
ŠĪ GADA 25. MAIJĀ NOTIKS EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS 

Kārtējās Eiropas Parlamenta (turpmāk – EP) 
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 
25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlē-
šanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl 
astoņi deputāti. 

Balso iepriekš var savā vai citā vēlēšanu iecir-
knī. Ir jāņem vērā, ka, balsojot citā iecirknī, 
būs jāuzgaida, kamēr iecirkņa komisija veiks 
iecirkņa maiņu un sazināsies ar Tavu iecirkni, 
lai pārliecinātos, ka neesi jau nobalsojis. Tas 
var aizņemt ilgāku laiku. 

Jābalso tikai savā vēlēšanu iecirknī. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks  

20. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00. 

21. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00. 

22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 – iepriekšējā balsošanas diena. 

23. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 – iepriekšējā balsošanas diena. 

24. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 – iepriekšējā balsošanas diena. 

25. maijā no plkst. 7.00 līdz 20.00 – vēlēšanu diena 

Kārsavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas:: 

 628. KULTŪRAS NAMS 

 Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov. 

 636. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE 

 Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov. 

 641. MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS KORPUSS 

 Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov. 

 642. KULTŪRAS NAMS 

 “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. 

 643. TAUTAS NAMS 

 Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov. 

 651. TAUTAS NAMS 

 Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov. 

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs doku-
ments – pase vai personas apliecība (eID). 

KĀRSAVAS NOVADA KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2019. GADAM 

Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās: 

1. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Sila kapos 
kapusvētki 

1. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Vecinānu 
kapos kapusvētki 

15. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Dzērvju 
kapos kapusvētki 

27. jūlijs plkst. 12.00 (sestdiena) Pliešu 
kapos kapusvētki 

3. augusts plkst. 12.00 (sestdiena) Sv. Mise 
Mežvidu baznīcā  

3. augusts plkst. 13.00 (sestdiena) Lakšinīku 
kapos kapusvētki 

Kapusvētki Mērdzenes pagasta kapsētās: 

15. jūnijā plkst. 14.00 (sestdiena) Mežarnie-
ku kapos kapusvētki 

15. jūnijā plkst. 15.00 (sestdiena) Dziervju 
kapos kapusvētki 

29. jūnijā plkst. 14.00 (sestdiena) Pudinovas 
kapos kapusvētki 

29. jūnijā plkst.15.00 (sestdiena) Šalaju 
kapos kapusvētki 

4. augusts plkst. 12.00 (svētdiena) Sv. Mise 
Stiglovas baznīcā  

4. augusts plkst. 14.00 (svētdiena) Vecpira-
govas kapos kapusvētki 

Kapusvētki Malnavas, Salnavas, Ruskulovas 
draudzēs: 

25. maijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zeļčovas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise kapos) 

25. maijs plkst. 14.30 (sestdiena) Novosilku 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 26. maijā 9.00) 

1. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Barkānu 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 1. jūnijā 8.00) 

2. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Bozovas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 2. jūnijā 11.00) 

2. jūnijs plkst. 14.30 (svētdiena) Uguļevas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 8. jūnijā 8.00) 

8. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Zubku 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 9. jūnijā 9.00) 

8. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Rogu kapos 
kapusvētki (Sv. Mise 10. jūnijā 8.00) 

9. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Naudaskal-
na kapos kapusvētki (Sv. Mise kapos) 

9. jūnijs plkst. 15.00 (svētdiena) Zatišku 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 16. jūnijā 9.00) 

15. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dagušovas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 15. jūnijā 8.00) 

15. jūnijs plkst. 14.00 (sestdiena) Krīveņu 

kapos kapusvētki (Sv. Mise 17. jūnijā 8.00) 

16. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Grebņevas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 16. jūnijā 11.00) 

22. jūnijs plkst. 13.00 (sestdiena) Dzērvines 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 23. jūnijā 9.00) 

22. jūnijs plkst. 15.00 (sestdiena) Kabulovas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 22. jūnijā 8.00) 

29. jūnijs plkst. 13.30 (sestdiena) Kaļvines 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 29. jūn Kūkovā 
12.00) 

30. jūnijs plkst. 13.00 (svētdiena) Zobļovas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 30. jūnijā 9.00) 

6. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Salinīku 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 7. jūlijā 9.00) 

6. jūlijs plkst. 14.00 (sestdiena) Skobulinas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 6. jūlijā 8.00) 

13. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Silarašu 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 14. jūlijā 9.00) 

20. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Svātiunes 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 21. jūlijā 9.00) 

27. jūlijs plkst. 13.00 (sestdiena) Veckārsa-
vas kapos kapusvētki (Sv. Mise 27. jūlijā 8.00) 

28. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Kārsavas 
kapos kapusvētki (Sv. Mise 28. jūlijā 11.00) 

IESPĒJA SNIEGT PRIEKŠLIKUMUS KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI 
Kārsavas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja 

sniegt savus priekšlikumus un iesniegumus Kārsavas novada Terito-
rijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādei līdz 2019. ga-
da 24. maijam. Iesniegumus var iesniegt arī zemju īpašnieki ar vēlmi 
mainīt savas zemes plānoto (atļauto) izmantošanu. 

Rakstiski iesniegumi un priekšlikumi iesniedzami Kārsavas novada 
pašvaldībai - Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV -5717 vai 
elektroniski: dome@karsava.lv. 

Ar pašlaik spēkā esošo Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-
2024. gadam var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas sa-
daļā Pašvaldība/Teritorijas plānojums un Kārsavas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļā. 

Anna Orinska 

Zemes lietu vecākā speciāliste 

JĀKOPJ SAVAM ĪPAŠUMAM PIEGULOŠĀ TERITORIJA 

Spēkā esošie Kārsavas novada pašvaldības 24.11.2010. saistošie notei-

kumi Nr. 5 “Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturē-

šanas noteikumi” paredz kārtību, kādā kopjama Kārsavas novada 

teritorija un uzturamas tajā esošās būves.  

Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju 

atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

150.2 pantu. Pašvaldībai ir tiesības uzlikt nau-

das sodu fiziskai personai pat līdz EUR 

350,00, juridiskai – EUR 1400,00 par saistošo 

noteikumu neievērošanu. Rūpēsimies par savu 

un apkārtējo labklājību un teritorijas sakopšanu! 

Kārsavas novada pašvaldība 



Izglītība 2 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS              MAIJS 2019 

SKOLĒNI IEPAZĪSTAS AR ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS 

PROFESIJAS PĀRSTĀVJIEM 

PAŠIEM SAVA DIŽVĀLODZE 

Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” pasākuma 
„Ražots Latvijā” ietvaros, 10. mai-
jā Kārsavas vidusskolas 7.a klases 
skolēni devās mācību ekskursijā uz 
ZS „Bagātības,” lai iepazītu saim-
niecību un profesijas pārstāvjus, 
kuri nodarbināti saimniecībā. 

Skolēni tika iepazīstināti ar saim-
niecību. Saimniece pastāstīja, kādi 
profesijas pārstāvji tiek nodarbināti 
saimniecībā, lai veiktu visus nepie-
ciešamos darbus – barības sagatavo-
šanu, gotiņu slaukšanu, produkcijas 
realizāciju, grāmatvedības kārtošanas 
un citus saimniecībā veicamos dar-
bus. Visus šos darbus, izņemot grā-
matvedības kārtošanu, veic saimnie-
ces ģimene – vīrs un trīs dēli. Saražo-
tā produkcija tiek realizēta gan Latvi-
jas ,gan Lietuvas piena pārstrādātā-
jiem, bet daļa no iegūtā piena tiek 
pārstrādāta pašu saimniecībā. To veic 
pati saimniece, ražojot dažādus sie-
rus un garšīgu mājas saldējumu, kuri 
ir ļoti pieprasīti vietējā pilsētas tirgū. 
Noskaidrojām, ka darbs lauksaimnie-
cībā nav viegls, bet ļoti interesants, 

jo iespējams likt lietā radošu 
pieeju, popularizējot lauk-
saimnieka darbu un dzīvi, 
piedāvājot tūrisma pakalpoju-
ma pieejamību. Saimniecības 
darbs ir novērtēts ne tikai no-
vadā, bet arī Latvijā. 2016. 
gada 16. septembrī z/s 
„Bagātības” saņēma Latvijas 
Ārstu biedrības un Zemkopī-
bas un Veselības ministrijas 

apbalvojumu „Veselīgs Latvijas uz-
turs.” Saimniecība ir iekļauta Latga-
les kulinārijas mantojuma tīklā. Īpa-
šais kulinārā mantojuma piedāvā-
jums ir lauku siers un mājas saldē-
jums. 

Ar lielu interesi skolēni klausījās 
un vēroja saimnieces vadīto nodarbī-
bu, kurā no saimniecībā iegūtā piena 
tika gatavots mājas saldējums, kura 
pasniegšanai tika izcepti mīklas vafe-
ļu trauciņi. Katrs skolēns varēja iz-
cept un sagatavot savu mājas saldēju-
ma porciju, piepildot vafeļu trauciņu 
ar saldējuma bumbiņām. Sākumā 
likās, ka viegli, bet dažam tas sagā-
dāja nelielas grūtības. Tas skolēniem 
lika saprast, ka ne viss, ko redzam, ir 
viegli izdarāms, kamēr pats to neesi 
pamēģinājis. Prieks par ciemošanos 
šajā saimniecībā, kur uzzinājām gan 
lauksaimnieka dzīvi un veicamos 
darbus, gan arī to, kā to visu var ap-
vienot – veiksmīgi vadīt darbu saim-
niecībā, ražot savā saimniecībā garšī-
gus sierus, mājas saldējumu un uz-
ņemt tūristus, lai dalītos pieredzē gan 
ar darbu saimniecībā, gan ar gaumīgi 
iekopto saimniecības vidi. Lai to 
veiktu, nepieciešamas gan zināšanas 
un prasmes, gan arī gribasspēks. 

Valentīna Barane 

Kārsavas vidusskolas 7.a klases audzinātāja 

Rēzeknē, 13. aprīlī 19. reizi 
notika skatuves runas konkurss 
“Vuolyudzāni”, kurā dalību 
ņēma dažādu vecumu bērni. 
Konkursa mērķis ir stiprināt 
bērnos un jauniešos nacionālo 
identitāti, celt runas kultūru un 
izkopt latgaliešu valodu, piln-
veidojot skolēnu skatuves runas 
meistarību. Konkursā dalībnie-
ku skaits bija liels. Pirmsskolas 
skolēni bija iekļauti sākumsko-
las grupā, tāpēc arī konkurence 
bija sīva. 

