BIZNESA IDEJU KONKURSS “STEP UP!” IR
NAKTS PIEDZĪVOJUMS MEŽĀ
KLĀT, NO 9.SEPTEMBRA LĪDZ 9. OKTOBRIM! TURPINĀS!
Turpinot aizsāktās “EJOM BAKUOT” nakts sēņošanas tradīcijas, šogad 14.septembrī Kārsavas novada pašvaldība organizēja Nakts sēņošanas festivālu.

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka biznesa ideju konkursu
“STEP UP!”* notiek arī šogad, un
jau sesto gadu interesenti ir aicināti
pieteikt savu dalību. Biznesa ideju
realizācijai no pašvaldības budžeta
šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un
viena projekta atbalstāmā summa
var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.
Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss “STEP UP!” dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam
realizēt savu ideju jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšanai. Pieteikumi
konkursam jāiesniedz viena mēneša
garumā (no 9.septembra līdz 9. oktobrim).
Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta
pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā
Kārsavas novada pašvaldībā, kā arī
elektroniski jāaizpilda de minimis atbalsta uzskaites veidlapa. Iesniegtās
idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs
pieteikums iziet cauri pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto
dokumentu
atbilstība nolikumam. Otrās kārtas iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija un jāiepazīstina ar to žūriju, kuri arī noteikts atbalstītās biznesa idejas un
līdzfinansējuma apjomu.
Konkurss norisinās jau sesto gadu pēc
kārtas un šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir
saņēmuši 22 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais finansējuma apjoms sasniedza vairāk kā
20 000 eiro. Pilns saraksts ar atbalstītajiem projektiem ir skatāms Kārsavas
novada
mājaslapā
karsava.lv/
uznemejdarbiba/biznesa-ideju-

konkurss.
Ministru
kabinets
2018.gada
21.novembrī pieņēma noteikumus
Nr.715 “Noteikumi par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites
veidlapu paraugiem”, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis atbalsta uzskaites
sistēmas izmantošana kļūs obligāta no
2019.gada 1.jūlija. Ar 2019.gada
1.jūliju zaudē spēku visi Ministru kabineta noteikumi, kuri šobrīd nosaka
deklarāciju apmaiņas kārtību de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaitei.

Numernes dabas parka teritorijā pulcējās dalībnieki no dažādām
Latvijas vietām, lai sīvā 14 komandu cīņā pierādītu sevi kā labākos
dažādās nominācijās. Tālākā sēņotāju komandas meitenes
“Mušmirītes” mērojusi ceļu no Rīgas, šī komanda kopā ar
“Ātrajiem no Zilupes”, “Sābreišim”, “SUB Beka” un “Bordeļi”
pārējo sēņotāju vidū izcēlās arī pasākumam sagatavotu dreskodu.
Lielākās sēnes atradēji kļuva “Dieļeņi”, kuri varēja lepoties arī ar
apaļākā sēņotāja titulu, ko ieguva komandas pārstāvis Rihards. Ar
mazākās sēnes atrašanu lepojās vairākas komandas, tomēr titulu
ieguva “Netici location”, viņu groziņā atradās arī interesantākās
sēnes tituls. Visvairāk sēnes izdevās salasīt “Vēja grābšļiem”. Ar
tārpainākā atraduma iegūšanu lepoties varēja “Bordeļa” komanda.
Nominācijas jaunākais sēņotājs ieguvēja ir divgadniece Dārta no
komandas "Kvadrātbikši, toties vispieredzējušākā sēņotāja pārstāvēja "Ātrie no Zilupes" komandu.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 21.
novembra noteikumiem Nr. 715
"Noteikumi par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību un
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu
paraugiem" var iepazīties https://
likumi.lv/ta/id/303512.
Vairāk informācijas par de minimis
atbalsta
uzskaiti
https://
www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-deminimis-atbalsta-uzskaite-notikselektroniski.
De minimis sistēma pieejama https://
deminimis.fm.gov.lv/login.
* “Step Up” tulkojumā no angļu
valodas “Solis augšup”.
Sīkāka informācija par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un
konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265
vai e-pastu: anna.zimele@karsava.lv.
Anna Zīmele
Tūrisma organizatore

