BIEDRĪBA “PŪGA” UZSĀK PIEKTĀ ERASMUS + PROJEKTA
REALIZĀCIJU
jauniešus
tā īstenošanā, jauniešu līdzdalība ir uz
attīstību
vērstas sabiedrības
pamats.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir
apstiprinājusi biedrības “Kārsavas novada
jauniešu centrs “Pūga”” projektu “Rafting in
entrepreneurship”, kas tiks īstenots programmas "Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros. Šī
projekta gaitā no 19. līdz 30. septembrim Armēnijas pilsētā Diližanā pulcēsies jaunieši no septiņām valstīm- Latvijas, Armēnijas, Spānijas,
Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Gruzijas.

Projektā
tiks iesaistīti
arī
jaunieši
kas savās
ikdienas
gaitās saskaras
ar
ekonomiskiem, sociāliem un ģeogrāfiskiem šķēršļiem. Tādējādi uzlabojot jauniešu galveno prasmju un spēju līmeni, kā
arī veicinot jauniešu līdzdalību Eiropā un darba
tirgū.

Biedrība “Pūga” uzsāk dalībnieku atlasi dalībai
jauniešu apmaiņas projektā. Ja tev ir labas angļu
valodas zināšanas, tu esi motivēts iegūt jaunu pieredzi un būt atbildīgs komandas biedrs, tad sazinies
Šis ir jau piektais biedrības Pūga projekts ERAS- ar mums rakstot uz e-pasta adresi biedriMUS+ programmā un tā mērķis ir- sniegt jaunie- ba.puga@gmail.com. Detalizētāku informāciju par
šiem gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par jauniešu apmaiņas projektu meklē www.karsava.lv
uzņēmējdarbības uzsākšanu – stiprinot saites starp Projekts “Rafting in entrepreneurship” tika finanjaunatnes jomu un darba tirgu, kā arī veicināt jaun- sēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne dariešu informētību par ERASMUS+ programmas pie- bībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptaudāvātajām iespējām un to, kā dalība šāda veida pro- tisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
jektos var ietekmēt nākotni.
Caur konkrētiem Armēnijas ekotūrisma uzņēmēj- nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
darbības piemēriem mēs vēlamies parādīt jauniešu jebkuru iespējamo izlietojumu.
apmaiņas dalībniekiem to, ka bieži vien sava biznesa uzsākšanai nemaz nevajag tik daudz. Šo desmit
dienu laikā jauniešiem būs iespēja iegūt pieredzi
plānošanā, komandas darbā, publiskajā runā, pārbaudīt sevi un savas spējas neierastās situācijās,
uzlabot komunikācijas prasmes un izrādīt iniciatīvu, jo svarīgākais šī projekta mērķis ir iesaistīt

Inga Zagorska
Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga””
valdes locekle

Cienījamie izlaidumnieki!
Lai vienmēr pasaulē būtu kaut
kas, ko gribat iemācīties, ko vēlaties
darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt,
cilvēks, kuru gribētos satikt! Lai dzīve nekad nekļūtu vienmuļa
Atcerieties: kad mēs esam patiesi,
mēs esam skaisti, kad mēs esam
skaisti, mūs mīl un kad mūs mīl, mēs
esam laimīgi. Tātad esiet taisnīgi gan
pret sevi, gan cilvēkiem visapkārt,
nedariet kaut ko, par ko vēlāk būs
kauns, bet vienmēr atcerieties, ka labais šajā pasaulē pievelk labo.
Lai piepildās visas labās domas
un vēlējumi jums un jūsu ģimenēm!
Cienījamie vecāki!
Bērnu audzināšana ir liela, nopietna un ļoti atbildīga lieta. To jūs visi
noteikti tagad, skatoties uz saviem
lolojumiem, apzināties, bet tas ir tikai
viņu ceļa sākums. Vēl daudz, daudz
reižu viņiem būs nepieciešams jūsu
padoms, aizstāvība, kādreiz arī stingrāks vārds. Jo jūs izdzīvojat arī savu
bērnu dzīvi! Ģimene ir stūrakmens
pasaulē!
Stipru veselību, sirdsmieru un mīlestību jūsu ģimenēs!
Godātie pedagogi!
Atkal viens skolēnu izlaidums
aiznes sev līdzi jūsu pieredzi, jūsu
zināšanas, arī jūsu izdzīvotos kopā
gadus!
Lai arī turpmāk jūs priecē audzēkņu sasniegumi, gandarījums par
paveikto darbu katra mācību gada
beigās!
Vēlot visiem veiksmi un panākumus,
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja
Ināra Silicka

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
maija mēnesī sastādīti 2 laulību
reģistri. Apsveicam!

AICINĀJUMS KĀRSAVIEŠIEM UN MALNAVIEŠIEM PIETEIKTIES UZ BĒRNĪBAS
UN JAUNĪBAS SVĒTKIEM
Tradicionāli, katru gadu, augusta vidū, notiek Bērnī- bāzēs, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas
bas Svētki – sešgadīgajiem kārsaviešiem un malna- prasības, aicinām bērnu vecākus pieteikties līdz 20.
viešiem /dzimuši 2013. gadā/ un Jaunības Svētki – jūlijam uz Bērnības un Jaunības svētkiem.
astoņpadsmitgadīgajiem kārsaviešiem un malnavieInāra Rasima
Kārsavas
KN vadītāja
šiem /dzimuši 2001. gadā/. Ņemot vērā to, ka Kārsa29330637, inara.rasima@karsava.lv vai vietnēs Facebook/Draugiem.lv
vas novada pašvaldībai nav tiesiska pamata datus
Agnese Medne
par pilngadību sasniegušām personām un sešgadīMalnavas pagasta kultūras
nodaļas vadītāja
giem bērniem meklēt un apkopot pašvaldības datu29435057, agnese.medne@karsava.lv vai vietnēs Facebook/Draugiem.lv

JAUNĀKIE KĀRSAVAS
NOVADA IEDZĪVOTĀJI
Ksenija
Ralfs Gabriels
Nikola
Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo
vecākus un vecvecākus!

Pašvaldība un Sabiedrība
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KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANTO SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
VALDES LOCEKĻA AMATU
Kārsavas
novada
pašvaldība Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:
Reģ.Nr.90000017398, Vienības iela 53, Kārsa• Atbilstība likuma “Publiskas personas kava, Kārsavas novads, LV-5717, aicina pieteikpitāla daļu un kapitālsabiedrību pārties
uz
vakanto
SIA
“KĀRSAVAS
valdības likums” 37. panta otrās daļas
NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatu,
prasībām;
pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.
• Augstākā izglītība (vēlams inženierGalvenie amata pienākumi:
zinātnēs, uzņēmējdarbībā un vadībā vai
• Nodrošināt ūdensapgādes, kanalizācijas,
ekonomikā);
apsaimniekošanas pakalpojumus Kārsavas
• Vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
novadā;
• Vēlama pieredze komunālo pakalpojumu
• Nodrošināt
daudzdzīvokļu dzīvojamo
sniegšanas organizācijas jomā, māju apmāju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
saimniekošanā;
• Organizēt un vadīt uzņēmuma darbu at• Pieredze iestādes vai struktūrvienības fibilstoši uzņēmuma stratēģijai;
nanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
•

Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt SIA
“KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un tā
darbinieku darbu, nodrošināt statūtos
noteikto funkciju un pienākumu izpildi;

•

Pārzināt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” darbību reglamentējošos normatīvos aktus;

•

Pārstāvēt SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot
pašvaldības un valsts institūcijas.