Mērdzenes pamatskolu pārstā-
vēja pirmsskolas 5.-6. gadīgo bēr-
nu grupas audzēknis Ralfs Žu-
kovskis, kurš uzstājās ar Franča 
Trasuna fabulu “Ūzuls un baka” 
un Koiru Kaivas dzejoli 
“Rudzupučem draugs”. Konkursa 
beigās tika apbalvoti pirmo trīs 
vietu ieguvēji. Ralfs Žukovskis 
ieguva 1. vietu un Dižvālodzes 
titulu, līdz ar diplomu tika pa-
sniegta māla figūriņa – Dižvālo-
dze, kā arī balvas no Rēzeknes 
pašvaldības. 

Liels prieks par to, ka ģimenēs 

tiek izkoptas latgaliešu valodas 
tradīcijas. Lai arī valoda skan da-
žādos dialektos, dažādās izlok-
snēs, ir prieks to klausīties un 
baudīt gan dzejā, gan fabulā, gan 
dziesmā. 

Liels paldies vecākiem par at-
balstu un kopā būšanu konkursa 
laikā, kā arī pateicamies Kārsavas 
novada pašvaldībai par atbalstu, 
nodrošinot mūs ar transportu. 

Mārīte Strode 
Mērdzenes pamatskolas PII skolotāja 

LIELDIENU SAGAIDĪŠANA KĀRSAVAS MŪZIKAS UN 

MĀKSLAS SKOLĀ 

Kārsavas Mūzikas mākslas 
skolas ikgadējs pasākums ir 
kopīga pavasara svētku – Liel-
dienu sagaidīšana. 15. aprīlī 
mākslas klašu skolēni kopā ar 
vecākiem, vecvecākiem pe-
dagogu vadībā darbojās māk-
slas klasēs 
- radoša-
jās dar-
bnīcās. 

Darba pro-
cess izrā-
dījās inte-
resants un 
aizraujošs. 
Katrs cie-
miņš ar 
pedagoga 
palīdzību 
varēja sev 
individuāli izgatavot intere-
santus Lieldienu dekorus un 
rotājumus – Lieldienu zaķus no 
sūnām, olu ligzdiņas un vainadzi-
ņus no pūpolu zariem un kār-
kliem, kā arī personalizētas ap-
sveikuma kartiņas no dažādiem 
materiāliem. Katrs apmeklētājs 
varēja mājup doties ar nokom-
plektētu ekipējumu Lieldienu 
galda izrotāšanai. Savukārt 18. 
aprīlī bija iespēja apmeklēt Liel-

dienu koncertu. Svētku program-
mu bija sagatavojuši mūzikas un 
deju klašu skolēni. Vairāk ar pa-
sākumu norisi var iepazīties in-
ternetā, Kārsavas Mūzikas un 
mākslas skolas sociālajā face-

book lapā.  

 

Paldies visiem par paveikto. Ai-
cinām arī turpmāk vecākus kopā 
ar skolēniem izmantot iespēju un 
piedalīties radošajās aktivitātēs. 

 
Gunta Nagle 

Mākslas nodaļas direktora vietniece 
izglītības jomā 

KULTŪRAS BAGĀTĪBU IZZINĀŠANA 
16.aprīlī, projekta "Skolas 

soma" ietvaros, skolas 1.-6. 
klašu skolēni devās uz Lūzna-
vas muižu, kur muižas gide 
stāstīja par Lūznavas muižas 
vēsturi, skolēni meklēja mui-
žas dārgumus, apskatīja māk-
slas un keramikas darbu izstā-
des, muižas kapelu. 

Izstaigājām senām leģendām 
un nostāstiem bagāto muižas 
parku, kurā ir sastopama liela 
koku sugu daudzveidība, it īpaši 
interesanta izskatās daudz-
stumbru liepa, kura vēsta par 
kādas meitenes nelaimīgas mī-
lestības leģendu. Parkā ir arī sep-
tiņi dīķi un, iespējams, kāds no 

tiem 
jopro-
jām glabā muižas saimnieces 
iemestos dārgumus, bēgot prom. 

Tālāk devāmies uz Latgales 
Vēstniecību GORS, kur skatījā-
mies filmu "Vecā dārza noslēpu-
mi", kurā apmēram mūsu grupas 
vecuma bērniem, izmantojot sa-
vu izdomu, atjautību un attapību, 
izdodas nosargāt vecā dārza no-
slēpumu. 

Liels PALDIES skolotājai Ri-
tai par šīs jaukās ekskursijas no-
organizēšanu. 

Jolanta Silicka 

Mežvidu pamatskolas skolotāja 

Lieldienu apsveikumu darbnīca 

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI IEGŪST 3. VIETU 
BIOLOĢIJĀ LATVIJAS SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS 
PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCĒ 

Šī gada 12. un 13. aprīlī Rīgas 
Tehniskajā universitātē notika 
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās 
pētniecības darbu konference. 
Konferencē bija pieteikti 390 sko-
lēnu izstrādātie zinātniskās pētnie-
cības darbi, kuri Latvijas reģionā-
lajās konferencēs bija ieguvuši 1. 
un 2.vietu. No mūsu Kārsavas vi-
dusskolas šīs tiesības pārstāvēt 
Latgales reģionu Rīgā ieguva 3 
skolēnu darbi - bioloģijas nozarē – 
Agitas Potašas un Egitas Potašas 
darbs “Akvaponikas sistēma mājas 
apstākļos” (darba vadītāja skolotā-
ja V. Tuče), valodniecības un lite-
ratūrzinātnes nozarē – Ivitas Kor-
klas darbs “Frazeoloģismu lieto-
jums un nozīme skolēnu valodā” 
un Lūcijas Burmeisteres darbs 

“Kārsavas novada 
Salnavas, Goliševas 
un Malnavas pa-
gasta iedzīvotāju 
valodas sociolingvis-
tiskais raksturo-
jums” (darbu vadī-
tāja skolotāja A. 
Lele).  
Skolēnu darbus vērtē-
ja 116 eksperti – 
augstskolu mācībspē-
ki un zinātnieki. Kat-

ram konferences dalībniekam bija 
jāprezentē savs darbs trijiem vērtētā-
jiem, kas ieradās pie stenda noteiktos 
laikos. Viņi iepazinās ar skolēnu pie-
teiktajiem darbiem, noklausījās sko-
lēnu stendu referātu prezentācijas, 
diskutēja ar skolēniem un lika viņiem 
atbildēt uz dažādiem jautājumiem. 

Ļoti veiksmīgi Valsts skolēnu zi-
nātniskās pētniecības konferencē sa-
vu darbu stendu referātos prezentēja 
un atbildēja uz žūrijas komisijas lo-
cekļu jautājumiem Agita un Egita 
Potašas un par savu pētījumu biolo-
ģijā ieguva 3.vietu un VISC III pakā-
pes diplomu. Darba vadītāja – skolo-
tāja Valentīna Tuče ieguva VISC At-
zinības rakstu. 

Edgars Puksts 
Kārsavas vidusskolas direktors 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 7.A KLASE APMEKLĒJA 

IZRĀDI „DIEVS. DABA. DARBS” 
Programmas “Latvijas skolas 

soma” ietvaros visiem Latvijas 
skolēniem tiek piedāvāta unikāla 
iespēja apmeklēt plašu kultūras 
pasākumu klāstu, kas ietver arī 
dažādas teātra izrādes.  

Mēs, Kārsavas vidusskolas 7.a kla-
ses skolēni un audzinātāja, 27.martā 
devāmies uz Rēzeknes Nacionālo 
Biedrību kultūras namu, lai baudītu 
Rēzeknes teātra „Joriks” izrādi, kas 
iestudēta pēc Annas Brigaderes auto-
biogrāfiskās triloģijas pirmās daļas 
„Dievs. Daba. Darbs”. Izrādes reži-
sors ir Edgars Niklasons, bet galve-
nās lomas atveidotāja ir Laura Atel-
sone. 

Kā vēstīja izrādes anotācija: „... 
iestudējums ir pieaugšanas stāsts, 
bērnības atmiņu uzplaiksnījums, ku-
rā bērns, gluži kā tukša papīra lapa, 
tiecas aizrautīgi tikt pierakstīts līdz 
pat malām ar prieku, bēdām un visu 
to, kas viņa pasauli padara tik bagā-
tu un interesantu. Izrādē vienkopus 
sadzīvo plāna, objektu un ēnu teātra 
estētika, piešķirot katrai ainai atšķi-
rīgu formu un atmosfēru.” 

Dodoties uz teātri gaidījām, ka vē-
rosim izrādi sēžot parterā, ka uz ska-
tuves būs daudzas krāšņas dekorāci-
jas, ka darbosies neskaitāmi aktieri, 
kas atveidos katrs savu lomu, taču 
pārsteigumi sekoja viens pēc otra. 
Izrādījās, ka skatītāju rindas bija iz-
vietotas uz skatuves, un darbība nori-
sinājās rokas stiepiena attālumā. No 
dekorācijām uz skatuves bija tikai 
aužamās stelles uz ritentiņiem, lai 
varētu viegli pārvietot izrādes gaitā, 
vecs sienas pulkstenis ar pendeli un 
kastrolis, kurā bija vairāki kartupeļi 
un citrons. Turklāt viena aktrise at-
veidoja neskaitāmas lomas: te viņa ir 
mazā meitene Annele, kura applaucē 
pirkstiņu un raudādama nāk klāt ska-
tītājiem un lūdz, lai uzpūš pirksti-
ņam, lai tīk stipri nesāpētu, te atkal 
viņa ir Anneles mamma, te tētis, te 
zirgs, te sunītis Citrons...   

Ie-
spaidu un izjūtu bija daudz, tāpēc 
klases stundu veltījām pārrunām par 
redzēto. Ikviens pauda savu viedokli 
par to, kas patika vai nepatika, kas 
pārsteidza vai garlaikoja.  

Visvairāk pārsteidza režisora pras-
me apspēlēt dažādus priekšmetus, 
kuri aktrises rokās burtiski atdzīvojās 
un ieguva pilnīgi citu jēgu. Piemē-
ram, parasts citrons pārtapa par sunī-
ti vārdā Citrons, pa skatuves grīdu 
ripojoši kartupeļi pārvērtās par sivē-
niem, skatuves priekškars – par 
mammas brunčiem, kuros Annele 
ieķērās, kad nāca raudiens par sāpo-
šo pirkstiņu, stelles bija gan pavards, 
gan zirga rati, bet zvaniņš – dzīves-
priecīgā Anneles vecākā māsa.  