Pēc mērīšanās ar ieguvumiem, dalībniekiem un skatītājiem tika
piedāvāta iespēja, sildoties pie ugunskura, cienāties ar garšīgu putru un tēju. Vakara tālākā gaitā apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja
noskatīties latviešu filmu “Motociklistu vasara” un izbaudīt balli
mežā, dzīvās mūzikas pavadījumā.
Organizatori pateicas visiem, kas atrada laiku un piedalījās pasākuma veidošanā un organizēšanā, kā arī apmeklētājiem par atsaucību.
Solvita Dzerkale
Jaunatnes lietu specialiste
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NOSKAIDROTI “LMT AUTOSPORTA AKADĒMIJAS SKOLU KARTINGA KAUSA” ČEMPIONI
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavā, sporta un
atpūtas kompleksā “Rullītis”, noslēdzās šī gada “LMT Autosporta Akadēmijas (LMT AA)
Skolu kartinga kauss” un “LMT Elektrokartingu Latvijas čempionāts”. Pēc saspringtās
sezonas starp 15 Latvijas mācību iestāžu un
jauniešu jaunrades centru komandām labāko
sportisko rezultātu “LMT AA Skolu kartinga
kausā” uzrādīja Artūrs Daņiļevskis no Rīgas
41. vidusskolas, bet šīs sezonas “LMT Elektrokartingu Latvijas čempionātā” čempiona
titulu izcīnīja Raivis Veikšāns no Aizkraukles
profesionālās vidusskolas.
Visās aizvadītā čempionāta posma sacensībās
LMT AA komandas demonstrēja lielisku sniegumu un cīnījās par vietām uz pjedestāla. Dalība
LMT AA apmācībās, neatlaidīgi treniņi un darbs
pie tehnikas pilnveidošanas bija pareizā kombinācija, lai pēdējā posmā uzvaru Tautas klasē izcīnītu Artūrs Daņiļevskis. “LMT Elektrokartingu
Latvijas čempionāta” noslēguma posmā pirmo
vietu ieguva Haralds Stumps (Rīgas Valsts
1. ģimnāzija), kas apliecina mērķtiecīga darba
likumsakarīgu rezultātu. Tautas klasē otro vietu
izcīnīja Alise Līga Grāmatiņa (Ropažu vidusskola), bet trešo vietu ieguva Edgars Pavārs (Saldus
BJC), kurš šo sezonu sāka ar uzvaru Madonā.
“LMT Elektrokartingu Latvijas čempionāta” sacensību finālposmā otro vietu ieguva Raivis
Veikšāns (Aizkraukles profesionālā vidusskola),
bet trešo vietu fināla sacīkstēs izcīnīja pagājušā
gada čempions Ričards Irbe (Saldus BJC).
“LMT AA Skolu kartinga kausa" uzvarētājs Artūrs Daņiļevskis ir LMT AA jaunākais braucējs,
kurš šogad Francijā ieguva pirmo vietu Eiropas
čempionātā kartkāriem. Artūra tēvs un komandas vadītājs Georgijs Daņiļevskis stāsta:
“Sezonu noslēdzam ar pozitīvām emocijām un
jau tagad varam domāt par tālāko attīstību – nākamgad plānojam pāriet uz junioru klasi. Noteikti turpināsim piedalīties arī LMT AA sacīkstēs
un aktivitātēs. Akadēmijas rīkotās nometnes vajadzētu apmeklēt visām komandām, jo ekspertu
padomi un trases analīze pirms braucieniem palīdz uzlabot rezultātu. Šosezon neiztikām bez
tehniskām problēmām, sākot ar pilnīgi saplīsušu
motoru līdz remontam pēc sadursmes Kandavā,

bet tie visi bija izaicinājumi, ar kuriem veiksmīgi
tikām galā. Liels paldies LMT AA par sniegtajām iespējām un atbalstu jaunajiem autosportistiem!”
“LMT Elektrokartingu Latvijas čempionāta” sezonas uzvarētāja titulu 15 minūtes bija iespējas
baudīt Arnim Dreimanim no Liepājas Valsts tehnikuma komandas, taču par kontaktu apdzīšanas
manevra laikā pēdējā aplī tiesneši viņam piesprieda piecu sekunžu sodu, ar ko pietika, lai
čempiona titulu iegūtu Raivis Veikšāns un Aizkraukles komanda. Pirms pēdējā brauciena abas
komandas šķīra tikai viens punkts.
“LMT Elektrokartingu Latvijas čempionāta”
čempiona titula ieguvējs Raivis Veikšāns: “Ir
liela gandarījuma sajūta, jo ieguldītais darbs un
vēlās naktis, skrūvējot mehānismus, atmaksājās.
Pērn palikām otrie, bet šogad izdevās sasniegt
maksimālo rezultātu. Ņemot vērā, ka bijām apguvuši elektropiedziņas potenciālu, šajā sezonā
sākām eksperimentēt ar šasijas regulējumiem,
kas ļāva atgūt desmito daļu no sacensību laika. Ir
skaidrs, ka elektrokartingu sacensības ar katru
gadu paliek arvien interesantākas un skatāmākas.
Iepriekšējā sezonā bija trīs izteikti līderi, bet
šosezon jau vismaz sešas komandas brauca vienlīdz labi un cīnījās par uzvaru. Vēlos pateikt paldies Aizkraukles profesionālajai vidusskolai un
mehāniķim Edgaram Šalam, bez kura palīdzības
es nebūtu ticis tik tālu.”
Mārtiņš Aleksandrovičs, LMT AA mentors
un kartingu projektu vadītājs: “Sezonas sākumā bija jūtama liela atšķirība starp elektrokartingu komandām, bet noslēgumā visas komandas
jau brauca līdzvērtīgā līmenī un uzvaras izšķīrās
tikai pēdējos sacensību apļos. Šogad esam sasnieguši LMT AA mērķi – uzlabot skolu un
jauniešu centru audzēkņu zināšanas elektrokartingu spēka piedziņas darbības, uzbūves un apkopes jomās. Ļoti liels gandarījums ir vērot rezultātu izmaiņas arī pēc mūsu kartinga treniņnometnēm. Piloti, kuri piedalījās nometnēs, sezonas otrajā pusē apsteidza konkurentus un pat liedza Tautas klases sezonas sākuma posmu līderiem iespēju cīnīties par uzvarām. Tas liecina, ka
esam izstrādājuši pilnvērtīgu treniņprogrammu
un piesaistījuši lieliskus speciālistus, kuri dalās