• Labas datora lietošanas prasmes (Word,

Excel, PowerPoint, Outlook);

•

Spēja pastāvīgi organizēt darbu, pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību par to
izpildi.

Mēs piedāvājam:
•

Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

• Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
•

Kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu.

Pretendentiem līdz 2019. gada 25. jūnijam
plkst. 16.30 jāiesniedz Kārsavas
novada
domes 14. Kabinetā (kancelejā) Vienības ielā
53, Kārsavā, Kārsavas novads, LV-5717, vai
sūtot
elektroniski dome@karsava.lv šādi
dokumenti:
•

Pieteikuma vēstule;

• CV;
Zināšanas un pieredze nekustamo īpašumu
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
pārvaldīšanas, attīstības projektu vadīšanā
un uzraudzībā, finanšu vadības jomā, kā
• Motivācijas vēstule
arī zināšanas par kapitālsabiedrības darKonkursa komisija sazināsies tikai ar tiem prebības jomām;
• Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes tendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.
iemaņas, prasme strādāt komandā, emo- Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu
dome@karsava.lv
cionāla stabilitāte;
•

KAPUSVĒTKI KĀRSAVAS NOVADA KAPSĒTĀS
Kapusvētki Mežvidu pagasta kapsētās:
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:

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) Vecpiragovas kapos kapusvētki
Kapusvētki Malnavas, Salnavas, Ruskulovas draudzēs:
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) Veckārsavas kapos kapusvētki
(Sv. Mise 27. jūlijā 8.00)
28. jūlijs plkst. 13.00 (svētdiena) Kārsavas kapos kapusvētki
(Sv. Mise 28. jūlijā 11.00)

BIZNESA IDEJU KONKURSS “STEP UP!” IR KLUOT, NU 1. DA 30. JUŅA!
Kuorsovys nūvoda pošvaļdeiba informej, ka biznesa ideju konkurss
“STEP UP!” nūteik ari itūgod, i jau sastū godu interesenti ir
aicynuoti dasaceit sovu daleibu. Biznesa ideju realizacejai nu
pošvaļdeibys budžeta itymā godā ir daškierti 7000 eiro i vīna
atbolstamuo projekta suma var dasnēgt pat da 2000 eiro.
Jaunūs uzjiemieju biznesa ideju konkurss “STEP UP!”* dūd vareibu
sevkuram Kuorsovys nūvoda īdzeivuotuojam realizet sovu ideju jaunu
produktu ci pakolpuojumu radeišonai. Dasacejumus konkursam juoīsnādz
juņa mieneša garumā (nu 1. da 30. juņa).
Kab dasasaceitu biznesa ideju konkursam, pretendentam juoaizpylda
projekta dasacejuma veidlopa i tei juoīsnādz Kuorsovys nūvoda
pošvaļdeibā. Īsnāgtuos idejis tiks vārtātys divejuos kuortuos.
Kotrysdasacejums izīt cauri pyrmajai viertiešonai, kurys laikā teik
puorbaudeita īsnāgtūs dokumentu atbiļsme nūlykumam. Ūtramā kuortā
tykušajim pretendentim ir juosagatavej sovys biznesa idejis prezentaceja i
ar tū juoīpazeistynoj žureja, kura ari nūsaceis atbaļsteituos biznesa idejis i
leidzfinansiejuma apjūmu.
Konkurss nūteik jau sastū godu piec kuortys i itymā laikā atbolstu sovys

uzjiemiejdarbeibys plana eistynuošonai ir
sajāmuši 22 Kuorsovys nūvoda īdzeivuotuoji i
kūpejais daškiertuo finansiejuma apjūms
sasnīdz vaira nakai 22 000 eiro. Pylns saroksts
ar atbaļsteitajim projektim ir apsaverams
Kuorsovys nūvoda sātyslopā karsava.lv/
uznemejdarbiba/biznesa-ideju-konkurss.
Vaira informacejis par jaunū uzjiemieju
biznesa ideju konkursa nūrisi i konsultacejis
projekta veidlopys aizpiļdeišonā var dabuot,
zvonūt iz telefonu 29327265 ci rokstūt epostu iz adresi anna.zimele@karsava.lv.
Dasacejuma anketa i nūlykums daīmams Kuorsovys nūvoda sātyslopā
www.karsava.lv.
* "Step Up" tulkojumā no angļu valodas "Solis augšup".

Anna Zīmele
Kuorsovys nūvoda turisma organizatore
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LUDZĀ UN TUVĒJOS NOVADOS VAR PIETEIKTIES MĀCĪBĀM
PIEAUGUŠAJIEM 171 PROGRAMMĀ

Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, kuru īsteno
Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA). Ludzā un tuvējos novados var
pieteikties mācībām 171 izglītības programmā piecās izglītības iestādēs. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz
to var ātri un ērti izdarīt tiešsaistē līdz
28. jūnijam.
Ludzas novadā palielinājies mācību
klāsts
Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji
var izvēlēties apgūt kādu no vairāk nekā
800 dažāda garuma un satura izglītības
programmām, kas pieejamas 46 Latvijas
pilsētās un novados. Ludzas novadā piedāvāto mācību klāsts audzis divas reizes no 44 izglītības programmām 2018. gadā
uz 101 mācību programmu šogad.
Mācības pieaugušajiem pieejamas arī tuvējos novados – Ciblas novadā 14 programmas, Zilupes novadā 22 programmas
un Kārsavas novadā 34 programmas.
Visā Latvijā un arī Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados pirmoreiz var
pieteikties mācībām mūžizglītības kompetencēs, kas palīdz iegūt dzīves garumā
noderīgas prasmes, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū. Šajos novados šīs kompetences var apgūt kādā no 97 izglītības
programmām, kuru klāstā ir tādas mācības kā komandas darba vadīšanas ABC,
profesionālā angļu valoda mehāniķiem,
digitālās prasmes darba vajadzībām, ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā,
produkta veidošana un pārdošana, dizaina
domāšana uzņēmējiem un citas.
Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās 74 izglītības programmas Ludzas, Ciblas, Zilupes
un Kārsavas novados pieejamas deviņās
tautsaimniecības nozarēs. To vidū ir 21
programma, kurā var iegūt darba tirgū
pieprasītu profesiju, piemēram, kļūt par
automehāniķi, loģistikas darbinieku, ēku
būvtehniķi, šuvēju, lokmetinātāju, elektromontieri, mēbeļu galdnieku, noliktavas
darbinieku.
Jaunums - pieteikšanās tiešsaistē
Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās
norit
tiešsaistē
mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv jebkurā
diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav
jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz
izglītības iestādi klātienē.
Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām
tiešsaistē, konsultācijas un iespēju pieteikties klātienē nodrošina pieaugušo izglītības koordinatori 82 VIAA sadarbības
pašvaldībās, tostarp arī Ludzas un Kārsavas novados. Visu koordinatoru kontakti
pieejami www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25
gadiem līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un
strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais
mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi. Ludzas pilsētas un novada, kā arī tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācībām arī citās Latvijas vietās.
Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas
novados mācības šajā kārtā piedāvā piecas izglītības iestādes. To vidū ir mācību
centrs Austrumvidzeme, mācību centrs
A.D.Streem, mācību centrs FIBRA, mācību centrs PLUS un pieaugušo neformālās
izglītības centrs AZOTE.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības ir bez maksas, pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var finansēt arī darba
devējs. Mācību maksa ir atkarīga no izglītības programmas veida un ilguma. Tie ir
vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki simti eiro garākajās
programmās, kurās var iegūt profesiju.
Plašāka informācija par uzņemšanas
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts
projekta
tīmekļa
vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
No Ludzas novada un apkārtnes mācījušies jau vairāk nekā 140 cilvēku
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā
tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā
17 000 strādājošo. No Ludzas, Ciblas,
Kārsavas un Zilupes novadiem projektā
līdz šim iesaistījies 141 strādājošais, un
69% mācības pabeiguši. 18% jeb gandrīz
katrs piektais mācību dalībnieks ir
vecumā no 45 gadiem, kas apliecina novadu iedzīvotāju gatavību mācīties mūža
garumā.
Līdz šim šo novadu iedzīvotāju vidū
populārākās mācību programmas ir bijušas dažādu kategoriju autovadītāju apmācības, apmācība darbam ar motorzāģi un
krūmgriezi un mācības autokrāvēja vadīšanā. Daļa no tām pieejamas apguvei arī
šajā kārtā.
ES fondu pieaugušo izglītības projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Zane Birka
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa
Vecākā informācijas speciāliste