Patika, kā aktrise iesaistīja izrādē 
skatītājus, lai gan dažiem no mums 
likās mulsinoši, kad Annele apkampa 
kādu pirmajā rindā sēdošu vīrieti, it 
kā tas būtu bērzs, vai arī skatīdamās 
kādam acīs teica: „Sveika, vardīt! 
Sveika, govs!” Bet patiesībā tā 
mazās Anneles atveidotāja parādīja, 
kā četrgadīga meitenīte kārtējos Jur-
ģos iepazīst savas jaunās mājas, to 
iemītniekus un dabu. 

Pārsteidza aktrises lieliskais tēlo-
jums un izcilā fiziskā forma, jo viņa 
kā rotaļādamās ripināja lielās stelles, 
atdarinot zirgu, iejūgtu ratos, kā arī 
meta kūleņus uz cietās skatuves grī-
das. 

Dziļas emocijas radīja ēnu spēles 
uz zāles sienas, kad Anneles skumjas 
par pāragri mūžībā aizgājušo draugu, 
mazu zēnu, tika parādītas kā tumšas 
zaru ēnas, kas aug, plešas, līdz pār-
klāj visu gaišo laukumu... 

Iespaidu ir tik daudz, ka visus ap-
rakstīt nav iespējams. Protams, kā-
dam izrāde patika vairāk, kādam ma-
zāk, taču pilnīgi noteikti vienaldzīgu 
tā neatstāja nevienu. 

Valentīna Barane 
Kārsavas vidusskolas skolotāja 

KONKURSS – TURNĪRS “GALDA SPĒLES” 

2. maijā Mežvidu pamatskolā 
norisinājās novada 1.-9. klašu 
skolēnu konkurss – turnīrs 
“Galda spēles” projekta „ESF 
projekts „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstī-
bai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/
I/001 ietvaros. Turnīrā piedalī-
jās trīsdesmit 1.-9.klašu skolēni 
no Salnavas, Mērdzenes un 
Mežvidu pamatskolām. 

Turnīrs tika rīkots, lai dotu ie-
spēju izglītojamajiem attīstīt ta-

lantus un 
uzrādīt 
rezultātus 
galda spē-
ļu konkur-
sos, radītu 
interesi 
par saturī-
ga laika 
ārpus for-
mālās iz-
glītības 
pavadīša-
nas iespē-
jām bez 
viedtālru-
ņiem, at-
tīstītu stra-

tēģisko domāšanu un uzma-
nības koncentrēšanas spē-
jas, piedāvājot gūt jaunas 
zināšanas un pieredzi, dar-

bojoties gan individuāli, gan ko-
mandā. 

Skolēni, gan individuāli, gan 
pāros, demonstrēja savas galda 
spēļu prasmes dambretē, šahā, 
galda tenisā, novusā, jaunāko 
klašu skolēni sacentās arī galda 
tenisa bumbiņas driblā un dam-
bretes situāciju risināšanā. 

Turnīra laikā valdīja patiešām 
sportiski azartiska gaisotne un 
priecēja tas, ka skolēni visu savu 

uzmanību bija veltījuši galda 
spēlēm, nevis saviem viedtālru-
ņiem. 

Vislabākās galda spēļu prasmes 
no Salnavas pamatskolas de-
monstrēja: Toms Naglis, Eliass 
Misāns, Jānis Kirsanovs Naglis, 
Jānis Burmeisters, no Mērdzenes 
pamatskolas: Robins Daniels 
Bonka, Dmitrijs Kodaļevs, no 
Mežvidu pamatskolas: Elfa Gri-
šule, Gustavs Krišāns, Ksenija 
Valdzere un Kristiāns Kairišs. 

Turnīra izskaņā tika rīkotas mi-
ni sacensības pusaudžu tik iecīnī-
tajā kendamas spēlē un par pras-
mīgāko kendamas spēles de-
monstrētāju visu skatītāju balso-
jumā tika atzīts mežvidietis Dā-
vis Zalužinskis. 

Liels paldies visiem turnīra da-
lībniekiem, it īpaši Salnavas un 
Mērdzenes skolu komandām par 
aktīvu dalību turnīrā! 

Turnīra foto galeriju var apska-
tīt Mežvidu pamatskolas Face-
book lapā. 

Jolanta Silicka 
Turnīra rīkotāja 

ZEIMOJU SOVU DZĪSMI SOVĀ VOLŪDĀ 
Kopš 2018. gada Latgales 

kongresa diena – 27. aprīlis ir 
iekļauta Latvijas atceres un at-
zīmējamo dienu sarakstā. Šo-
gad no 24. līdz 27. aprīlim ar 
plašiem un daudzveidīgiem pa-
sākumiem Rīgā un Latgalē no-
risinājās Latgales kongresa die-
nas. 

Atzīmējot šo dienu, 25. aprīlī 
Kārsavas vidusskolas telpās uz 
vizuālās mākslas olimpiādi pulcē-
jās labākie novada skolu jaunie 
mākslinieki, lai savos radošajos 
darbos attēlotu dziesmu, kas skan 
latgaliešu valodā grupas "Bez 
PVN" izpildījumā. Olimpiādes 
tēma bija „Zeimoju sovu dzīsmi 
sovā volūdā”. Tēma tika izraudzī-
ta ar mērķi stiprināt latgalisko 
kultūridentitāti un veidot starpdis-
ciplināro saikni ar mākslu jomas 
mācību priekšmetiem (mūziku, 
literatūru un vizuālo mākslu). 

1.vietu ieguva Loreta Gabrāne, 
Adriana Salīte, Kristīne Polukeje-
va, Patrīcija Paulāne un Ņikita 
Vasiļjevs no Kārsavas vidussko-
las (sk. Lilita Laganovska). 

2. vietā pēc iegūto punktu skaita 
ierindojās Agnese Skangale un 
Einārs Čoičs (sk. Elvīra Bleive) 
no Salnavas pamatskolas, Diāna 
Načiņņikova no Mērdzenes pa-
matskolas (sk. Lija Rosicka), Ga-
briela Marija Gaidukova, Adriāns 
Burņevskis, Paula Pundure, Aus-
tris Naglis, Ivonna Sutra, Ilma 
Streļče, Zane Šicāne, Ērika Bērzi-
ņa, Samanta Daugule, Adrianna 
Gerda Vjazņikova un Ilvija Nagle 
no Kārsavas vidusskolas (sk. Lili-
ta Laganovska). 

3. vietas ieguvēji ir Mareks Pu-
nans, Liāna Balika, Jānis Bur-
meisters un Marija Skangale no 
Salnavas pamatskolas (sk. Elvīra 
Bleive), Anna Safronova, Evita 
Muižniece, Vintra Lipska no 
Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija 
Rosicka), Amanda Silicka, Mada-
ra Gailāne, Elīna Gailuma, Māris 
Popovs, Sofija Ivanova, Ariadne 

Moisejenoka un Laura Kivle no 
Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita 
Laganovska). 

Šis pasākums tapa sadarbībā ar 
Kārsavas pilsētas bibliotēku un 
Kārsavas kultūras namu. Salnavas 
pamatskolas vizuālās mākslas un 
mūzikas skolotāja Elvīra Bleive 
vērtēja šī gada olimpiādi: 

“Šī mācību gada Kārsavas no-
vada skolēnu vizuālas mākslas 
olimpiādes tēma bija ar īpašu 
"odziņu". Pirmkārt jau tāpēc, ka 
skolēniem bija jāglezno ne tikai 
dzeja, bet arī mūzika, uztverot 
skaņdarba noskaņu. Otrkārt, bēr-
niem bija interesanti tuvāk un dzi-
ļāk ieklausīties savas tik pazīsta-
mās latgaliešu valodas lirikā un 
senākos vārdos. Treškārt, bija 
piedāvāts ilustrēt kārsaviešu brā-
ļu Rasimu dziesmas, kas radīja 
lielāku interesi par savu novad-
nieku daiļradi.” 

Olimpiādes dalībniece, Kārsa-
vas vidusskolas skolniece Kristī-
ne Polukejeva par vizuālās māk-
slas olimpiādi: “Šī vizuālās māk-
slas olimpiāde bija fantastiska, jo 
bija jāzīmē dziesma. Gatavojoties 
olimpiādei, iepazināmies ar tādu 
mūzikas novirzienu kā latgaliešu 
roks, jo "Bez PVN" ir viena no 
pirmajām Latgales grupām, kas 
latgaliski sāka izpildīt modernāku 
stilu mūziku. Tēma nebija viegla, 
bet, pateicoties novadmācības 
pulciņa nodarbībām, kurās māca 
latgaliešu valodu, olimpiādes uz-
devums šķita vienkāršāks un sa-
protamāks. Ceru, ka arī nākošgad 
vizuālās mākslas tēma būs saistī-
ta ar mūsu novadu un novadnie-
kiem.” 

Paldies KN vadītājai Inārai Ra-
simai un grupai "Bez PVN" par 
atsaucību un sadarbību, kā arī 
skolotājiem un dalībniekiem par 
ieguldīto darbu. 

Lilita Laganovska 
Kārsavas novada Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā mācību jomas 
koordinatore  

VOLEJBOLA SACENSĪBAS 

MĒRDZENĒ 

5. aprīlī, Mērdzenes pamatskolā notika 
starpnovadu sacensības volejbolā pa-
matskolu grupā. Sacensībās piedalījās 
komandas no Salnavas , Mežvidu, Mēr-
dzenes un Pušmucovas pamatskolām. 

1. vietu ieguva Pušmucovas pamatskola. 

2. vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas ko-
manda. Komandā spēlēja: Viktorija Krišā-
ne, Ksenija Valdzere, Aivis Kaupužs, Ro-
lands Laizāns, Rinalds Jurkans, Artis Gri-
šulis, Kristiāns Kairišs, Vairis Elksnis. 
Skolotāja Jolanta Silicka. 

3. vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas ko-
manda. Komandā spēlēja: Tutans Raivis, 
Tutans Normunds, Einārs Čoičs, Punans 
Ralfs, Gabranovs Ilvars, Naglis Toms, 
Strods Ernests, Zeiļuks Artūrs, Kirsanovs 
Naglis Jānis. Skolotāja Ināra Kivle. 

Ināra Kivle 

Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes 
jomas koordinatore 



KULTŪRA UN SABIEDRĪBA 4 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS      MAIJS   2019 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS” atgādi-
na par notiekošajām aktivi-
tātēm saistībā ar projektu 
„Jaunas katlu mājas celtnie-
cība Kārsavā”. Ar Personu 
apvienību “AGB Serviss D”, 
kuru pārstāv SIA “AGB ser-
viss” un SIA “DGS”, par lī-
gumcenu – EUR 1293000,00 
(viens miljons divi simti de-
viņdesmit trīs tūkstoši euro 
un 00 centi) bez pievienotās 
vērtības nodokļa tika no-
slēgts līgums 2019. gada 18. 
janvārī par Katlumājas būv-
projekta grozījumu izstrādi, 

autoruzraudzību un 
izbūvi Telegrāfa ielā 
37, Kārsavā. Būvdar-
bu būvuzraudzību veic 

SIA “CC3”, ar kuru līgums 
noslēgts šī gada 1. martā par 
būvuzraudzības pakalpoju-
ma līguma summu EUR 
40707,00 (četrdesmit tūkstoši 
septiņi simti septiņi euro un 
00 centi). 