ar savām zināšanām un pieredzi, palīdzot jaunajiem sportistiem maksimāli ātri progresēt.”
Šogad par “LMT AA Skolu kartingu kausu
2019” cīnījās Siguldas novada jaunrades centra
“Motodarbnīca”, Priekuļu tehnikums, Smiltenes
tehnikums, Saldus bērnu un jaunatnes centrs,
Ventspils tehnikums, Kandavas lauksaimniecības tehnikums un tā Saulaines teritoriālā struktūrvienība, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, PIKC Rīgas Tehniskā
koledža, Aizkraukles profesionālā vidusskola,
Malnavas koledža, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un
Ropažu vidusskola. Desmit no šīm komandām
startē arī “LMT Elektrokartingu čempionātā”.
“LMT AA ir kļuvusi par stabilu autosporta,
sporta psiholoģijas un elektrospēka piedziņas
apmācību platformu. Šobrīd strādājam pie jaunas
stratēģijas, lai vēl aktīvāk uzlabotu jauniešu zināšanas tehnoloģiju inovācijās, kas ieņem aizvien būtiskāku lomu autosportā un ir Latvijas
lielā iespēja izrāvienam starp pasaules līderiem.
Nākamajās sezonās plānojam radikālas izmaiņas,
kas ļaus elektrokartingiem attīstīt vēl lielāku ātrumu un padarīs komandu darbu, treniņprocesu
un nometnes vēl aizraujošākas,” LMT AA nākotnes plānus iezīmē Mārtiņš Aleksandrovičs.
LMT AA ģenerālsponsors jau devīto gadu ir Latvijas Mobilais Telefons, un to atbalsta arī Latvijas Automobiļu federācija. “LMT AA Skolu kartinga kausa” un “LMT Elektrokartingu čempionāta” mērķis ir iedvesmot tehnikumu un vidusskolu audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo laiku,
izglītot sevi tehniskajā jaunradē, pievērsties autosportam, kā arī papildināt ar nozari saistīto
Latvijas izglītības iestāžu mācību programmu
bāzi ar aktualitātēm elektropiedziņas jomā. Tas
stiprinās mūsu nākotnes elektrotehnoloģiju speciālistu profesionālo līmeni un prestižu nozarē.
Plašāka informācija, “LMT AA Skolu kartingu
kausa” un “LMT Elektrokartingu čempionāta”
nolikumi atrodami LMT AA interneta vietnē, kā
arī akadēmijas sociālo tīklu platformās Twitter
un Facebook.:
Agnese Ruberte
LMT AA komunikācijas konsultante
M. 29337759, e. agnese@witpr.lv

SKOLĀS 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ TURPINĀS PASĀKUMI KARJERAS ATBALSTAM
Kārsavas novada skolās 2019./2020. mācību
gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda
projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un

profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta izmēģinājumskolās, kas ir Kārsavas vidusskola, Mežvidu un Mērdzenes pamatskolas,
darbu turpina 1 pedagogs karjeras konsultants.
Projektā neiesaistītā skola- Salnavas pamatskola.
12.septembrī Valsts izglītības aģentūra apstipri-

nāja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu
2019./2020. mācību gadam. Ar šo plānu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā
www.karsava.lv vai pie projekta koordinatores
Vairas Šicānes.

Vaira Šicāne
projekta koordinatore

IZGLĪTOJOŠS PIEDZĪVOJUMS SKOLĒNIEM PAR MEŽU
12.septembrī Mežvidu pamatskolas 7.9.klašu skolēni kopā ar audzinātājām
atsaucāmies uz Zaļās klases aicinājumu
doties izglītojošā piedzīvojumā pa mežu.
"Latvijas finiera" Zaļā klase sadarbībā
ar AS "Latvijas Valsts Meži" aicināja
skolēnus uz aktīvās atpūtas un izglītības
vietu "Sarkaņkalns", Rēzeknes novadā,
kur 28 dažādās pieturvietās gandrīz 100
meža un kokapstrādes nozares profesionāļu skolēniem stāstīja, rādīja, deva iespēju aktīvi darboties un mācīties.
Klases, apmeklējot pieturas, piedalījās izglītojošās aktivitātēs un uzzināja daudz ko
jaunu par mežu, tajā sastopamajiem kokiem un dzīvniekiem, kā arī šo dabas vērtī-

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI
Džeina, Kristens, Emīlija un Francis
Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo
vecākus un vecvecākus!

bu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tika demonstrēta meža uguns apsardzības un meža apsaimniekošanas tehnika, plašais Latvijā ražoto koksnes produktu klāsts un to izmantošana pasaulē,
kā arī skolēni varēja uzzināt par iespējām apgūt
ar meža nozari saistītas specialitātes. Vislabāk,
protams, skolēniem patika praktiskās aktivitātes,
kurās mācījās stādīt kokus, dzēst ugunsgrēku,
būvēt māju, mērīt kokus, gatavot putnu būrīšus,
sacensties veiklībā, spēlēt spēles, uzbūvēt Leonardo da Vinči tiltu, utt.
Diena patiešām izdevās izzinoša, aktīva un piedzīvojumiem bagāta!!!
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas 7.klases audzinātāja