VELO VASARA ARĪ KĀRSAVĀ
Rosinot vasaru pavadīt
aktīvi un reizē iepazīstot
Latviju, iedzīvotāji aicināti
šovasar piedalīties spēlē
“Latvijas
velo
vasara
2019”. Spēle ar velobraucienu pa Kārsavu, apmeklējot kontrolpunktus un
pildot papilduzdevumu.
Spēles autore ir Jelgavas
gide Zane Grava, kura pirmajā velo vasarā aicināja iepazīt
tikai Jelgavu, otrajā – jau
Zemgali, bet pērn un šogad –
Latviju. Spēles mērķis ir popularizēt pārvietošanos ar
velosipēdiem, parādīt, cik
interesanti var pavadīt brīvo
laiku kopā ar draugiem, ar
ģimeni un individuāli, kā arī
parādīt katras pilsētas kultūrvēstures pieminekļus, iepazīstināt ar vietējiem mājražotājiem, māksliniekiem.

jošo vesti un gaismiņu, ja
iespējams.
15 punktu KP - Krasta estrāde. Foto jābūt redzamam
dalībniekam, velo un objektam. Jāiesūta fotokolāžas no
veiktajiem uzdevumiem, tikai tad, ja Jūs būsiet veicis
50% no uzdevumiem, saņemsiet kontrolpunkta 15 punktu.
Tātad jūs varat veikt dažus
uzdevumus, tad jums būs tikai savākto uzdevumu punkti. Tāpat ap katru KP ir jāizveido vismaz 20 km garš
maršruts, kas iezīmēsies Endomondo aplikācijā: https://
ej.uz/SpeleVeloVasaru2019
1. Ekspedīcijas uzdevums Malnavas, Salnavas un Ruskulovas
muižu
apskate
(5punkti).

2. Kārumnieku uzdevums Maiznīca "Dzīles" un tirgus
Spēle sastāv no 100 kon- ciems"(5punkti).
trolpunktiem, kas atrodas dažādās Latvijas vietās, un ta- 3. Ekspedīcijas uzdevums Bozovas ciematiņa koka
jos dalībniekiem ir jāveido
mežģīņu
raksti
foto atskaite. Katram kontrol- mājeļu
punktam Latvijas pilsētā vai (5punkti).
novadā ir desmit papilduzde- 4. Dzelzceļa vēstures uzvumi, kas ietver gan izziņas devums - Kārsava stacija
momentus par konkrēto vie- (5punkti).
tu, gan apzina mājražotājus 5. Vēsturiski sāpīgais punkts
katrā novadā. Tāpat ir uzde- - Malnavas Hitleru bunkuri
vumi, kas atsauc atmiņā Lat- (5punkti).
vijas industriālo mantojumu, 6. Baznīcu
uzdevums
ļauj apzināt piemiņas vietas, Kārsavas, 2 Malnavas, Salnamūziku, kultūru un dabas vas, Stiglovas baznīcas (par
vērtības.
katru 1 vai kopā 10punkti).
Kā reģistrēties?

7. Ēdināšanas/dzirdināšanas
Spēles dalībniekiem, kas uzdevums - Latgales Šmareģistrējušies spēlei, dalība kovkas ražotne (5punkti).
pasākumā bez maksas. Pārē- 8. Mākslas uzdevums - vides
jiem interesentiem dalības instalācija Uguns" (5punkti).
maksa 2 EUR. Piesakies izai9. Mūsdienu uzdevums - Nucinājumam www.endomondo
mernes valnis, dabas taka un
.com Latvijas velo vasara
skatu tornis (5punkti).
2019, veic ziedojumu (3-5
EUR) uz norādīto kontu un 10. Latvijas upes - Rītupe
esi iekšā! Ziedojums ir reģis- (5punkti).
trēšanās atslēga! (Zane Grava Vis kontrolpunktu karte https://ej.uz/
pašnodarbinatās
konts
VeloVasara2019
LV50HABA0551030652281, maksā- Noteikti vari rakstīt uz
jumā uzrādot: ziedojums).
epastu: ekspedicija.info@inb
Uz velobraucienu lūgums ox.lv un arī zvanīt 29733112
līdzi ņemt padzerties, atstaro- (protams, ne 24h diennaktī).
Anna Zīmele
Tūrisma organizatore