Jāatzīmē, ka Kārsavas pilsē-
tai ir izvēlēts viens no labāka-
jiem iespējamajiem risināju-
miem, kur plānotais projekts 
nākotnē paredzēs visu pilsētas 
siltumu nodrošināt tikai ar vie-
nu katlu māju. Uzņēmējs paš-
reiz strādā pie būvprojekta 
grozījumu izstrādes. Pēc būv-
projekta saskaņošanas ar būv-

valdi tiks veikti būvdarbi būv-
laukuma labiekārtošanai un 
būvdarbu veikšanai. 

Šobrīd Kārsavas pilsētā rit 
intensīvi siltumtrases būvnie-
cības darbi projekta “Jauna 
savienojošā siltumtrašu posma 
izbūve Kārsavā” ietvaros. Pa-
redzēts izbūvēt jaunu savieno-
jošo siltumtrašu posmu ar ko-
pējo garumu 1260 m un DN 
Ø114/225. Būvdarbu laikā jā-
rēķinās ar transporta kustības 
ierobežojumiem, tādēļ Kārsa-
vas novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus būt pacietīgiem 
un ar sapratni uzņemt paredzē-
tos būvdarbus. 

Laura Vilka 
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIM-

NIEKS” projektu koordinatore 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR SILTUMTRASES IZBŪVI UN JAUNĀS 

KATLU MĀJAS CELTNIECĪBU KĀRSAVAS PILSĒTĀ 

Mātes dienu tradīciju 
pirmsākumi sliecas jau 16.-
17. gadsimtā. 1938. gadā pēc 
K. Ulmaņa ierosinājuma 
Mātes dienu sāk dēvēt par 
Ģimenes dienu, uzsverot mā-
tes lomu ģimenē. Mātes die-
na vienmēr ir gaišuma pilna. 
Laikā, kad Latvija greznojas 
baltiem ievu un ābeļziediem, 
mēs sakām paldies savām 
mātēm un šī dvēseles gaisma 
silda mūs visus. 

Par pamatu literārajai stun-
dai Mežvidu pagasta bibliotē-
kā tika izmantotas divas lielis-
kas grāmatas-K. Apškrūmas 
dzejas grāmatiņa „Mātes svētī-
ba” un „Piedod, 
māt!”(Atziņas, dzeja un proza 
par māti). Un nepierasti, ka 
šajā pasākumā, ko gribas no-
saukt par svētbrīdi mātei, nebi-
ja pasīvo klausītāju. Tas bija 
katra stāsts un pateicība savai 
mātei: gan izteikts dzejā, tau-
tas dziesmā, gan atmiņu bagā-
tie krājumi. Bet katrai savā-
dāks: vienai māte saglabāju-
sies atmiņā kā čakla audēja un 
rokdarbniece, citai vēl no bēr-

nības 
nav aiz-
mirsta 
zivju 
garšīgā 
recepte, 
kāds pē-
dējais 
atvadu 
svei-
ciens pa 
logu… 
Savulaik 
droši 
vien mātei smagās piena kan-
nas, ko nācās nest uz pleciem 
2 km, varbūt palīdzēja izskolot 
savus bērnus- arī tās ir pateicī-
bas atmiņas… Bet kāda māte 
prata stāstīt tik aizraujošas pa-
sakas, kādas nav atrodamas 
nevienā pasaku grāmatā!  

Šie emocionālie atmiņu stās-
ti, kas bija  mīlestības un patei-
cības vārdi, reizē godinot māti- 
dzīvības devēju, dzīves ceļve-
di, sildīja katra pasākuma da-
lībnieka sirdi. Paldies visiem, 
kas piedalījās un sniedza šo 
jauko atpūtas stundu! 

Kā apliecinājums tam lai iz-
skan K. Apškrūmas dzejas rin-
das:  

„Var paiet laiks, 

Bet nebeigs atgādināt 

Mums ābeles, 

Kas ziedu rotā mirdz, 

Ka brīnums lielākais, 

Dievs cilvēkiem ko devis, 

Ir mātes dāsnā, 

Mīlas pilnā sirds.” 

Veronika Škestere 

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

MĀTES DIENU AR GAISMU PIELEJ GAN SAULE, GAN CILVĒKU SIRDIS VELOBRAUCIENS “IZZINI SAVU 

PAGASTU” 

5. maija rīts, brīvdiena, bet pie Mežvidu tautas 

nama valdīja neparasta rosība, jo tur pulcējās 

riteņbraucēji, kas atsaucās aicinājumam apce-

ļot savu Mežvidu pagastu minot pedāļus, tādā 

veidā izrādot godu ne tikai savam pagastam, 

bet arī novadam un savai zemei Latvijai tās 

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gada-

dienā. Atminoties G.Rača dzejas rindas: “Ar 

savu tautu, savā zemē, Vienalga kādi vēji pūš...”, 

16 velobraucēju grupiņa devāmies izzināt Mež-

vidu pagastu maršrutā: Mežvidi - Livzinieki – 

Plieši – Grivdinīši – Otrie Mežvidi – Stiglova – 

Mežarnieki – Padole – Mežvidi. Braucām pa 

lielākiem un mazākiem ceļiem, pa taciņu šķer-

sojām pat tīrumus, vērojām dabu pavasara 

plaukumā, kopīgiem spēkiem risinājām tehni-

kas ķibeles, cīnījāmies ar brāzmaino pretvēju 

un putekļu mākoņiem, mukām no negaisa, izzi-

nājām savu pagastu, dalījāmies bērnības atmi-

ņās, pāris kilometrus braucām arī pa kaimiņu 

- Ciblas novadu. 

Ceļā satikām sirsnīgus un jaukus pagasta cilvē-

kus: Grivdiniešu ciema iedzīvotājas izstāstīja par 

ciemu un Grivdiniešu skolu, Mežgales māju saim-

nieks mūs laipni aicināja savā pagalmā, salaboja 

velosipēdus. Maijs Latgalē ir lūgšanu mēnesis, 

tāpēc brauciena laikā stājām pie ceļmalās esošiem 

krucifiksiem un vienojāmies kopīgās Rožukroņa 

lūgšanās. Lielu paldies sakām Borisovu un Mor-

tukānu saimēm par mums pusceļā sarūpētajiem 

baltā galdauta svētkiem un uz dzīvas uguns vārīto 

spēcinošo zupu. Izrādās, ka svētkus var svinēt arī 

mazliet neierastāk- izzinošāk un aktīvāk! Braucie-

na dalībniece Inga teica: “Braucu, lai izzinātu sa-

vu novadu, lai vērotu dabas skaistumu pavasarī, 

lai pabūtu kopā ar sava novada ļaudīm.” Kārsa-

vas iedzīvotājs Igors sociālajos tīklos raksta: 

“Lielisks pasākums ar labu atmosfēru un pozitī-

vām emocijām!” Linda: “Mēs to paveicām! Super 

jauks pasākums.” Ilona: “Tas bija foršs brau-

ciens!” 

Kopā nobrau-

cām 41,65 

km, bijām 

noguruši, sūr-

stošiem kāju 

muskuļiem, 

bet tas ātri 

pāries, toties 

mūs vēl ilgi 

vienos kopīgi 

piedzīvotās 

atmiņas, jo 

visi bijām vienoti, atbalstoši, laimīgi.  

Visu velobrauciena dalībnieku vārdā sakām lielu 

paldies Antoņinai Mūrniecei par šī jaukā pasāku-

ma noorganizēšanu! Paldies visiem velobrauciena 

aktīvajiem dalībniekiem. 

Jolanta 
Mežvidiete, pasākuma dalībniece 

MĀCĪBU SEMINĀRS BALTKRIEVIJĀ 
14. maijā notika Latvijas - Lietuvas - 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas projekta Nr. ENI-LLB-1-016 
“Kulinārā mantojuma un tradicionālo 
amatniecības prasmju saglabāšana un pop-
ularizēšana (BELLA CULTURE)” mācību 
seminārs. 

Seminārā piedalījās projekta darbinieki, 
kulinārā mantojuma un ēdināšanas sektora uz-
ņēmumu pārstāvji, kā arī amatnieki no 
Latgales reģiona Latvijā, Vitebskas, Minskas 
un Grodņas apgabaliem Baltkrievijā, kā arī 
Anīkšču un Kupišķu rajoniem Lietuvā. 

15.-17. maijā pārstāvji no Latvijas un Lietu-
vas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, 
apmeklējot Minskas un Grodņas reģionu ob-
jektus. 

Sadarbībā ar “Biedrība Latgales Kulinārā 
mantojuma Centrs”, kas ir viens no 8 projekta 
BELLA CULTURE partneriem pieredzes ap-
maiņā devās arī Kārsavas novada uzņēmējs 
“Latgolys šmakovkas” dedzinātavas Malnavā 
saimnieks Jānis Krivtežs. “Minska ir ļoti sa-
kopta, ļoti patika karte pilsētas centra plānu, 
līdzīgu ideju  varētu īstenot arī Ziemeļlatgalē, 
vai arī ietvert  visu Latgali ar apskates objektu 
3D maketiem, kur katrs no tūrisma pakalpoju-

mu sniedzējiem var nopirkt sev vietu/maketu, 
ja atbilst kopējam tūrisma konceptam.  

Pirmajā pieredzes apmaiņas dienā bija ek-
skursija pa Minsku, tad 6 h seminars par lauku 
tūrismu, kulinārā mantojuma attīstību un 
amatniecības tradīciju saglabāšanu, un per-
spektīvām. Izbaudījām konceptu “Otdih v 
derevne”. Ēdām vietējos ražojumus- 
Baltkrievu kulinārijas mantojums, kuru un ap-
skatījām lauku saimniecības, kas atvērušas se-
vi ciemiņiem. Galvenā atziņa no visa pieredzes 
apmaiņas brauciena- vienalga ko tu rādi, viss 
atkarīgs kas to rāda un kā pasniedz- cilvēkam 
ir jābūt daudz iekšā: enerģija, spēks un hu-
mors, tie ir tikai daži faktori, kuri var noturēt 
apmeklētāju uzmanību.  