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā augusta
mēnesī sastādīti 2 laulību reģistri.
Apsveicam!
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LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA

18.septembra rudenīgajā dienā 6.-7.klašu skolēni un audzinātājas devāmis uz Rēzeknes puses Taudējāņu mežiem, lai piedalītos ekspedīcijā pa mežu, ko organizēja Latvijas Valsts

Meži. Ekspedīcijai skolēni rūpīgi gatavojās,
skolā apguva mācību stundu par meža nozīmi
un kopšanu Latvijā, skatījās video par AS
“Latvijas valsts meži” darbību “Mežs cilvēkiem”, iepazinās ar interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu.
Ierodoties ekspedīcijā, skolēniem tika dota unikāla iespēja redzēt meža apsaimniekošanas un
atjaunošanas ciklu īstā mežā, pašiem aktīvi līdzdarbojoties. Apmēram 2,5h ilgā pārgājienā pa
mežu, skolēni apmeklēja 10 tematiskās pieturas,
kur zinošu meža speciālistu vadībā iepazinās ar
meža zinātni, uzzināja, kā ātrāk izaudzēt
augstvērtīgu mežu, kā tiek nodrošināta dabas
daudzveidība mežā, kas ir dabai draudzīga atpūta, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt, kā aizsargāt mežu. Skolēni skaitīja kokus, mērīja to

augstumu, noteica vecumu, atklāja koksnes produktus, mācījās retināt mežu, izvēloties
"vinnētājus un zaudētājus", būvēja zaļi, jo paši
pārliecinājāmies, ka varam uzbūvēt tiltu bez
naglām, kas izturēja visu grupas 17 dalībnieku
pārgājienu tam pāri. Mūsu skolēniem ļoti patika
šī ekspedīcija, iegūtās zināšanas un praktiskās
iemaņas turpmāk viņiem ļaus novērtēt mūsu
valsts unikālo dabas vērtību- mežu- daudz nopietnāk.
Visa kolektīva vārdā vēlamies pateikties lieliskajai ekspedīcijas organizatoru komandai no LVM,
kā arī skolotājai Ritai Pintānei par skolēnu iesaistīšanu un brauciena organizēšanu.
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja

PAGARINĀTA JAUNIEŠU GARANTIJAS UZŅEMŠANA 23 PROFESIJĀS
Līdz 30. septembrim pagarināta Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 23 darba tirgū
pieprasītās profesijās, kuras
var apgūt 1,5 gada laikā bez maksas. Mācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba un ieguvuši vidējo
izglītību, iesniedzot pieteikumu kādā no 13 profesionālās izglītības
iestādēm.
Uzņemšana pagarināta tādās profesijās kā vizuālā tēla stilists, apdares darbu tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsultants, auklis, konditors, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, grāmatvedis, frizierisstilists, loģistikas darbinieks, viesmīlis, automehāniķis, viesu uzņemšanas
dienesta speciālists un klientu apkalpošanas speciālists. Pieteikšanās turpinās arī profesijās - finanšu darbinieks, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, augkopības tehniķis, meža mašīnu operators, datorsistēmu tehniķis,
restorāna pavārs, viesmīlības pakalpojumu speciālists, SPA speciālists,
tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists un interjera dizaina speciālists.
Noslēdzošās uzņemšanas laikā Jauniešu garantijas mācības ir pieejamas
Rīgā, Ogrē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Višķos, Balvos, Rēzeknē, Malnavā, Preiļos, Ludzā un Zilupē.
Lai pieteiktos Jauniešu garantijas mācībām, jaunietim jābūt vecumā no
17 līdz 29 gadiem ar iegūtu vidējo izglītību, taču var būt iegūta arī vidējā
profesionālā izglītība vai augstākā izglītība. Potenciālie audzēkņi var būt

reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai
bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Jāņem vērā, ka
jaunieši nevar būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas
atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti.
Mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir
sekmīgi, kā arī mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā.
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā Jauniešu garantija apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.
Pieteikšanās norit 13 profesionālās izglītības iestādēs līdz 30. septembrim.
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas
noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Jauniešu garantijas mācības Latvijā ir pieejamas kopš 2014. gada, un izvēlētās profesijas pirms katras uzņemšanas tiek saskaņotas ar darba devējiem un nozares ekspertiem. Jau gandrīz 8000 jauniešu ir pabeiguši mācības, un tās ir palīdzējušas viņiem iekļauties darba tirgū. Kā liecina Valsts
izglītības attīstības aģentūras veiktās absolventu aptaujas, pusgadu pēc
izlaiduma 72% aptaujāto jauniešu iekārtojas darbā, turklāt puse no viņiem
– tieši Jauniešu garantijā iegūtajā profesijā.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no
Latvijas valsts budžeta.
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

ATJAUNOTS CEĻA SEGUMS MEŽVIDU UN MĒRDZENES PAGASTOS, KĀ ARĪ DAŽĀS KĀRSAVAS PILSĒTAS IELĀS

Šī gada jūnijā tika atjaunots ceļa segums

Mežvidu pagasta Ziedu, Dārzu un
Meža ielās. Darbus veica Valsts akciju sabiedrība (turpmāk – VAS)
“Latvijas autoceļu uzturētājs”, kopējā summa 38446,21 EUR. Ielām tika
veikta dubultās virsmas apstrāde.