MASU ATVAĻINĀJUMI KĀRSAVAS PAŠVALDĪBĀ
No 8. jūlija līdz 21. jūlijam Kārsavas novada pašvaldībā būs pieejami tikai pamatpakalpojumi.
Sākot ar šo gadu, Kārsavas novada pašvaldība ievieš jaunu atvaļinājumu grafiku vasaras mēnešos. Divas nedēļas (šogad no 8. jūlija līdz 21. jūlijam)
pašvaldības speciālisti dosies atvaļinājumā, līdz ar to iedzīvotājiem būs pieejami tikai pašvaldības pamatpakalpojumi (dzimtsarakstu nodaļas, bāriņtiesas, sociālā dienesta, kases sniegtie pakalpojumi un iesniegumu pieņemšana).
Šāda atvaļinājumu forma izvēlēta, redzot pozitīvo piemēru citās pašvaldībās, jo tas ļauj efektīvāk plānot pašvaldības darbu vasaras mēnešos.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SABIEDRĪBA
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CĪŅA AR LATVĀŅIEM!
Viena no Latvijas nopietnākajām ilgi nerisinātajām problēmām ir Sosnovska latvāņu
lielā izplatība. Kaut arī, salīdzinājumā ar citiem reģioniem, Kārsavas novadā tā nav kritiska, ir vairākas vietas, kur šī problēma ir
aktuāla – Malnavas, Nesteru, Pudinavas un
Annasmuižas ciemu apkārtnē. Pašvaldība
vairākus gadus testējot dažādas metodes to
ierobežošanā ir secinājusi, ka metožu pielietošana ir ļoti atkarīga no konkrētās vietas un to
efektivitāte atšķiras, bet galvenais secinājums
ir tas, ka cīņai ar tiem būs rezultāts tikai tad,
ja visi īpašnieki veiks neatlaidīgu un plānveidīgu darbu latvāņu apkarošanā.
Latvāņu ienākšana Latvijā
20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā latvāņi tika ievesti Latvijā kā kultūraugs,
perspektīvs lopbarības augs, taču izrādījās, ka
Sosnovska latvāņi ir tipisks invazīvs augs, kurš
izkonkurē vietējās sugas un strauji pārņem teritoriju, to izplatība Latvijā ir izgājusi no kontroles. Sākot šī auga audzēšanu lopbarībai, nav ievērots viselementārākais piesardzības princips.
Tagad tas plaši izplatījies dažādās teritorijās,
īpaši nekoptās zemes platībās un grāvjos. Ja
latvāņi aug ap upēm un citām ūdenstilpnēm,
tiem izdodas izplatīt sēklas plašā apkārtnē.
Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi ir ļoti
ekspansīva suga – var ieviesties un saglabāties
ne tikai nezālienēs un ceļmalās, bet arī dabīgās
augu sabiedrībās. Iznīdēt ielaistus latvāņus ir
gandrīz neiespējami un jālieto viss iespējamais
agrotehnisko un bioloģisko paņēmienu komplekss.
Latvāņu dzīvotspēja
2–4 metrus garajiem latvāņiem lapas plātne
var sasniegt 1,5 metrus. Augs uzzied, nogatavina
vairāk kā 20 000 sēklu un aiziet bojā. Sēklas
dīgtspēju saglabā līdz pat pieciem gadiem Tādēļ,
ja tas ir sācis ziedēt, nedrīkst ļaut tam nogatavināt un izsēt sēklas. Pēc appļaušanas ziedkopas
nepieciešams sadedzināt.
Būtiska arī tā augstā reģenerācijas spēja, kuras
dēļ pļaušana viena pati nenodrošina latvāņa iznīcināšanu (ja vien tā netiek veikta tik regulāri kā
golfa zālienam). Latvāņu dīgsti ir salizturīgi un
pacieš – 4o C līdz – 7o C temperatūru. Sākot ar
otro dzīves gadu, bezsniega laikā tie iztur līdz –
25o C, bet zem sniega pat – 45o C.1
Likums pieprasa cīnīties
Ministru kabineta noteikumi paredz, kas ar
latvāņiem invadētās teritorijas tiesiskajam valdītājam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) informācija par invadētajām teritorijām un par izvēlētajām metodēm, kas paredzētas cīņai ar latvāņiem. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai, un
pēc tam teritorija jānovēro vēl vismaz piecus
gadus. Savukārt Augu aizsardzības likumā noteikts pienākums invazīvās augu sugas iznīcināt
un sniegt informāciju VAAD par to izplatību. Šo
pasākumu neveikšanas gadījumā zemes valdītājs
vai īpašnieks var saņemt brīdinājumu vai naudas
sodu.
Izraisa kaitējumu veselībai
Latvāņi ir ne vien kaitīgi lauksaimniecībai, bet
arī bīstami veselībai. Lai gan pieskaršanās latvāņiem nav sāpīga, tomēr to šūnsula, saskaroties ar
ādu, ultravioleto staru iedarbībā rada apdegumiem līdzīgus bojājumus, kuri var kļūt jūtami
pēc 15–20 stundām. Latvāņu sulas savienojumi
ir kancerogēni (izraisa vēzi) un teratogēni
(izraisa embriju bojājumus). Cilvēkam, kurš apdedzinājies ar latvāņu sulu, vairākus mēnešus
var saglabāties pigmenta plankumi, bet vairākus
gadus āda var kļūt jūtīgāka un tumšāka. Tāpat
var rasties ilgi dzīstošas un sāpīgas brūces un, ja
sula iekļuvusi acīs, īslaicīgs vai ilglaicīgs
aklums. Visbīstamākais cilvēka veselībai ir
Sosnovska latvānis.
Tādēļ, ierobežojot latvāņus, nepieciešams ie-

vērot darba aizsardzības prasības. Jālieto ūdensnecaurlaidīga materiāla apģērbs, zābaki, aizsargcimdi, sejas aizsargmaska vai aizsarbrilles,
kā arī jāņem līdzi ūdens trauks, ar kuru pēc darbu beigšanas latvāņu sula jānoskalo no darbarīkiem un apģērba. Aizsargtērpam jābūt ar slēgtām piedurknēm. Brilles vai aizsargmaska nedrīkst aizsvīst. Cimdos ieteicams iebērt mazliet
talka pulvera, lai nesvīstu rokas. Zābakos jāģērbj
zeķes. Jāņem vērā, ka saskare ar latvāņu šūnsulu
var būt tieša vai netieša – caur apģērbu, kā arī
karstā un saulainā laikā ar tvaikiem.
Ierobežošanas metodes
Pastāv četri latvāņu ierobežošanas metožu veidi – mehāniskais, ķīmiskais, bioloģiskais un
kombinētais. Mehāniskās metodes ir vairākas –
ziedu čemura nogriešana, centrālo rozešu izduršana, noklāšana ar melnu (gaismas necaurlaidīgu) plēvi vai citu mulču, nopļaušana ar tratorvilkmes vai ar rokām darbināmu tehniku. To
veic vai nu 2 – 4 reizes veģetācijas periodā, apmēram ik pēc 2 – 3 nedēļām, kad latvānis sasniedzis 15 – 20 cm augstumu, vai arī vienu reizi
ziedkopas ziedēšanas sākumā. Metode pielietojama regulāri vismaz 6 – 8 gadus.
Augsnes apstrāde
Augsnes apstrādi veic lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs, kur iespējams izmantot lieljaudas tehniku, no aprīļa līdz septembrim. Šī apstrāde nedod iespēju jaunajiem latvāņiem nostiprināt
sakņu sistēmu un pārziemot, bet vecajiem neļauj
uzkrāt barības vielas. Sistēma ietver aršanu, frēzēšanu, lobīšanu, kultivēšanu, ecēšanu un šļūkšanu. Šī ir viena no visefektīvākajām metodēm,
ar ko salīdzinoši ātri var iznīcināt latvāni (3 – 4
gadu laikā), tomēr tā ir salīdzinoši dārga. Pēc
metodes veiksmīgas īstenošanas nedrīkst pieļaut
jaunu augu iesēšanos apstrādātajā teritorijā.
Ķīmiskā un bioloģiskā metode
Ķīmisko ierobežošanu veic, izmantojot līdzekļus, kuru sastāvā ir dabīgā viela glifosāts. Izvēlēto augu aizsardzības līdzekli nelieto kombinācijā
ar citiem ķīmiskiem preparātiem, jo ķīmiskā
kombinācija var zaudēt efektivitāti. Metodi pielieto bezvējā, uz sausiem augiem un ja tuvāko
divu stundu laikā nav gaidāms lietus.
Vecās latvāņu audzēs pirmo reizi to pielieto
aprīļa beigās, maija sākumā un atkārto pēcdzinumu masveida parādīšanās. Ja latvānis ir kādā no
nākamajām tā attīstības stadijām, pirms tam veic
nopļaušanu. Atklātās platībās apstrādi veic ar
lieljaudas tehniku, bet ierobežotās platībās – ar
muguras smidzinātāju. Atsevišķiem augiem – ar
aplikatoru vai injekciju veidā.
Bioloģiskajai ierobežošanas metodei jeb noganīšanai izmanto liellopus, aitas un kazas. Vislabāk tā pielietojama pavasarī. Ja latvāņus mājdzīvniekiem izmanto kā monobarību, tie var radīt līdzīgas traumas kā cilvēkiem, tādēļ mājdzīvniekus jānodrošina ar pilnvērtīgu papildus barību.
Kombinētā metode
Kombinētā ierobežošanas metode ir ļoti efektīva. Lauksaimniecības zemēs augsni rudenī loba
vai uzar 10 – 15 cm dziļi, pavasarī šļūc, kultivē,
kā arī pirmajos gados sēj ātraudzīgas kultūras
(eļļas rutku, rapsi u.c.). Papildus mehāniski neļauj nostiprināties latvāņu sakņu sistēmai. Nākamajos gados sēj miežus, vasaras kviešus, lieto
divdīgļlapu nezāļu herbicīdus un veic optimālu
augsnes apstrādi. Tā turpina vismaz 2 -3 gadus,
papildus pielietojot augsnes apvēršanu vai ķīmisko metodi.
Sīkāk ar ierobežošanas metodēm var iepazīties
šeit: http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija
-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem/latvanuierobezosanas-metoodes.aspx
Ņemot vērā Sosnovska latvāņu negatīvo ietekmi uz lauksaimniecību, ainavas skaistumu un
cilvēku veselību, nepieciešama aktīva rīcība, lai

tos ierobežotu un galu galā iznīdētu. Aicinām
visus zemes īpašniekus, kuru īpašumos ir sastopama šī invazīvā suga, iepazīties ar metodēm un
savā īpašumā izvēlēties visatbilstošāko, nepieļaujot to izplatību un sekmējot latvāņu izskaušanu mūsu novadā.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar vides pārvaldības speciālistu Juri Vorkali
(28343926 vai juris.vorkalis@karsava.lv).
Teritorijas Kārsavas novadā, kur ir izplatījušies latvāņi:

Juris Vorkalis
Vides pārvaldības speciālists
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KUORSOVYS KN SAIME IZBAUDA DUOVUOTŪ
CEĻUOJUMU

20. godsymta 50. godūs
tyka lykti pamati jaunam
Kuorsovys pilsātys Kultūrys
nomam. Atkluošona asūt bejuse - 1959. goda 9. majī.
2019. goda 10. majī, nūtyka
pasuokums
“Kuorsovys
Kultūrys Noma Stuosts 60
“mirkļūs” “. Ar KKN kolektivu
dzīsmem,
dejom,
performancem tyka izstuosteita leidzšinejuo Noma Dzeive i
Nūtykumi.
Jubilejis
pasuokumu
kuplynuoja
KN
draugu
veļtiejumi i duovynuojumi.
Vīns nu jaukuokīm puorsteigumim - Kuorsovys Nūvo-

da
Pošvaļdeibys
duovona – “Vīnys
dīnys braucīņs pa
Latgali”.
2. juņī Kultūrys Noma “pamatsastuovs”
devēs ceļā. Īzavērem
Dauguopiļs Cītūkšņa
viesturiskijūs
pīdzeivuojumūs. Nu
Vasargeļišķu Skotu
tūrņa
pazavēre
varenī, iz 10 latu
banknotes attāluotī,
Daugovys lūki. Preiļi sagaidēja Kuorsovys Kultūrys Noma
saimeiti ar syltom
bulceņom
Tierdznīceibys Centrā “Ūga”, naaizmierstamu kruošņumu Leļļu Muzejī i gordīm kebabim Jura Vucāna “Hasanā”.
Saulainuo
Aglyune
deve
svātlaimi ar nasatricynomū
dvēselis mīru Bazilikā i
veldzejūšū olūta iudiņi. Kristus
Karaļa Kolns pīruodēja Augstuokuo Spāka asameibu, kas
īdūd vareibu i talantu uzņiemeigīm Cylvākim…
Sazasmālušs Latgalis styprumu, prīceigi, gandareiti par
nūviertiejumu i jaukū īspieji,
KKN saimeite otkon dūdās
sovuos ikdīnys gaituos ar
dvēselisku
pateiceibu
par
īspaideigū duovonu.
KKN saimeitis vuordā, KN
vadeituoja

BIEDRĪBA LUDZAS RAJONA PARTNERĪBA
ORGANIZĒ SEMINĀRUS POTENCIĀLAJIEM UN
ESOŠAJIEM PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM
Biedrība Ludzas rajona
partnerība organizē seminārus potenciālajiem un esošajiem projektu iesniedzējiem
Semināru norises vieta un
laiks:
• 13. jūnijā Ludzā, Ludzas
novada domes 1. st. zālē,
Raiņa ielā 16a
• 20. jūnijā Kārsavas novadā, Jāņu ielā 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts
• 27. jūnijā Ludzā, Ludzas
novada domes 1. st. zālē,
Raiņa ielā 16 a
Semināra mērķis: sniegt
atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapu aizpildīšanā, finanšu plā-

nošanā, iepirkuma procedūras
veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, publicitātes nodrošināšanā un pārskatu iesniegšanā esošajiem projektu iesniedzējiem (uzraudzība), iespēja
iepazīties ar realizētajiem projektiem, dalīties pieredzē.
Semināra dalībnieki: esošie
un potenciālie projektu iesniedzēji, pašvaldību speciālisti,
uzņēmējdarbības konsultanti,
BDR Ludzas rajona partnerība
padomes, projektu vērtēšanas
komisijas, administrācijas pārstāvji.
Sīkāka informācija Ludzas
rajona partnerības mājas lapā:
www.ludzaspartneriba.lv.
Sandra Palma
Ludzas rajona partnerība

1. JULĪ VELOMUZYKYS KONCERTS MALNOVYS
ŠMAKOVKYS MUZEJĀ
25. junī nu Kūku dzeļžaceļa stacejis
startēs “Velomūzika 2019”. Jau
deveitū reizi muziki, akteri i
leidzbraucieji meis pedaļus i maineis
muzyku pret naktssātu. Itūgod
Velomuzyka izavieliejuse sovus ceļus
i stygys meklēt Latgolā.
Malnovys šmakovkys muzejā 1. julī,
suocūt nu 20.00 stuņžu klauseituojus
prīcēs
Velomuzykys
muzyki.
Velomuzykā pīsadaleis jau cytūs godūs
satyktī – bundzinīks Juris Kroičs,
tausteņinstrumentu
puorvaļdnīks
Kaspars Tobis nu “Dzelzs vilka”,
gitarists Māris Bīmanis, Latvejis
Nacionaluo teatra akteri Kaspars
Zvīgulis, Arturs Krūzkops i Ilze
Blauberga, kai ari muzykis Kārlis
Kazāks.
Itūgod
muzykalajam
kolektivam dsavīnuos basgitariste Maija
Ušča i gitarists Aivars Vaišļa. I nikod
jau navar zynuot, kaidi vēļ puorsteigumi
pīsavīnuos poši!
“Prīca, ka Latgola i latgalīši ar sovu
sirsneibu var īdvesmuot cylvākus braukt
iz iteni ar velosipedim, kab sajustu,
izbaudeitu myusu nūslāpumainū kulturu
i ar kotru gasteišonys dīnu īgiutu sev
jaunu pīredzi. Tys ir lels gūds i patīsa
prīca uzjimt gon gostus, gon
muokslinīkus sovā sātā,” uzsver
Latgolys šmakovkys muzeja Malnovā
saiminīks Juoņs Krivtežs.
Da ituo Velomuzyka ir pīveikuse
4000
kilometrus
pa
Latvejis
attuoluokajim nūvodim, izavielejūt
mozuokūs ceļus i aizaugušuokuos
stygys, kas vad iz vysšmukuokajom
vītom i nūtikšonom. Pīdzeivuoti vaira
nakai 60 koncerti naktssātu vītuos i vēļ
naskaitomys muzykalys šaļtenis ceļā.
Sekuot
Velomuzykai
var vītnis
Facebook.com
lopā
https://
www.facebook.com/velomuzika.
“Bet myusim nav gona! Velomuzyka
ir klivuse par myusu aizaraušonu.
Latveja – par daļu nu myusu pošu.