Apskatījām vairākas bišu saimniecības, 
pateicoties saimnieka harizmai bijām 
pārsmējušies un guvām pozitīvas emocijas,” tā 
atzīs Jānis. 

 Latgali pieredzes apmaiņas braucienā 
pārstāvēja 34 dalībnieki – projekta koordina-
tori, Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalīb-
nieki un citi mājražotāji, kā arī amatnieki. Pro-
jektu finansē Eiropas Savienība,Latvia-
Lithuania-Belarus Programme. 

Anna Zīmele 
Tūrisma organizatore 

https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-Latgales-Kulin%C4%81r%C4%81-mantojuma-Centrs-1075545199175410/?__tn__=K-R&eid=ARBOOLqDYHVReXFTMlSKmiCD1ApO5K1qP5lHqska7u59pYp_LYg5XV5OmL8TaGES3aZBPuc31xAQkee3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyJbNlHEzBOSj9--MO-1CkyLW1_
https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-Latgales-Kulin%C4%81r%C4%81-mantojuma-Centrs-1075545199175410/?__tn__=K-R&eid=ARBOOLqDYHVReXFTMlSKmiCD1ApO5K1qP5lHqska7u59pYp_LYg5XV5OmL8TaGES3aZBPuc31xAQkee3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyJbNlHEzBOSj9--MO-1CkyLW1_
https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/?__tn__=K-R&eid=ARCT5mTYUQcnRSFdeDkpPVoftIuVGZlh0aSP6D4d1GpgSYCyddrUVoV7vM0aMPh10nc7s8LOeOypO6Iq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyJbNlHEzBOSj9--MO-1CkyLW1_jiwPtK2BEuGVCzyOwZ79tTn0DTl1cPLu0QNgicTz_jKDf7Q4FNKWD
https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/?__tn__=K-R&eid=ARCT5mTYUQcnRSFdeDkpPVoftIuVGZlh0aSP6D4d1GpgSYCyddrUVoV7vM0aMPh10nc7s8LOeOypO6Iq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyJbNlHEzBOSj9--MO-1CkyLW1_jiwPtK2BEuGVCzyOwZ79tTn0DTl1cPLu0QNgicTz_jKDf7Q4FNKWD
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RAKSTĪTĀJA UN BALTARĀJS 

Grāmata. Lasītājs. Bibliotēka. 
Arī maza pagasta bibliotēka ir dzī-
ves centrā. Te ik viens tiek gaidīts 
un uzklausīts, šeit var saņemt infor-
māciju un šeit var vienkārši satik-
ties – tā ir mūsu gaisma lauku ikdie-
nā un darbu steigā. 

Kārtējā lasītāju tikšanās Mežvidu 
pagasta bibliotēkā tika veltīta diviem 
aprīļa mēneša jubilāriem. 

Rakstītāja – Broņislava Mārtuževa, 
kurai šogad atzīmējam 95. atceres die-
nu, ir dzejniece ar īpatnēju rokrakstu, 
viņas dzejas ģeogrāfija netiecas lauz-
ties pāri mūsu mazās un vienīgās 
dzimtenes robežām, tā rimti paliek 
Liedes un Aiviekstes krastos. Viņai 
pieder dzejoļu krājums ar nosaukumu 
„Rakstītāja” un ar līdzīgu nosaukumu 
viņas 90 gadu jubilejai Latgales kon-
certzālē „Gors” izskanēja koncertuz-
vedums „Rakstītāja”. Taču viņas bio-
grāfija ir smaga kā Latvijas liktenis. 
Lai arī ģimenes apstākļi bija smagi 
Otrā pasaules kara gados un debesīs 
kvēloja kara krusti, tomēr tie reizē bija 
arī skaisti gadi, tāpēc jaunības laika 
dzejoļi ļoti melodiski, tēlaini: 

„Kādēļ skumjas tavas acis šovakar, 
mans draugs? 

Prieka brīdi, garām laistu, tās vairs 
neatsauks. 

Dzīve sauc. Dzīve sauc. Vai tu dzir-
di, draugs? 

Rotājies, pirms rudens salnās novīst 
ziedu lauks!” 

Dzejolis, kas veltīts konkrētam cil-
vēkam, droši vien tapis nacionālās 
pretošanās kustības gados pagrīdē no 
1946. līdz 1951. gadam, kam sekoja 
apcietināšana, mokas čekas pagrabos 
un izsūtījums uz Sevišķi stingra režī-
ma koloniju tur – plašās „dzimtenes” 
ziemeļos Taišetas – Ļenas trasē. Tikai 
cerība un ticība ir palīdzējusi tikt cauri 
šim dzīves vissmagākajam posmam. 
Arī mēs, pasākuma dalībnieki, 
pusčukstus izdziedājām Mārtuževas 
dzejoli, kas mazliet uzlabotā veidā ir 
atrodams katoļu dziesmu grāmatās: 

„Piedod, Vissvētākā, piedod! No-
rieta tuvumu ģiedot, 

Atnesu sirdi Tev ziedot, ceļos pie 
altāra stāt. 

Svētībai paceltā roka lai manu lik-
teni loka, 

Mūžam uz labu lai loka, brīnišķā 
Aglonas māt!” 

Skaists dzejolis ir veltīts Ludzas 
Dievmātei. Var tikai nojaust pēc auto-
res dzejoļiem par viņas ikdienas sūru-
mu, taču Dievs deva spēku izturēt, 
atgriezties Dzimtenē un sagaidīt cerē-
to atmodu! 

Vislielāko izbrīnu radīja otrs jubi-
lārs – Baltarājs. 1956. gadā Stokholmā 
iznāk 61 lappusi plāna, vienkāršos 
pelēkos vākos iesieta grāmatiņa 
„Rusiāde.” Tās autors – Ints Baltarājs. 
Nav grūti uzminēt, ka tas ir pseido-
nīms. Darba sarakstīšanas laiks – 1949
-1955.g. Vieta – Latvija. Jā, grāmata 
sarakstīta Latvijā, taču toreizējos ideo-
loģiskajos spaidos to pat nemēģināja 
publicēt Latvijā, tāpēc slepus izveda 
uz Zviedriju. Taču „Rusiādes” autors 
Ēvalds Valters, kuram šogad atzīmē-
jam 125. atceres gadadienu, neko ne-
zina par sava darba likteni līdz pat 
1990. gadam… Daudz varētu stāstīt 
par mums labi zināmo aktieri un sa-
biedrisko darbinieku, bet laikam šīs 
vārsmas vislabāk raksturo viņa attiek-
smi par Latvijas likteņa veidošanās 
gaitu: 

„Man pieder tēvu zeme 

Ar visām atmatām; 

Man pašam kungam būt, 

Man pašam arājam.” 

Ar četrām rindām viņš pateica visu, 
ko domāja par Latviju, tās nākotni. 

Jebkuru stāstu par aizgājušiem lai-
kiem, par aizgājušiem cilvēkiem ir 
vērts ieguldīt atmiņu lādē, tas mūs 
tikai bagātina un kliedē šaubas par 
grāmatas vērtību nākotnē. 

Veronika Škestere 
 Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja 

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ 

No šī gada 17.aprīļa stājušies spē-
kā grozījumi Kārsavas novada paš-
valdības saistošajos noteikumos 
Nr.10 „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Kārsavas novadā”, kas pa-
redz iespēju Kārsavas novadā dekla-
rētajiem iedzīvotājiem, kuriem ienā-
kumu līmenis ir virs 200 EUR un 
nepārsniedz 242 EUR vienai perso-
nai mēnesī, iegūt maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusu, kurām 
ir tiesības saņemt tikai Eiropas At-
balsta fonda vistrūcīgākajām perso-
nām (EAFVP) atbalstu, t.i. pārtikas 
un higiēnas preces. 

Saskaņā ar likumdošanu maznodro-
šinātas personas (ģimenes) statusu EA-
FVP atbalsta saņemšanai izvērtē ana-
loģiski trūcīgas personas (ģimenes) 
statusa noteikšanai, t.i., izvērtējot ma-
teriālo situāciju personai, kura vēlas 
saņemt minēto atbalstu, aizpildot izti-
kas līdzekļu deklarāciju, ir jāsniedz 
ziņas par ienākumiem, naudas līdzekļu 
uzkrājumiem, vērtspapīriem, īpašu-
miem, noslēgtajiem uztura līgumiem. 

2019.gada 2. aprīļa Ministru kabine-
ta noteikumu Nr.138 „Noteikumi par 
sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības saņemšanu” 2. punkts nosaka: 

„2. Lai saņemtu sociālo palīdzību, 
atsevišķi dzīvojoša persona vai ģime-
nes pilnvarotā persona vēršas pašvaldī-
bas sociālajā dienestā, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un iesniedz: 

2.1. iesniegumu; 

2.2. darba devēja izziņu par darba 
samaksu par pilniem pēdējiem trim 
kalendāra mēnešiem par katru darba 
ņēmēju ģimenē; 

2.3. izziņu par ienākumiem no saim-
nieciskās darbības par pilniem pēdē-
jiem trim kalendāra mēnešiem par kat-
ru saimnieciskās darbības veicēju ģi-
menē; 

2.4. izrakstus no visu kopā dzīvojo-
šo personu atvērtajiem kredītiestāžu 
vai pasta norēķinu sistēmas kontiem 
par pilniem pēdējiem trim kalendāra 
mēnešiem”. 

Papildus nepieciešamo informāciju 
var saņemt klātienē Sociālajā dienestā 
vai zvanot uz tālruni: 65733245 vai 
26682737! 

Andželika Malakāne 
Kārsavas novada pašvaldības sociālā 

dienesta vadītāja 

BEZMAKSAS KONCERTI MALNAVAS ROŽUKROŅA 
DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ  

Jūnijā aicinām apmeklēt Mal-
navas Rožukroņa Dievmātes 
Romas katoļu baznīcu, kur pul-
cēsies radoši un aktīv cilvēki. 
Pasākumos ieeja bez maksas. 

7. jūnijā plkst. 18.00 BAZ-
NĪCU NAKTS koncerts 

Piedalās Kārsavas un Stirnienes 
draudžu mūziķi: apvienotais Stir-
nienes garīgās mūzikas koris 
“Reversium” (tulk. Atgriešanās) 
un Kārsavas baznīcas Jauniešu 
koris, diriģents – Jānis Gruduls, 
koncertmeistare – Agnija Roma-
novska, solisti – Gunta Greisle, 
Jānis Zeps, Ainārs Kiserovskis, 
ērģeles – Ilze Vizule, saksofos – 
Arnita Lipska, vijole – Anda Šicā-
ne, Kārsavas kultūras nama an-
samblis “Belcanto” – vadītāja An-
da Šicāne un Kārsavas vidussko-
las meiteņu ansamblis – vadītāja 
Ligita Žukovska. 