Šomēnes VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
remontdarbus veic Kārsavas pilsētas Kalēju, Zaļās, Dārzu un Kļavu ielās. Atsevišķos laika
posmos var tikt traucēta vai ierobežota satiksme,
tāpēc aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un ar
sapratni uztver būvdarbu sagādātās neērtības.

Mērdzenes pagastā jūlijā tika atjaunots
ielu segums ar asfaltbetona segu Skolas
ielā un Priežu ielas posmā. Darbu kopējā summa 29702,83 EUR un atjaunošanas darbus veica SIA “Ceļi un tilti”.

Visu būvdarbu uzraudzību veica SIA “ R4F” būvuzraugs Armīns Saidāns. Neparedzētu apstākļu
dēļ netiks atjaunots ielu segums visās plānotajās
ielās.
Inese Lipska
Projektu vadītāja

JAUNIEŠU IDEJAS TIEK REALIZĒTAS!
Šī gada 10.augustā Salnavas sporta laukumā
norisinājās sporta pasākums ,,Salnava sporto!”, kuru idejas iniciātora un organizētāja
lomu uzņēmās Ralfs Punans. Šī bija viņa
pirmai paša rīkots pasākums.
Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki, kuri aktīvi piedalījās visās stafetēs un tika
apbalvoti ar medaļām un balvām. “Salnava sporto” dienas disciplīnas ietvēra sekojošas fiziskās
veiklības aktivitātes:
• Atspoles skrējiens ar pildbumbu pārnešanu;
• Riepas ripināšana;
• Iešana ar koka kājām;
• “Aklais kvadrāts”;
• ,,Snaiperis“;
• Riņķu futbols;

Šķērslu josla;
Frīsbijgolfs;
Purva gājējs.
Kā atzīst pats Ralfs: ”Prieks, ka tiek atbalstītas jauniešu idejas, pasākumu organizēja Salnavas jaunieši sadarbībā ar
Kārsavas novada pašvaldību. Doma par
šā pasākuma izveidošanu radās jau
maija sākumā, bet realizēt to sanāca
tikai tagad. Izvēlējos organizēt tieši
sporta pasākumu, jo vēlējos iesaistīt pagasta jauniešus kādā jautrā vasaras aktivitātē. organizēts un pārdomāts. Salnavas iedzīvotājiem
Lai arī dalībnieku nebija daudz, tomēr visi pava- šīs sporta diena deva iespēju piepildīt sporta laudīja ļoti jautri laiku, pārbaudīja savas spējas un kumu ar jauniešu smiekliem un sportisku garu.
sacentās viens ar otru.”
Solvita Dzerkale
Jaunatnes lietu speciāliste
Kā atzīst pasākuma dalībnieki, viss bija labi no•
•
•

SABIEDRĪBA
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NOSLĒGUSIES JAUNAS SILTUMTRASES IZBŪVE KĀRSAVĀ

2018.gada 23.martā Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS
NAMSAIMNIEKS” noslēdza līgumu
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā”
Nr.4.3.1.0/17/A/066 īstenošanu, izmantojot Eiropas Savienības un
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Šā gada 15.augustā tika pabeigta siltumtrašu būvniecība (posms - Telegrāfa
iela 37, Mazā Telegrāfa iela, Vienības
iela, Skolas iela, Parka iela, Dzirnavu
iela, Teātra iela), kur būvniecības laikā
tika demontētas vecās, savu laiku jau
nokalpojušās siltumtrases, kas bija ļoti
sliktā stāvoklī un uzbūvēti jauni pazemes tīkli, tādējādi novēršot siltumenerģijas zudumus.
Projekta mērķis bija izbūvēt 1260 m
garu siltumtrases posmu, kas savienotu

jauno katlu māju Telegrāfa ielā 37 ar
Skolas un Kļavu ielas apkures lokiem,
kas ir realizēts. Šī savienošana bija nepieciešama, lai uzlabotu Kārsavas centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti, kā arī lai nākotnē visa
Kārsavas pilsētas apkure tiktu nodrošināta no jaunās katlumājas.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir
662 975,00 EUR, tajās ietilpst Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 219 200,00 EUR apmērā( 40%
no attiecināmajām izmaksām) un SIA
“Kārsavas namsaimnieks” aizņēmums
Valsts kasē ar Kārsavas novada pašvaldības galvojumu 443 775,00 EUR apmērā.
Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA
"HEKTORS".
Būvdarbus uzraudzīja būvuzraugs SIA
„BaltLine Globe”.
Laura Vilka
SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS"
projektu koordinatore

MĒRDZENĒ NOTIKA ZEMESSARDZES MĀCĪBAS

24.-25. augustā Kārsavas novada
Mērdzenes pagastā notika Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona noslēguma lauka taktiskais vingrinājums,
kurā tika atstrādāti dažāda veida
taktiskie elementi, tai skaitā kauja
apdzīvotā vietā. Tāpat liela uzmanība
tika pievērsta pirmās palīdzības
sniegšanai.
Lauka taktiskajā vingrinājumā kopā ar
zemessargiem uzdevumus pildīja Valsts
robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta
"Sigma" robežsargi.
Vingrinājumu
apmeklēja Valsts robežsardzes priekšnieka
vietnieks pulkvedis
Aleksandrs Šukšins:
”Esmu ļoti apmierināts ar redzēto, Bruņoto spēku un robežsardzes
sadarbība
kļūst arvien labāka,
mēs vairs nerunājam par kontaktu dibināšanu, bet gan par kopīgu sekmīgu
darbu, arī vizuāli mēs atšķiramies maz,
un strādājam vienotā sakaru vidē. ”
Atbalstu Zemessardzes 32. Kājnieku
bataljonam sniedza Zemessardzes 36.
kaujas atbalsta bataljona zemessargi un
karavīri, kas iejutās pretinieka lomā.
Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona
komandieris majors Edgars Belinskis
atzina, ka ir apmierināts ar mācību nori-