Velomuzyka mums kotram i kotram
satyktajam cylvākam nūzeimoj koč kū
cytu. Maņ tei ir saaugšona ar sovu zemi.
Ar sovejim,” tai muzykalū ikvosorys
pīdzeivuojumu aproksta tuos dalinīks
Kārlis Kazāks.
Nūgiuņ Velomuzyku tuos ceļā, bet,
ka tys nav īspiejams, tod vīnkuorši
puorskaiti ituo gods maršruta pīturys
punktus. Tī ir šmuki i eipaši vuordi.
Tuos ir pīpiļdeitys i napīpiļdeitys sātys.
Tuos ir vītys, kurys mes gribim satikt –
pyrmū reizi ci tymuos atsagrīzt.
Kūkys, Dīveni, Rāksola, Margitova,
Zablūdnīki, Arendole, Nīdermuiža,
Kozupi, Ārdava, Fintmuiža, Lopoti,
Kuņdziniški,
Soleimi,
Puorpuci,
Obročnaja Statja, Dorotpole, Pipiri,
Padari, Rubinauci, Svarinci, Škrjabi,
Namjoti, Idzepole, Fedorki, Pracapole,
Tribuki, Iudri, Felicianova, Cybla,
Franapole, Ierzeļova, Perekli, Lapatnīki,
Īrubine, Sausinīki, Nūmierne, Svātyune,
Čūdarīne.
Velomuzykys koncerti:
• 25.06. Atašīnis Annys sātā
• 26.06. Vacvuorkovys Andeņūs
• 27.06. Aulejā, keramiķa Veceļa
sātā
• 28.06. Indrā, Laimis muzejā
• 29.06. Bukmuižā, Ezernīkūs pi
Ješa azara
• 30.06. Martišūs pi Isnaudys tautys
noma
• 1.07.
Malnovys
šmakovkys
muzejā
• 2.07. Upītis tautys nomā
Ituo gods braucīņa laikā, taipoš kai
īprīkšejūs godūs, Velomuzykys koncerti
sevkuram interesentam byus pīejami
bezmoksys. Koncertu suokums ap 20.00
stuņdem.
Anna Zīmele
Turisma organizatore

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI KĀRSAVĀ!

Vēršam iedzīvotāju, īpaši autovadītāju, uzmanību uz to, ka visas vasaras laikā Kārsavas pilsētā noritēs remontdarbi, kuri atsevišķos laika
posmos traucēs vai ierobežos satik-

smi Teātra, Telegrāfa, Dzirnavu,
Parka un Skolas
ielu posmos. Kārsavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un ar
sapratni
uztver
būvdarbu sagādātās neērtības.
SIA “KĀRSAVAS
NAMSAINIEKS”
realizē projektu “Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā”, kā
ietvaros tiek veikti siltumtrases būvniecības darbi. Jautājumu gadījumā zvanīt
T. Vorkalim 26182923.

JĀKOPJ SAVAM ĪPAŠUMAM PIEGUĻOŠA TERITORIJA
Spēkā esošie Kārsavas novada pašvaldības 24.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 5 “Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas 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 pā rkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Pašvaldībai ir tiesības uzlikt naudas 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
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 4.A UN 4.B KLASES SKOLĒNI IEPAZĪST PROFESIJAS

ālā

fonda

projekta

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros 8. maijā
Kārsavas vidusskolas
4.a un 4.b klases devās
mācību ekskursijā uz
A/S
„Lazdonas
piensaimnieks” un z/s
„Līvi,” kur iepazinās ar
uzņēmumiem, to darbību un profesijas pārstāvjiem, kas nodarbināti šajos uzņēmumos,
Eiro- uzzināja par šo profesiju pārstāvjiem nepiepas
ciešamo izglītību, zināšanām un prasmēm.
SociA/S „Lazdonas piensaimnieks” uzņēmumā
Nr.8.3.5.0/16/I/001

skolēni uzzināja un praktiski varēja vērot darba
organizāciju uzņēmumā, profesiju pārstāvjus,
kas nodrošina piena pārstrādes ciklu - piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu un realizāciju Kā pēc tam daudzi skolēni atzina, tad piena pārstrādē strādājošiem darbs nav viegls. Pēc
A/S „Lazdonas piensaimnieks’’ apmeklējuma
skolēni devās uz z/s „Līvi”, kur ir lielākais kazu
ganāmpulks Latvijā. Šeit uzzinājām, kādi profesiju pārstāvji nodarbināti šajā saimniecībā –
vetārsts, agronoms, grāmatvedis, pārtikas tehnologs, uzņēmējs, traktorists, šoferis. Uzinājām,
kādi galvenie pienākumi katram veicami un kur
viņi ieguvuši zināšanas, lai kļūtu par šiem profesiju pārstāvjiem.
Ilona Cibuļska
Kārsavas vidusskolas 4.b klases audzinātāja

KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU SASNIEGUMI MĀCĪBU GADA NOGALĒ
Mūsu skolas jauniešiem ir jāprot apzināt, censties izpētīt un spēt saglabāt kultūras priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir
svarīgi zināt un godāt mūsu nācijas personības. Kārsavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu pacietība un darba spars ir neizsīcis arī otra semestra nogalē. Pavasaris audzēkņiem ir aizritējis nemateriālās kultūras
mantojuma apgūšanā kā mūzikā, tā mākslā. Neskatoties uz ilgām pēc pavasara saules un ilgi gaidītās vasaras, audzēkņi ir veiksmīgi sagaidījuši
vasaras brīvlaiku. Gribam sveikt audzēkņus un skolotājus ar jauniem un
nozīmīgiem panākumiem mūzikas un mākslas konkursos. Novēlam uzkrāt
enerģiju un jaunu darba sparu arī jaunajam 2019. /2020. mācību gadam!

Simpātiju balva - Marika Popova (7.mākslas klase), ped. L. Laganovska.
XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss Līvānos, 13.04.2019.
• Atzinība - Danute Rudoviča (2.klavieru klase), ped. J. Andrejeva.
• Atzinība - Laine Dzene (2.klavieru klase), ped. M. Rudoviča.
• Pateicība - Sintija Paršova (3.klavieru klase), ped. R. Kulamova.
Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru modelēšanas koncerts
Madonā, 13.04.2019.
• Pateicība - Pūtēju orķestris, vad. A. Kise
Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkurss “Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā” Tukumā, 26.04.2019.
XIV Latgales jauno pianistu konkurss Balvos, 05.04.2019.
• III vieta - Madara Eižvertiņa (3.mākslas klase), ped.L.Rosicka.
• II vieta - Danute Rudoviča (2.klavieru klase), ped. J. Andrejeva.
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas pro• Pateicība - Sintija Paršova (3.klavieru klase), ped. R. Kulamova.
grammas „Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālās muzicēšanas fināl• Pateicība - Anna Ulnicāne (4.klavieru klase), ped. M. Rudoviča.
konkurss “’Klaberjakte 2019” Rīgā, 27.04.2019.
• Pateicība - Adriana Jankelāne (8.klavieru klase),ped. M. Rudoviča.
• I pakāpe - Lauku kapela „Dimdarēni”, vad. V. Orinska.
II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta • XXI Latvijas tautas mūzikas svētki, Jaunjelgavā, 25.05.2019.
Eliasa mīklu minot" par tēmu "Klusā daba. Lauku veltes" Jelgavā, •
Pateicība - Lauku kapela „Dimdari”, vad. V. Orinska.
Dziesmu diena Balvos, 01.06.2019.
10.04.2019.
• Simpātiju balva - Sabīna Dukaļska (3.mākslas klase), ped. G. Nagle. • Pateicība - Pūtēju orķestris, vad. A. Kise.
• Simpātiju balva - Andis Ancāns (5.mākslas klase), ped. L. LagaGunta Nagle
novska.
•