Idejas autores Kārsavas un Stir-
nienes draudžu ērģelnieces – Ieva 
Zepa un Ilze Vizule Stirnienes 
kora vadītāja un draudzes ērģel-
niece Ieva Zepa saka: 

“Tei ir atsagrīšona pi Dīva, 
Latvejā, Latgalē, tāva sātā i mōtes 
volūdā. Koncerts Dīva gūdam i 
ļaužu prīkam, kurā skaneis 
trymdys dzejnīces Paulīnes Zalā-
nes dzeja.” 

Pirms koncerta! Kārsavas māk-
slinieki organizēs radošās darbnī-
cas (informācija tiks precizēts). 
Muzicēs Bozovas etnogrāfiskais 
ansamblis – vadītāja Agnese Med-
ne. 

8. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas 
projektu kora un Viljama 
Braienta mūzikas koncerts 

Kopā ar Rīgas projektu kori 
koncertā uzstāsies izcils jaunais 
britu ērģelnieks Viljams Braients 
(William Briant). Mākslinieks 
pievienosies korim lieldarbā 
"Cantos Sagrados". Tāpat varēsim 
dzirdēt Braienta interpretācijas 
vairākiem Džeimsa Makmilana 
solo ērģeļdarbiem. 

28. jūnijā plkst. 18.00 ērģel-
nieces Ilonas Birģeles un vijol-
nieces Paulas Šumanes koncerts 

“Esmu ļoti priecīga, ka varēšu 
svinēt savu jubileju savā dzimtajā 
Latgalē, īpaši tik krāšņā dievna-
mā kopā ar izcilu mūziķi, vijolnie-
ci Paulu Šūmani. Programmā 
spēlēsim mūziku dvēselei- ne-
daudz no pasaules klasikas, ne-
daudz no latviešu ērģeļmūzikas 
opusiem. Izbaudīsim brīnišķīgo 
Kārsavas instrumentu. Program-
mā būs iekļauti J. S. Baha, F. 
Mendelszona, Ž. Masnē, R. Gliē-
ra, M. Zariņa, A. Kalēja, R. Dub-
ras mūzika. Koncerta programmā 
iekļaušu man īpašu skaņdarbu, 
Dimensija:LAIKS, ko tieši man ir 
uzrakstījusi latviešu komponiste 
Agneta Krilova - Bērziņa (1980)
Skaņdarbs tika pirmatskaņots šī 
gada 1.maijā, Rīgas Doma kated-
rālē.” ērģelniece Ilona Birģele 

Guna Kise 
ērģelniece 

PAR REĢIONĀLO VIETĒJĀS NOZĪMES MARŠRUTU 
GROZĪJUMU UZSĀKŠANU 

SIA “Ludzas ATU” palielina brauk-
šanas ātrumu starp pieturvietām, infor-
mē, ka ir veikti šādi grozījumi maršru-
ta tīkla “LATGALE” lotē “LUDZA”: 

maršrutā Nr.6581 “Ludza-
Kārsava” 

• slēgts reiss Nr. 02 plkst. 08.25 no 
Kārsavas AO; 

• atklāts jauns reiss Nr. 10 plkst. 
08.20 no Kārsavas AO ar izpildi 
katru dienu; 

maršrutā Nr. 6573 “Ludza-
Felicianova” 

• slēgts reiss Nr. 01 plkst. 06.45 no 
Ludzas ATU; 

• atklāts jauns reiss Nr. 05 plkst. 
06.40 no Ludzas ATU ar izpildi no 
pirmdienas līdz piektdienai, svētku 
dienās nekursē; 

• slēgts reiss Nr. 02 plkst. 07.10 no 
pieturvietas “Felicianova”; 

• atklāts jauns reiss Nr. 06 plkst. 
07.05 no pieturvietas “Felicianova” 
ar izpildi no pirmdienas līdz piekt-
dienai, svētku dienās nekursē;         

maršrutā Nr. 6579 “Ludza-
Lauderi-Rundēni-Seiļi-Ludza” 

• reisam Nr. 01 plkst. 06.00 no Lu-
dzas ATU palielināts braukšanas 
ātrums starp pieturvietām un mai-
nīts pienākšanas laiks galapunktā 
no plkst. 08.17 uz plkst. 08.12; 

• reisam Nr. 02 plkst. 13.00 no Lu-
dzas ATU palielināts braukšanas 
ātrums starp pieturvietām un mai-
nīts pienākšanas laiks galapunktā 
no plkst. 15.17 uz plkst. 15.12; 

• reisam Nr. 03 plkst. 06.00 no Lu-
dzas ATU mainīts braukšanas āt-

rums starp pieturvietām, nemainot 
pienākšanu laiku galapunktā; 

• reisam Nr. 04 plkst. 07.12 no pie-
turvietas “Rundēni” mainīts brauk-
šanas ātrums starp pieturvietām, 
nemainot pienākšanu laiku gala-
punktā; 

• reisam Nr. 05 plkst. 05.20 no Lu-
dzas ATU palielināts braukšanas 
ātrums starp pieturvietām un mai-
nīts pienākšanas laiks galapunktā 
no plkst. 06.45 uz plkst. 06.44; 

• reisam Nr. 06 plkst. 06.53 no pie-
turvietas “Vertulova” mainīts 
braukšanas ātrums starp pieturvie-
tām, nemainot pienākšanu laiku 
galapunktā; 

• reisam Nr. 07 plkst. 13.00 no Lu-
dzas ATU palielināts braukšanas 
ātrums starp pieturvietām un mai-
nīts pienākšanas laiks galapunktā 
no plkst. 14.25 uz plkst. 14.24; 

• reisam Nr. 08 plkst. 14.30 no pie-
turvietas “Vertulova” palielināts 
braukšanas ātrums starp pieturvie-
tām un mainīts pienākšanas laiks 
galapunktā no plkst. 15.55 uz plkst. 
15.54; 

• reisam Nr. 09 plkst. 13.00 no Lu-
dzas ATU mainīts braukšanas āt-
rums starp pieturvietām, nemainot 
pienākšanu laiku galapunktā; 

• reisam Nr. 10 plkst. 14.12 no pie-
turvietas “Rundēni” mainīts brauk-
šanas ātrums starp pieturvietām, 
nemainot pienākšanu laiku gala-
punktā. 

Izmaiņas stājas spēkā ar 
01.06.2019. 

I. Maļina- Tabūne 
Latgales plānošanas reģio-

na Administrācijas vadītāja 
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TEIRA VIDE IR BYUTISKA CYLVĀKA VESELEIBAI I LOBKLUOJEIBAI 

Jau nu 12. apreļa vysaiduos Kuorsovys 
nūvoda vītuos puļcējuos cylvāki, kab sakūptu 
vidi sev apleik Latvejis tradicionaluo vidis 
pasuokuma “Lielā Talka” ītvorūs. Tolkys 
laikā tyka sakūptys i lobīkuortuotys kara 
pīminis vītys, bazneicu īkštelpys i apleicīne, 
cīmatu, kopsātu, daudzdzeivūkļu sātu i školu 
teritorejis. 

Itūgod myusu nūvoda pogostu puorvaļdnīki 
kūpā ar kopsātu puorzinim aicynuoja īsasaisteit 
kopsātu teritorejis sakūpšonā. Par pīmāru, 
Saļņovys pogosta īdzeivuotuoji vysaktivuokī 
beja Zoblevys kopsātys sakūpšonā, kur 
pīsadaleja ap 20 tolkuotuoju. Uguļovys kopsātys 
tolcinīki izzuodžēja sausūs kūku zorus, 
izleidzynuoja atkritumu skaudzi, kas beja 
sakruotys aiz kopu žūga. 

Ari izgleiteibys īstuodis īsasaisteja itamā 
akcejā. Mērdzinis pamatškolys školāni kūpā ar 
vuiceibu spākim devēs apkūpt Pūdynovys 
kopsātys teritoreju. Sovukuort Mežavydu 
pamatškolys klašu kolektivi sakūpe na tikai 
školys apleicīni, nu ari sova cīma apleicīni. 
Īspiejams, itaida attīksme pret vidi i dorbu jau nu 
mozūtnis ness augleigus rezultatus attīksmē i 
parodumu maiņā. 

Īdzeivuotuojim beja vareiba na tikai sakūpt 
sova nūvoda apleicīni, nu ari izzynuot, saglobuot 
i daleitīs viesturiskuos līceibuos par Kuorsovys 
dzeļžaceļa staceju, Buozovys cīmu, tuo nuokūtni 
i īdzeivuotuoju lūmu tymā. Nūtikšonā “Miseja – 
Buozova” pīsadaleja na tikai vītejī īdzeivuotuoji, 
bet dažaidu jūmu eksperti – sociolantropologe 
Dace Dzenovska, industrialuo montuojuma 
pietnīks Toms Altbergs, muzeologe Ineta Zelča 
Sīmansone, kas vadeja diskuseju “Ciema 
nākotne, mūsu loma tajā”. 

Dīvamžāļ īdzeivuotuoju interese par vidis 
nūtikšonu “Lielā Talka” ir mozynuojusēs, partū 
Kuorsovys nūvoda pošvaļdeiba cer, ka 
nuokušajūs godūs atsauceiba augs! Paļdis 
školānim i školuotuojim, nūvoda ļaudim i 
gostim par īguļdeitū dorbu. Tolka seņ vaira nav 
tikai atkrytumu vuokšona – tei ir ari 
apkuortejuos ainovys sakūpšona, 
lobīkuortuošona i vyss, kas līk dūmuot par teiru 
vidi sātā, duorzūs, parkūs, mežūs i ceļa moluos. 

 
Antra Barkāne 

sabīdriskūs attīceibu specialiste 

Malnovys pogosta tolkuotuoji 

Gološovys pogosta tolkuotuoji 

Malnovys pogosta tolkuotuoji 

Saļņovys pogosta tolkuotuoji 

Mērdzinis pamatškolys tolkuotuoji 

Mežavydu pamatškolys tolkuotuoji Tolkuotuoji Buozovā 

“MISEJA – BUOZOVA!” 

Sastdiņ, 27. aprilī, kas ir Latgolys kongresa 
dīna i Leluos tolkys dīna, Latvejis pīrūbežā 
nūtyka “Miseja - Buozova”.  