si: ”Ļoti priecē zemessargu attieksme
pret uzdevumu izpildi, viņi pašaizliedzīgi velta sevi
valsts aizsardzībai.
Liels paldies viņiem
par to!”
Apmācību noslēgumā majors Edgars
Belinskis pateicās
zemessargiem
un
karavīriem par dalību mācībās. Tāpat
aktīvākajiem karavīriem un zemessargiem tika pasniegtas Zemessardzes Latgales 3. brigādes komandiera un Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandiera pateicības.
Tā kā mācības tika aizvadītas Zemessardzes 28. gadadienas zīmē- 23. augustā tika svinēta Zemessardzes dzimšanas diena, mācību noslēgumā visi
mācību dalībnieki tika aicināti uz kopē-

jo torti ar vienības simboliku, kuru sarūpēja Zemessardzes štābs.
Zemessardzes 32. Kājnieku bataljons
pateicas par atbalstu Valsts robežsardzei, Valsts policijai, Kārsavas novada
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītajam
Jānim Koļčam, zemniekiem Teodoram
un Agrim Lipskiem, Mērdzenes pagasta zemniekiem, ka arī iedzīvotājiem.
Zemessardzes 32. kājnieku bataljons
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SVECĪŠU VAKARI KĀRSAVAS NOVADĀ
Svecīšu vakari Malnavas pagastā 12. oktobrī
• Novoselku kapsētā plkst. 11.00
• Zeļčovas kapsētā plkst. 12.00
• Salinīku kapsētā plkst. 13.00
• Daguševas kapsētā plkst. 14.00
• Grebņevas kapsētā plkst. 15.00
• Bozovas kapsētā plkst. 16.00
Svecīšu vakari Baltinavas novada kapsētās, ko apkalpo Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas prāvests - 13. oktobrī
• Zubku kapsēta plkst. 15.00
• Dziervines kapsēta plkst. 16.00
• Svātyunes kapsēta plkst. 17.00
Svecīšu vakari Kārsavas Malnavas kapos 19.oktobris 16:00
Svecīšu vakari Salnavas pagastā
19. oktobrī
• Rogu kapsētā plkst. 12.00
• Naudaskalna kapsētā plkst. 13.00
• Zacešku kapsētā plkst. 14.00
• Kalvīnes kapsētā plkst. 15.00
Svecīšu vakari Salnavas pagastā
20. oktobrī
• Keiseļovas kapsētā plkst. 12.00
• Zoblevas kapsētā plkst. 13.00
• Silarašu kapsētā 14.00
• Uguļovas kapsētā 15.00
Svecīšu vakari Mežvidu pagasta kapsētās
26. oktobrī
• Vecinānu kapsētā plkst. 12.00
• Dzērvju kapsētā plkst. 13.00
• Pliešu kapsētā plkst. 14.30
2. novembrī
• Sila kapsētā plkst. 13.30
• Lakšinīku kapsētā plkst. 15.00
Svecīšu vakari Mērdzenes pagasta kapsētās 26. oktobrī
• Vecpiragovas kapos plkst. 13.00
• Pudinavas kapsētā plkst. 14.00
• Šalaju kapsēta plkst. 15.00

PASĀKUMI
20. septembrī plkst. 21.00 Kārsavas KN labdarības
koncerts, kurā piedalās Kurts, S’T’A, Alexza, Arnis, Dabasu Durovys, Diona Liepiņa, Dynamic hit un DJ Sine.
Ieeja: 4 EUR
20. septembrī plkst. 19.00 Malnavas muižas zālē Ligitas Valijevas monoizrāde “Trīs vienai”
24. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Kārsavas KN
Asinsdonoru diena
27.septembrī plkst. 17:00 Kārsavas KN vestibilā dzejas dienu izskaņā tikšanās ar dzejnieci un publicisti Annu
Rancāni
27. septembrī plkst. 22.00 Salnavas KN Atvasaras balle
kopā ar ZINTI.
28. septembrī plkst. 13.00 Mērdzenes KN atmiņu ceļi
ved uz Kolhoznieku balli. Mīļi gaidīti visi, kas ar savu
dzīvi un darbu piederīgi tam laikam! Pieteikšanās līdz
20.septembrim un sīkāka informācija mob.26339241
4. oktobris plkst. 18.00 Kārsavas KN skolotāju dienas
svinības – Kaspara Markševiča koncertu
25. oktobrī plkst. 20.00 Mērdzenes KN profesiju svētki. Pasākumā par jautrību gādās Arnis Graps. Lūgums
rezervēt galdiņus līdz 24.oktobrim, piesakot dalību pa
tālr. 26339241 (A.Šarkovska) vai 29471359
(V.Kirsanova). Laipni gaidīti visi iedzīvotāji! Omulībai
līdzi ņemiet groziņu. Ieeja brīva
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Sabiedrība un Kultūra
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SALNAVAS AMATIERTEĀTRA 2018./2019.GADA SEZONA