Mākslas nodaļas direktora vietniece izglītības jomā

SKOLOTĀJI TIEKAS, LAI SADARBOTOS
Laikā, kad skolēni devušies vasaras brīvdienās, skolotāji turpina darbu skolā, piedalās profesionālās meistarības pilnveides kursos, semināros, papildinot savas
prasmes un zināšanas, lai jaunajā mācību gadā varētu tās nodot tālāk saviem skolēniem.
Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā tika sākta
pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu
un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai
rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā
svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Jaunā
mācību satura un pieejas ieviešanai skolās metodiskais darbs novados tiek organizēts mācību
priekšmetu jomās. Skolotāji ir aicināti dalīties ar
Labās prakses piemēriem, uzsverot, ka lielāka
uzmanība jāvelta skolotāju savstarpējai sadarbībai mācību procesa plānošanā un regulārai pieredzes apmaiņai starp kolēģiem.

satura plānošanas un īstenošanas metodēm un
paņēmieniem stundās,
sadarbojoties
dažādu
mācību jomu pedagogiem. Skolotāji vadīja un
piedalījās meistarklasēs
“Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas
un metodes.” Pedagogi
dalījās pieredzē un iepazinās ar aktualitātēm
mācību jomās, izstrādāja
tēmas “Kultūra Latvijā
19. gs. beigās - 20. gs.
sākumā” apguves plānu
literatūrā, vizuālajā mākslā, mūzikā, vēsturē un
sociālajās zinībās. Izmantojot mācību ekskursiju kā efektīvu mācību
organizācijas formu, skolotāji iekļāva tās maršrutā programmas “Skolas soma” pasākumus.

Š.g. 5. jūnijā Kārsavas vidusskolā pulcējās
Kārsavas novada Sociālās un pilsoniskās mācību
jomas un Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā mācību jomas pedagogi, lai veidotu dziļāku izpratni par dažādām iespējamām mācību Nodarbību noslēgumā pedagogi secināja, ka sa-

darbībai ir ļoti liela nozīme, plānojot mācību procesu. Novada skolās jau
norit mācību stundas, kas
vērstas uz kompetencēm
balstītu izglītību; pedagogi
ir ļoti radoši un nemitīgi
pilnveido savu profesionālo darbību.
Paldies par sadarbību visiem semināra dalībniekiem, Kārsavas novada
pašvaldības vadītājai Inārai Silickai un Kārsavas
novada pašvaldības izglītības metodiķei Intai Laganovskai – Veserei par atbalstu semināra organizēšanā un norisē.
Lilita Laganovska,
Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā mācību jomas koordinators
Vija Zelča
Kārsavas novada Sociālās un pilsoniskās mācību jomas
koordinators
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PASĀKUMU PLĀNS
15. jūnijā plkst. 22.00 Goliševas KN diskotēka apbalvošanas diskotēka bērniem līdz plkst.
15. jūnijā plkst. 22.00 Salnavas KN balle kopā 23:00.
ar Elmāru Sarkanu jeb “Sastdīnis Muzykants”

20. jūnijā plkst. 20.00 ielīgosim Mežvidos
"Visa laba Jāņu zāle, ko plūc zāļu vakarā" piedalās pašmāju līgotāji, Dekteru dramatiskā kopa un
Rogovkas vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Vasalinki”. Rotāsimies ar līgo svētku rotu –
vainagiem. Greznākā vainaga pinējai balva

16. jūnijā plkst. 10.00 Kārsavā, Telegrāfa un
Raiņa ielu krustojumā notiks tradicionālais
mājražotāju tirgus. Par lustīgu noskaņojumu rūpēsies Malnavas pagasta pašdarbnieku kolektīvs. Ielūdzam iegādāties vai pārdot vietējo
amatnieku, zemnieku un mājražotāju lauku labu- 21. jūnijā plkst. 21.00 ielīgošana Salnavas
mus.
brīvdabas estrādē "Ielīgošana Salnavā" kopā ar
18. jūnijā Kārsavas tenisa kortos Latvijas Ve- Viļakas un pašmāju amatierkolektīviem, Jāņu
daudzināšana, ugunskurs uz ZAĻUMBALLI
selības nedēļa “Esi
ielūdz muzikants Māris Keišs
kustīgs. Esi veselīgs!”. Programmā:
plkst.16:00- ielu vingrošana, plkst. 17:00veloveiklība, plkst.
18:00- orientēšanās pa Kārsavas
pilsētu (Līdzi jāņem telefons foto uzdevumu
veikšanai. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu
drošību), plkst. 18:30- nūjošana, plkst. 18:3019:30 piepūšamās atrakcijas, spēles un rotaļas
“Krosta” estrādē, plkst. 20:00- apbalvošana. Pēc

23. jūnijā plkst. 21.30 “Krosta” estrādē Līgovakara koncertizrāde, Jāņuguns iedegšana un
Jāņu nakts balle ar Aigaru Kaupužu

28. jūnijā plkst. 18.00 Malnavas Rožukroņa
Dievmātes Romas katoļu baznīcā ērģelnieces
Ilonas Birģeles un vijolnieces Paulas Šumanes
koncerts
29. jūnijā plkst 16.00 Mežvidu KN Muzikāla
programma ar populārām latviešu un ārzemju
dziesmām “Par prieku sev, par prieku tev!” piedāvā Aizkraukles pilsētas kultūras nama populārās mūzikas grupa “Tikai tā!”. Ieeja – viens
smaids
1. jūlijā plkst. 20.00 Malnavas šmakovkas muzejā Velomūzika 2019. Piedalās Kārlis Kazāks,
Juris Kroičs, Kaspars Tobis, Māris Bīmanis,
Kaspars Zvīgulis, Arturs Krūzkops un Ilze Blauberga, Maija Ušča, Aivars Vaišļa un citi. Ieeja
bez maksas.

23. jūnijā plkst. 21.00 Mērdzenes estrādē Līgo 19. jūlijā Malnavas Rožukroņa Dievmātes
koncerts "BREINUMAINA ŠEI NAKSNEŅA" Romas katoļu baznīcā festivāla “Latgales ērģeļu dienas” īpašo viesu koncerts - Inguss Pēter23. jūnijā plkst. 22.00 Goliševas zaļajā estrādē sons (tenors), Vita Kalnciema un Liene Andreta
Līgo diskotēka
Kalnciema (ērģeles)
23. jūnijā plkst. 23.00 Mērdzenes estrādē Līgo
nakts balle kopā ar GUNU