Nūtykumā pīsadaliejās na tikai buozovīši i 
Kuorsovys apleicīnis ļauds, bet ari socialantro-
poloģe Dace Dzenovska, industrialuo montuoju-
ma pietnīks Toms Altbergs, muzeoloģe Ineta 
Zalča Sīmansone, kai ari divi jaunī buozovīši jeb 
puiši, kas ir īsaguoduojuši vairuokys viesturis-
kuos apbūvis celtnis. Reita pusī vysi tolcinīki 
izguoja cauri cīmam, klausūtīs vītejūs cylvāku 
stuostūs par tū, kaida reiz ir bejusi Buozovys i 
Kuorsovys stacejis dzeive. Tei bejusi gone elita-
ra vīta, kur gribieja dzeivuot un struoduot ļūti 
daudzi cylvāki. Kinoteatrs i garuos ryndys, puor-
buozts sabīdriskais transports raizi stuņdī, 
glaunys klumbys i dokumentu vyltuošona - atmi-
ņuos daliejās treju paaudžu buozovītis Agnese, 
Janīna i Emīlija.  

Gona runuots, ķēremīs pi dorbim! Vīna brigā-
de devēs iz vacū školu jeb klubu, lai uzpūstu tū 
vāluok plānuotajai diskusejai, ūtra kompaneja 
guoja iz dzelzceļnīku medpunktu, kur laika gaitā 
beja sasakruojīs lels atkrytumu daudzums, bet 

vieļ cyti guoja iz kazarmom jeb posta āku, kur 
beja leidzeigys problemys kai medpunktā, kai ari 
beja juoīrūbežoi pīkļuve telpom, aizdieļojūt lū-
gus i durovys. Ap vysom ākom izgrīzem saaugu-
šūs kryumus. Interesantuokuo beja viesturis lī-
ceibu mekleišona i vuokšona – vysūs objektūs 
beja atrūdamys dažaidys senys montys i dorba 
reiki, biļdis i viestulis, aplīceibys, pat pasis. Niu 
vysi dokumenti i eksponati ir aiz drūšom atslā-
gom, gaidūt, kod tū vysu vareis izruodeit kaidā 
nu Buozovys ākom vysim interesentim. Peic 
čaklys struoduošonys talcinīkus sagaidieja gor-
da, bīdreibys “Kūzuls” gatavuota spāka putra. 

Dīnys nūslāgumā nūtyka diskuseja “Cīma 
nuokūtne, myusu lūma tymā”, kurys īsuokumā 
industrialuo montuojuma pietnīks i VAS 
“Latvijas dzelzceļš” puorstuovs Toms Altbergs 
stuotieja par Buozovys apbūvis viesturi i viertei-
bu, kai ari diskutiejam ar jū par īspiejamīm sa-
darbeibys virzīnim ar “LDZ”. Antropoloģe Dace 
Dzenovska, kas uz pasuokumu beja speciali atli-
duojusi nu Oksfordys, daliejās ar sovom puordū-
mom i īvuoktū informaceju par pošu buozovīču 
gaitom cīma pastuoveišonys laikā, kū jei veic 
pietiejuma ītvorūs. Vāluok, runojūt par konkre-

tim dorbim, ar kurim byutu juosuok, nūnuocem 
pi secynuojuma, ka vysa pyrms byutu Kuorsovys 
stacejis apbūve voi atsevišķis ākys juoīsnādz 
Kuļturys montuojuma puorvaļdei, lai sinimtu 
kuļturys pīminekļa statusu, kas ļautu pretendeit 
uz valsts finansiejumu kaida objekta konservace-
jis voi restauracejis programmai. Paraleli tam, 
vādzātu uzsuokt puorrunys ar “LDZ” par dažu 
stacejis telpu patapynuošonu Kuorosvys pošvaļ-
deibai, lai gidi un cyti tūrisma cylvāki varātu 
nūvoda vīsim izruodeit stacejis īkštelpys, kas 
šajā breidī nav īspiejams. Svareigi byutu kaidā 
nu pošvaļdeibys ākom izvītuot vysmoz pagaidu 
ekspoziceju par Buozovu i Kuorsovys staceju. 
Pasateicūt pietiejumam “Kārsavas stāsti” i 
“Miseja - Buozova”, informacejis un materialu 
tam ir pīteikūši. 

Lels paļdis ikvīnam, kas pīlyka rūku nūtyku-
ma tapšonā! Paļdis tīm, kam Buozova i nūvoda 
kuļturviesturiskais montuojums nav vīnaldzeigs. 
Tikai myusu pošu rūkuos ir tys, kaids i voi mon-
tuojums paliks nuokušuom paaudzem. 

Jurs Vuorkaļs 

Nūtykuma organizators  
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VEIKSMĪGI AIZVADĪTS ŠAUTRIŅU MEŠANAS TURNĪRS JĒKABPILS KAUSS 2019 
13. un 14. aprīlī Jēkabpilī jau 
19. reizi norisinājās Latvijas 
reitinga šautriņu mešanas sa-
censības „Jēkabpils kauss 
2019”, ko organizē Latvijas 
Darta Organizācija (turpmāk 
– LDO). Šogad tika uzstādīts 
Jēkabpils sacensību apmeklē-
tības rekords – piedalījās 77 
kungi, 24 dāmas, 9 jaunieši 
un 8 juniori. 

Veiksmīgs starts padevās “SK 
Kuorsova” šautriņmetējiem. 

Dāmu konkurencē 3.vietu izcīnīja Marija Ružāne, ar ko arī nostiprinājās 
Latvijas reitingā dāmām 3.vietā. Piektā šoreiz palika Zeltīte Strade. Kun-
giem līdz finālam aizcīnījās divi SK Kuorsova šautriņmetēji - Aivars 
Šutka un Laimonis Naglis. Finālā pārliecinošāk nospēlēja Laimonis un 
izcīnīja savu pirmo Latvijas reitinga šautriņu mešanas sacensību posma 
čempiona titulu, ar ko arī Latvijas reitingā pakāpās uz otro vietu. 

Spēļu ieraksti no Latvijas reitinga šautriņu mešanas sacensībām 
“Jēkabpils kauss 2019” pieejami LDO Facebook un Youtube kanālos, kā 
arī ar plašāku informāciju par sacensībām var iepazīties LDO mājas lapā 
www.latviadarts.com. 

Laimonis Naglis 

SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs, Darta komandas galvenais treneris 

26. aprīlī Preiļos tikai aizvadīta Latvijas Re-
publikas 72. skolu spartakiāde pavasara kro-
sā. 

Kārsavas vidusskolu pārstāvēja 15 skolēni, no 
kuriem visaugstāko rezultātu ieguva Marija Bojā-
re (2007. – 2008.g.) – 800m – 2,49,0 – 3. vieta. 
Kopvērtējumā Kārsavas vidusskola ieguva 3. vie-
tu (134 p.) 

Sporta skolotājs: V. Krišāns 

 

27. aprīlī Lietuvā, Birštonā notika XXXII 
Starptautiskais sporta soļošanas memorāls par 
godu leģendārā lietuviešu soļotājam, olimpisko 
spēļu vicečempionam Antana Mikēnam. 

U – 18 

Viktorija Krišāne – 5km – 32,02 – 7. vieta 

Vivita Krišāne – 5 km – 34,46 – 9. vieta 

U – 20 

Edgars Gadžega – 10km-1,01,04 – 5. vieta 

Treneris: V. Krišāns 

 

5. maijā Jēkabpilī notika 30. Jēkabpils atklā-
tais čempionāts vieglatlētikā veltīts P. Zeltiņa, 
J. Bērziņa un Fr. Sjomkāna piemiņai. 

U – 16 

Brigita Mūrniece Krišāne – 3000m sp. s. – 
20,14,78 – 1. vieta 

2003. un vecāki 

Viktorija Krišāne – 5000m sp.s. – 28,34,02 – 1. 
vieta 

Treneris: V. Krišāns 

 

Zilupē 8. maijā notika 2018./2019.m.g. starp-
novadu skolu kausa izcīņa vieglatlētikā. 

2008. – 2009.g. 

Katrīna Medne – t/l – 3,72 – 1. vieta, 60 m – 9,49 
– 1. vieta 

Denīze Loreta Nagle – 500m – 1,48,96 – 1. vieta 

Anastasija Karpisonova – a/l – 1,05 0 1. vieta 

Linda Jakovļeva – a/l – 0,95 – 3. vieta 

Stafete: 4x50m – 35,52 – 2. vieta / L. Jakovļeva, 
D. L. Nagle, A. Karpisonova, K. Medne/ 

2006. – 2007.g. 

Rafaels Rostorgujevs – 1500m – 5,26,82 – 1. vie-
ta 

Dairis Dauksts – 1500m – 5,40,66 – 3. vieta 

Paula Pundure – 100m – 14,86 – 1. vieta 

2002. – 2003.g. 

Signija Voite – 100m – 13,88 – 1. vieta, t/l – 4,30 
– 3. vieta 

Vivita Krišāne – šķēps – 14,40 – 1. vieta, a/l – 
1,25 – 2. vieta 

Junora Streļča – 1500m – 5,59,09 – 1. vieta 

Ilvija Nagle – 3000m – 12,58,59 – 1. vieta 

Roberts Dovgiallo – šķēps – 34,18 – 1. vieta, lode 
– 10,51 – 1. vieta 

Sabīne Blaua – lode – 8,52 – 1. vieta 

Nikita Jakimovs – 400m – 56,60 – 1. vieta, 
3000m – 11,15,66 – 3. vieta 

Stafete: 4x100m – 53,36 – 1. vieta /S. Voite, V. 
Krišāne, R. Dovgiallo, N. Jakimovs/ 

Juniori 

Linda Kiščenko – 400m – 1,12,27 – 1. vieta, 
1500m – 6,36,95 – 1. vieta 

Railija Zagorska – 100m – 14,30 – 1. vieta 

Laine Pontaga – a/l – 1,25 – 3. vieta 

Edgars Gadžega – a/l – 1,65 – 1. vieta, 400m – 
57,13 – 2. vieta 

Mārtiņš Laganovskis Vesers – t/l – 5,38 – 2. vieta 

Mārcis Gaidukovs – t/l – 5,27 – 3. vieta 

Stafete: 4x100m – 54,79 – 3. vieta (E. Potāsa, R. 
Zagorska, R. Dovgiallo, M. Laganovskis Vesers/ 

Sporta skolotājs: V. Krišāns 

 

Mežvidu pamatskolas sporta skolas audzēkņu 
rezultāti 

2006. – 2007.g. 

Brigita Mūrniece Krišāne – t/l – 4,10 – 2. vieta, a/
l – 1,15 – 3. vieta, 800m – 2,50,74 – 2. vieta 

Marija Bojāre – a/l – 1,45 – 1. vieta, 100m – 
15,34 – 3. vieta 

2004. – 2005.g. 

Intars Brencis – t/l – 4,54 – 3. vieta, 1500m – 
5,13,92 – 2. vieta 

2002. – 2003.g. 