Salnavas amatierteātris cītīgi gatavojās savai
tradicionālajai pirmizrādei vecgada nogalē
30. decembrī, bet tas netraucēja izpaust savu
jaunradi un ar lieliem panākumiem piedalīties Medņevas rīkotajā skeču parādē
“Draudzības čemodāns”. Tieši Jaunā gada
gaidās skatuves gaismu ieraudzīja Annas
Dančas lugas “Divi čorti Pūramolā” otrā daļa
Salnavas Tautas namā, režisore Valentīna
Kirsanova. Izrāde tika pieņemta ar lielu ska-

tītāju atsaucību.
Tālāk sākās izrāžu maratons pa tuvākām un tālākām Latgales vietām – Rogovka un Bērzgale,
Stoļerova un Cibla, Viļaka, Upīte un Žīguri. Iegriezāmies arī Kārsavas novada pagastos – Malnava un Mērdzene, kur kuplinājām Sieviešu dienas svētkus ar humorīgo skeču par sieviešu tieksmi pēc skaistuma un veselības. Piedalījāmies
Brīvdabas izrāžu festivālā “Vezums 2019” Bauskas Uzvarā, kur Salnavas amatierteātris rādīja 2

SKAN DZEJA MEŽVIDOS

Kad zem kājām pagalmā nejauši nopland iesarkana kļavas lapa, maza
smeldze atgādina, ka vasara pamazām
saka ardievas un tuvojas rudens. Bet
vispirms ir septembris, kad Latvijā
tradicionāli tiek atzīmētas dzejas dienas, skandēta dzeja lielākā vai mazākā
pulkā.
Šoreiz Mežvidos viss notika tik negaidīti, gandrīz vai spontāni, ka dzejas lasījumi aizsākās jau augustā. Par iemeslu tam
ir – patīkams pārsteigums, jo bibliotēkas
novadnieku literātu kuplajam pulciņam
pievienojās jauns autors. Tā ir mežvidiete Valentīna Mortukāne, kas nu jau 39
gadus dzīvo Rēzeknē, bet laikam jau
dzimto māju stārķa ligzda sauc atpakaļ…
Mūsu vērtējumam skanēja dzeja no dzejoļu krājuma „Ir tagad laiks, kad gribu
ieklausīties dvēselē es savā.”

kopiņām, ziedošā
pļavā, vai daudzajos ceļojumu
mirkļos. Lielisku
noskaņojumu radīja draudzenesSandra un Elza-,
kas
Valentīnas
lasījumus papildināja ar skaistām
dziesmām ģitāras
pavadījumā. Tāpēc nav brīnums, ka parādījās pa kādai
asarai klausītāju acīs, jo tiešām tas bija
emocionāli un skaisti… Apsveicēju kuplais pulciņš ne tikai novēlēja radošu turpmāko veiksmi, bet dalījās arī atmiņās,
kaut vai par zelta meklēšanu bērnībā, par
tikšanos, kas nemanāmi, bet jau iezīmēja Valentīnas noslieci uz radošu dzirksti.
Leonīda kungs reizē ar apsveikumu izteica viedu atziņu, ka ne jau tas ir bagāts,
kas ikdienā dzenas pēc naudas un bagātības, bet tas, kurš cenšas saglabāt garīgās
vērtības, kas tik nepieciešamas cilvēka
dvēselei.

Gribas citēt Valentīnu: ‘’ Viens dzīves
mirklis, viens skaists piedzīvojums, kāda
jauka tikšanās vai ceļojums ir vesela bagātība. Bagātība, kas liek justies laimīgai, kas pieaudzē spārnus jaunam lidojumam. Aiz katras uzrakstītās rindas ir veDzejas rindas mijās ar pārdomām par sels emociju pūrs. Katram dzejolim ir
dzīvi, par cilvēka mūžu, kas ir „kā grā- savs stāsts. Bet visā tajā ir mīlestība…”
mata ar daudziem stāstiem,” par to, kā Radošu veiksmi Valentīnai, lai atkal vaun kad ieskanas liriskas stīgas, kas pār- rētu priecēt klausītāju sirdis!
top dzejas pantā. Tas brīdis dažreiz paviVeronika Škestere,
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
sam negaidot atnāk kapsētā pie tuvinieku

izrādes – Annas Dančas “Divi čorti Pūramolā”,
režisore Valentīna Kirsanova un Gitas Onukrānes monoizrādi “Trīs vienai…”, režisore Ligita
Valijeva. Monoizrāde saņēma apbalvojumu par
aktuālas tēmas risinājumu mūsdienu dramaturģijā. Tā ar lieliem panākumiem tika rādīta arī Isnaudas Tautas namā. Pašā sezonas noslēgumā ar
izrādi “Divi čorti Pūramolā” viesojāmies Krāslavas amatierteātra saietā “Neskati vīru no cepures”, kur tikām uzņemti ar ovācijām, jo viss, kas
notiek lugā ir tuvs un saprotams ikvienam skatītājam.
Salnavas amatierteātris aicina:
20.septembrī plkst.19.00 Malnavas muižas
zālē uz monoizrādi “Trīs vienai..”;
21.septembrī plkst.18.00 Krišjāņu KN izrāde
“Divi čorti Pūramolā”.
Kopumā ar septembra izrādēm esam piedalījušies 17 izrāžu vietās. Šī zeona kā nekad ir bijusi
tik bagāta ar viesizrādēm. Liels paldies visiem
Salnavas amatierteātra aktieriem un muzikantiem par veikto milzīgo darbu un ziedoto brīvo
laiku, lai priecētu teātra mīļus savā novadā un
citur Latvijā. Paši aktieri domā, ka vajadzētu
pārfrazēt Šekspīra teicienu: “Dzīve ir teātris.”
salnaviski tas skanētu : “Teātris ir dzīve…”.
Ligita Valijeva
Salanvas amatierteātra pārstāve