AUGUSTĀ KĀRSAVAS NOVADS SVIN SAVU DESMITGADI
pagasta
pašdarbnieku kolektīvs. Pēc
tirgus
pa
Vienības
ielu notiks
ratiņu parāde, kas būs
krāšņs izrotāto
ratu
karnevāls,
un uzreiz
1. Kārsavas novada svētki
pēc
tam
“Krosta”
estrādē tiks sveikti Kārsavas novada
No 16. augusta līdz 25. augustam jaundzimušie iedzīvotāji.
Kārsavas novads svinēs savu des23. augustā Malnavas Rožukroņa
mitgadi, kur pulcēsies iedzīvotāji
un viesi kopīgā kultūras baudīšanā, Dievmātes Romas Katoļu baznīcā
sporta sacensībās un vietējo mājra- viesosies trīs mūziķi, kas, nesdami
savu mūzikas mākslu plašajā pasaulē,
žotāju meistarojumu baudīšanā.
tomēr dzīvo un darbojas Latgalē –
Novada svētki iesāksies ar svēto Misi Jacinta Ciganoviča (ērģeles), Ingrīda
Stiglovas Sv. Krusta Romas katoļu
Balode (soprāns) un Dainis Skutelis
baznīcā. Pēc kuras visi tiek mīļi aici- (tenors).
nāti uz Kārsavas KN, kur notiks Mērdzenes pagasta prezentācija un izstā- Svētku galvenajā dienā - 24. augustā
Kārsavas “Krosta” estrādē notiks node.
vada desmitgadei veltīts svētku konKultūras programma sāksies ar Jaun- certs. Par lustēm rūpēsies grupa
iešu dienu 17. augustā Mērdzenes Dakota un mūziķis Ainārs Lipskis.
brīvdabas estrādē, kur īpašie viesi būs
apvienība “Latgalīšu Reps”. Jāatzīmē, Kārsavas novada svētki nav iedomāka pirmā Jauniešu diena pirms desmit jami bez sporta aktivitātēm, kuri norigadiem notika arī Mērdzenes brīvda- sināsies Kārsavas vidusskolas sporta
stadionā. Būs teniss, pludmales volejbas estrādē.
bols, strītbols, minifutbols, šautriņas,
18. augustā visi tiek aicināti iegādā- ielu vingrošana u.c.
ties vai pārdot vietējo amatnieku,
zemnieku un mājražotāju lauku labu- Ar sīkāku informāciju par Kārsavas
mus Kārsavas Lielajā tirgū. Telegrāfa novada svētku norisi varēs iepazīties
un Raiņa ielu krustojumā notiks tradi- www.karsava.lv.
Antra Barkāne
cionālais mājražotāju tirgus. Par lustīSabiedrisko attiecību speciāliste
gu noskaņojumu rūpēsies Goliševas

ATKLĀTA TENISA SEZONA

19. maijā Kārsavā, skolas stadiona tenisa kortā norisinājās
Kārsavas novada tenisa sezonas atklāšanas turnīrs, kurā piedalījās 6 dalībnieki - Gunārs Lelis, Jānis Barsukovs, Vitālijs
Konstantinovs, Māris Miezis, Kirils Marusčaks un Vitālijs
Žuks. Kopvērtējums: 5.vietas - Gunārs, Jānis; 4.v. - Vitālijs
K., 3.v. - Māris, 2.v. - Kirils, 1.v. - Vitālijs Ž.

Turnīru organizēja Sporta klubs Kuorsova, sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un veikala ELVI atbalstu.
Laimonis Naglis
SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs
Darta komandas galvenais treneris

KULTŪRA
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ŠOGAD KĀRSAVAS SIRDSSKAIDRĀS EUFROSĪNIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCA ATZĪMĒ SAVU SIMTGADI
krāšņs, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams.
Pēc Otrā pasaules kara draudze turpināja darboties. Periodiski pārbūvējot
un remontējot baznīcu, tās unikālais autentiskums ir zudis. Tomēr baznīcā
ir saglabājušās retas 17.–19. gadsimta ikonas un citi kulta piederumi.

Kārsavas pareizticīgo draudzes pirmsākumi meklējami 20. gadsimta
sākumā, kad Kārsavas miestā tika nolemts būvēt jaunu baznīcu, kas
kalpotu kā jauns pareizticīgo misiju centrs.
Pareizticīgo draudze Kārsavā veidojās 1911. gadā kā misionārais projekts,
ko uzsāka latviešu pareizticīgo misionārs no Vidzemes Pēteris Liepiņš un
vietējais advokāts Gavrils Timjāns. Ideja būvēt baznīcu tika paskaidrota ar
nepieciešamību nodrošināt Kārsavas un tās tuvākās apkaimes iedzīvotāju
vajadzību pēc savas baznīcas.
1911. gada novembrī tika ierīkota pagaidu baznīca – Kārsavas skolas telpās, kur tika uzlikts arī pagaidu altāris. 1912. gadā tika uzbūvēta mācītāja
un psalmotāja māja. Sākot ar 1917. gadu, Kārsavas pareizticīgo draudzē
kalpoja Vidzemes latviešu izcelsmes pareizticīgo mācītājs Aleksandrs
Vickops un viņš 1919. gadā iesvētīja baznīcu par godu sv. Polockas Eufrosīnijai, jo 1910. gada maijā Eufrosīnijas pīšļus no Kijevas pārveda uz
Polocku, bet Kārsava tai laikā atradās Vitebskas guberņā. Arī Kārsavas
baznīcā ir apskatāma maza daļiņa no kņazienes Eufrosīnijas pīšļiem.
Pēc Pirmā pasaules kara draudzei bija nepieciešams pietiekami ilgs laiks,
lai stabilizētu savu darbību un atjaunotu savu kalpošanu. 1932.–1938. gadā draudzes priestera Dmitrija Zaharova kalpošanas laikā kopā ar meistariem no Maskavas, Rīgas un Pleskavas tika pārbūvēts baznīcas zvanu tornis un kupols, virs altāra uzstādīts krusts, dievnams apšūts ar dēļiem un
nokrāsots, tam visapkārt uzbūvēts žogs un iestādīti kociņi.

No 1982. līdz 2011. gadam draudzē kalpoja arhimandrīts Viktors Mamontovs, kas krievu pareizticīgo pasaulē ir bijis viens no redzamākajiem garīgajiem tēviem. Arhimandrīts Viktors ir autors vairākām grāmatām un rakstiem, kas veltīti Krievu Pareizticīgās Baznīcas vēstures jautājumiem.
Tēvs Viktors bija liels Dieva pielūdzējs un viņam apkārt izveidojās stipra
un ticīga draudze

Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo draudzē 20. gadsimtā ir
kalpojuši šādi garīdznieki: Pēteris Liepiņš, Aleksandrs Navisockis, Aleksandrs Vickops, Jānis Vorkuls, Dmitrijs Zaharovs, Joans (Jānis) Trubeckojs, Mihails Šeršņevs, Viktors Paņkovs, Sergejs Švedovs, Leonīds Dorošenko. Šobrīd draudzē kalpo tēvs Aleksejs Vinogradovs.
Kārsavas Sv. Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca ir krāšņs, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams. Tā debesu patronese ir Sirdsskaidrā
Eufrosīnija no Polockas, kuras vārdu līdz pat šai dienai draudze godina. 5.
jūnijs ir Eufrosīnijas nāves diena un Kārsavas pareizticīgo draudzei šie ir
īpaši svētki.
Informācijas sagatavota no rakstu krājuma "Kārsavas stāsti",
Kārsavas kristīgo draudžu vēstures mozaīka, Inese Runce

Baznīcai ir ļoti izteiksmīgs interjers un teltsveida zvanu tornis ar sīpolveida kupolu uz jumta. Arhimandrīts t. Zinons kopā ar saviem mācekļiem
veidoja baznīcas ikonas. Kārsavas Sv. Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca ir

Fotogrāfijas autori: Kārsavas vidusskolas fotogrāfijas pulciņš "Fokuss",
Dainis Poikāns un Didzis Grodzs

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā maija mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri:
Tutina Antoņina
1936. - 24.05.2019.
Ciblas novads
karsava.lv

Dovāne Anastasija
1936. - 16.05.2019.
Kārsava

Mihailova Gaļina
1937. - 02.05.2019.
Kārsava

Platniece Diāna
1980. - 11.05.2019.
Salnavas pagasts

facebook.com/KarsavasNovads

Vorza Viktorija
1934. - 23.05.2019.
Malnavas pagasts

Zeiļuks Dāvis
1997. - 11.05.2019.
Kārsava

twitter.com/Karsavas_Novads

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

