īpaši tika papildināta ar informāciju balāde 
„Atraitnes dēls”. 

Nobeigumā gribētos citēt rakstnieka R. 
Dobrovenska vārdus: ”…pašreizējā laikā, kad 
lielai daļai ļaužu sagādā grūtības izlasīt vairāk 
par 140 vārdiem, bet dažam pat burtu zīmēm, 
jaunā elite nāks un izveidosies no grāmatu la-
sītājiem.” Gribētos ticēt tam! 

Veronika Škestere 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 