Viktorija Krišāne – t/l – 4,70 – 1. vieta, a/l – 1,45 
– 1. vieta, 400m – 1,08,30 – 1. vieta 

2008. – 2009.g. 

Gustavs Krišāns – bumb. meš. – 36,65 – 1. vieta, 
a/l – 1,25 – 1. vieta.  

Treneris: V. Krišāns 

PIRMĀS STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBAS 
Atnākot pavasarim, ir iesākusies skriešanas 
sezona. 24. aprīlī sportisti no Kārsavas, Sal-
navas, Mežvidiem, Mērdzenes, Pušmucovas, 
Pildas, Ludzas, Ciblas, Zilupes skolām pulcē-
jās Malnavas aktīvās atpūtas Ziedoņa parkā 
uz sacensībām Pavasara Krosā. Starpnovadu 
skolu sacensības Malnavā notika pirmo reizi, 
pulcējot kopā 97 skrējējus. 

LIELS PALDIES sakām Ziedoņa parka skrieša-
nas trases izveidē un sakopšanā Jurim Vorkalim 
un viņa komandai. 

Kārsavas vidusskolas skrējējiem vidusskolu gru-
pā: 2000.-02.g.dz.jaunieši 2000m distancē 
1.vietu izcīnīja Edgars Gadžega, jaunietes 
1000m distancē 3.vieta Lindai Kiščenko. 

2003.-04.g.dz. meitenes 1000m distancē 1.vieta 
Junorai Streļčai, 2.vieta Ilvijai Naglei, zēni 
1500m distancē 3.vieta Nikitam Jakimovam. 

2005.-06.g.dz.1000m distancē 3.vieta Paulai 
Pundurei, 2.vieta Rafaelam Rostorgujevam un 
3.vieta Dairim Daukstam, 

2007.-08.g.dz. 500m distancē 1.vieta Danielam 

Andrejevam. 

Pamatskolu grupā: 
2003.-04.g.dz.1500m 
distancē 1.vieta Ral-
fam Punanam 
(Salnavas psk.), 
3.vieta Eināram Čo-
ičam (Salnavas psk.), 
1000m distancē 1.vieta 
Viktorijai Krišānei 
(Mežvidu psk.), 
2.vieta Ksenijai Va-
dzerei (Mežvidu psk.), 
3.vieta Laurai Novi-
kovai (Mērdzenes psk.), 

2005.-06.g.dz. 1000m distancē 1.vieta Brigitai 
Mūrniece – Krišānei (Mežvidu psk.), 2.vieta Li-
ānai Balikai (Salnavas psk.), 3.vieta Annai So-
fronovai (Mērdzenes psk.), 

2007.-08.g.dz. 500m distancē 1.vieta Marijai 
Bojārei (Mežvidu psk.), 3.vieta Danielai Klodžai 
(Mērdzenes psk.), starp zēniem 1.vieta Tomam 

Naglim (Salnavas psk.). 

Apsveicam uzvarētājus un skolotājus Viktoriju 
Krišānu, Olgu Labanovu, Inesi Avotu, Jolantu 
Silicku. 

Ināra Kivle 

Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes jomas 

koordinatore 

PASĀKUMI 
26. maijā plkst. 12.00 Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā Kārsavas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 

30. maijā plkst. 10.00 Salnavas KN Kārsavas 
novada skolēnu vokālo ansambļu sadziedāšanās 

2. jūnijā plkst. 11.00 Goliševas KN bērnības 
svētki 

7. jūnijā plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā Baznīcu 
nakts koncerts 

8. jūnijā plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā Rīgas pro-
jektu kora un Viljama Braienta mūzikas koncerts 

15. jūnijā plkst. 22.00 Goliševas KN diskotēka 

15. jūnijā plkst. 22.00 Salnavas KN balle kopā 
ar Elmāru Sarkanu jeb “Sastdīnis Muzykants” 

21. jūnijā plkst. 21.00 ielīgošana Salnavas 
brīvdabas estrādē 

23. jūnijā “Krosta” estrādē Līgovakara kon-
certizrāde un Jāņu nakts balle 

23. jūnijā plkst. 21.00 Mērdzenes estrādē Līgo 
koncerts "BREINUMAINA ŠEI NAKSNEŅA" 

23. jūnijā plkst. 22.00 Goliševas zaļajā estrādē 
Līgo diskotēka 

23. jūnijā plkst. 23.00 Mērdzenes estrādē Līgo 
nakts balle kopā ar GUNU 

28. jūnijā plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa 
Dievmātes Romas katoļu baznīcā ērģelnieces 
Ilonas Birģeles un vijolnieces Paulas Šumanes 
koncerts 

http://karsava.lv/pasakums/kora-muzikas-koncerts/
http://karsava.lv/pasakums/kora-muzikas-koncerts/
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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. 

 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Valentīna Beikule 

1927. - 5.04.2019.  

Salnavas pagasts 

Mateušs Lelis 

1955. - 13.04.2019. 

Salnavas pagasts 

Broņislavs Poikāns 

1930. - 13.04.2019. 

Malnavas pagasts 

Jānis Stripkāns 

1944. - 30.03.2019. 

Mērdzenes pagasts 

Anatolijs Turlajs 

1940. - 19.04.2019. 

Mežvidu pagasts 

Olga Žogots 

1941. - 7.04.2019. 

Malnavas pagasts 

facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīļa mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri: 

ŠOGAD AKTĪVI IESĀKUSIES FUTBOLA SEZONA 

Līdz ar mācību gada uzsākšanu tiek sākts arī skolu futbola čempionāts. 

Pirmajā posmā čempionāts tiek izspēlēts reģionos, kur labākā katra Latvi-

jas futbola reģiona skola izcīna tiesības sevi pārstāvēt finālturnīrā Rīgā. 

Čempionāts notiek trīs klašu grupās - 4.–5. klase, 6.–7. klase un 8.–9. kla-

se. Kārsavas vidusskola piedalījās reģionu ZA izspēles kārtā triju vecumu 

grupās. Skolotāji: V. Krišāns un O. Labanova 

14. aprīlī, 27. 

aprīlī un 24. 

martā Kārsavas 

vidusskolas sta-

dionā notika 

Kārsavas nova-

da jauniešu mi-

nifutbola turnīrs 

“KUORSOVA 

– 2019” zēnu un 

meiteņu koman-

dām dažādās 

vecuma grupās. 

14. aprīļa spēlēs 

U 16 vecuma 

grupā piedalījās 5 komandas. Ludzas NSS/ SK Kuorsova ieņēma 1.vietu 

turnīrā. 

24. martā 

noslēdzās 

minifutbo-

la turnīrs 

U-13 gru-

pā (2006. 

g.dz un 

jaunāki). 

Turnīrā 

piedalījās 

Jēkabpils 

SS, Balvu 

SS, Rē-

zeknes novada BJSS (Malta), Rēzeknes novada BJSS/FA1, Rēzeknes no-

vada 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 Rē-

zeknes nov. BJSS (Malta) un 4. vietā palika Alūksnes BJSS. Savukārt 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 

22. aprīlī Kārsavas vidusskolas stadionā norisinājās tradicionālais Lieldie-

nu turnīrs minifutbolā 6x6, kuru rīkoja Sporta klubs “Kuorsova” sadarbībā 

ar Kārsavas novada pašvaldību. Piedalījās 6 komandas: SK Kuorsova, 

Kārsava Juniori, Dream Team Kuorsova, Intara Garāža, Pušmucova un 

Ludzas NSS. Izspēlējot viena apļa spēles katrai komandai ar katru: - 

6.vieta Kārsavas Juniori, - 5.vieta Dream Team Kuorsova. Tika izspēlētas 

finālspēles: par 3.vietu sacentās SK Kuorsova un Pušmucova, bet lielajā 

finālā tikās Intara Garāža pret Ludzas NSS. Veiksmes faktors šoreiz bija 

Pušmucovas spēlētāju pusē, kuri arī izcīnīja 3.vietu ar rezultātu 3:2. Aiz-

raujošā, momentiem bagātā, skatītājiem skatāmā finālā Ludzas NSS tomēr 

bija nedaudz veiksmīgāki par Intara Garāžu un svinēja uzvaru ar rezultātu 

6 pret 5. Par piedalīšanos turnīrā SK Kuorsova ar saldumiem atzīmēja trīs 

meitenes: Adriānu Bulinsku, Liliānu Krasutinu un Elīnu Oļipovu, kā arī 

turnīra jaunāko dalībnieku Timuru Kovalenko. Par pārsteiguma balvām 

pateicamies veikalam ELVI.  

Šogad pirmo gadu sāka savas futbola gaitas 1. un 2. klases futbolisti, kas 

piedalījās turnīrā Rēzekne Open 2019 un turnīrā Kārsavā “Dzintara līga 

2019”. 

3.un 4.maijā Olimpiskajā centrā Rēzeknē tika aizvadīta bērnu futbola tur-

nīri, kurā futbola laukumā savus spēkus pārbaudīja 2011. un 2009.gadā 

dzimušie futbolisti, 

tostarp Ludzas NSS/

Sk Kuorsova ko-

manda (treneri Rai-

vis Kozlovskis un 

Mihails Oļipovs) un 

Ludzas NSS koman-

da (treneris Edvīns 

Savickis). 

12. maijā Kārsavas 

vidusskolas stadionā 

notika turnīrs 

“Dzintara līga 

2019”, kur atbalsta Mihails Zemļnskis. Šajā turnīrā piedalījās gan puišu, 

gan arī meiteņu komandas! Piedalījās 4 komandas vienotās Ludzas NSS/

Sk Kuorsova (3 zēnu un 1 meiteņu), Rēzeknes BJSS/FA zēnu un meiteņu 

komanda, un TFK Rēzekne zēnu komanda.  

Komandās tika atzīmēti labākie spēlētāji: Megija Dambīte, Kristaps Da-

niels Začs, Paula Pundure, Linards Losānds, Albina Kanepe, Maksims 

Černoguzovs un Patriks Platpīrs. Spēļu rezultāti netika ņemti vērā un pie 

piemiņas balvām tika visi turnīra dalībnieki!  

Latvijas Futbola federācijas rīko mācību-treniņu spēļu ciklus, kur savas 

prasmes parā-

da jaunie ta-

lanti. Uz Lat-

vijas ZA re-

ģiona izlasi 

U14 vecuma 

grupā no SK 

Kuorsova 

tika izsaukts 
Daniels Ru-

dovičs un 

Rainers Pat-

malnieks, 

savukārt uz U 

13 vecuma 

grupu aicināja Rafaelu Rastorgujevu un Dairi Daukstu. 
Mihails Oļipovs 

Sporta metodiķis 