KĀRSAVAS NOVADA PAGASTOS NOTIKS
BEZMAKSAS NŪJOŠANAS NODARBĪBAS

Sākot ar 2. septembri, ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt nūjošanas sporta
veidu un apgūt tā pamatprincipus sertificēta instruktora vadībā.

tad tās jāņem līdzi, ja nav, tad
visi interesenti tiks nodrošināti
ar nūjām, kuras tiks pielāgotas
katram individuāli. Vēlama
iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26111413.

Uz nodarbību ciklu aicināts
ikviens, kurš vēlas pievērsties
veselīgam dzīvesveidam un
ieviest savā ikdienā veselības
veicinošu kustības soli. Vienas nodarbības ilgums 1 h.

Visas nodarbības bezmaksas.
Projekts tiek finansēts Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/069
„Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas noPirms ierašanās lūgums aizpil- vada iedzīvotājiem” ietvaros.
Anna Zīmele
dīt anketu, kas atrodama KārProjekta vadītāja
savas novada pašvaldības mājas lapā.
Ja ir savas nūjošanas nūjas,

Dod citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,
Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,
Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.
(M.Laukmane)
Kārsavas novada pašvaldība aicina
esošos un bijušos novada izglītības
iestāžu pedagogus un darbiniekus uz Skolotāju dienai veltītu
pasākumu š.g. 4.oktobrī plkst. 18.00 Kārsavas KN. Par pasākuma muzikālo atmosfēru gādās Kaspars Markševics

Pašvaldība
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NO SEPTEMBRA KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESAI
JAUNS SASTĀVS
Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2019.gada 22.augustā
pieņēma lēmumu prot.10., nr.2., ka no šā gada 1.septembra ir ievēlēta Kārsavas novada bāriņtiesa šādā sastāvā:
• bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Čeirāne;
• bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ineta Čoiča;
• bāriņtiesas locekles: Lidija Čigāne (Mērdzenes pagastā), Larisa
Žukova (Goliševas pagastā), Elīna Grabovska (Mežvidu pagastā).
Bāriņtiesā ievēlētās personas Ineta Čoiča un Elīna Grabovska amata
pienākumus bāriņtiesā sāks pildīt ar 2019.gada 16.decembri, pēc specializētās mācību programmas apgūšanas. Līdz tam brīdim pienākumus turpinās pildīt iepriekšējais bāriņtiesas sastāvs.
Kontaktinformācija un apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Amats

Tālrunis, e-pasts

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

28686146
barintiesa@karsava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks

28686389
barintiesa@karsava.lv

Bāriņtiesas locekle
/Goliševas pag./

29325011
zukovalarisa@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle
/Mērdzenes pag./

28723357
lidija.cigane@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle
/Mežvidu pag./

28302531
aivitajegorova@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšana un apliecinājumu
(līgumi, pilnvaras, parakstu apliecināšana
u.c.) izdarīšana
Kārsavā
Pirmdiena 08:00 – 15:00
Trešdiena 08:00 – 15:00
/telefoniski var vienoties
par apmeklējumu ārpus
norādītā pieņemšanas
laika/
Kārsavā
otrdiena, ceturtdiena
08:00 – 16:00
/darbinieks apliecinājumus neveic/
Goliševā
Trešdiena, ceturtdiena
08:00 – 12:00
Mērdzenē
Otrdiena 10:00 – 14:00
Ceturtdiena 08:00 –
12:00
Mežvidos
Pirmdiena, trešdiena
13:00 – 16:00
Otrdiena, ceturtdiena
08:00 – 12:00
/darbinieks apliecinājumus neveic/
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KĀRSAVĀ NORIT DARBS PIE JAUNĀ PROJEKTA
"Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar
garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem izveide Kārsavas novadā", Nr.9.3.1.1/18/I/019
Projekta īstenošanas vieta - Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kārsavas slimnīca”, slimnīcas korpusa Nr. 5
telpas.
Projekta mērķis - izveidot Daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru,
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu projekta mērķgrupai kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu
dzīvesvietā.
Projekta mērķgrupa - 10 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga (I vai II invaliditātes grupa) – Dienas aprūpes centra
pakalpojumi. 6 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem – Specializēto darbnīcu pakalpojumi. 8 bērni ar funkcionāliem traucējumiem - Dienas aprūpes centra pakalpojumi. 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem –
Sociālās
reabilitācijas
pakalpojumi.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Projekta vadības nodrošināšana.
2. Jumta seguma nomaiņa ēkai Vienības ielā Nr. 52.
3. Telpu atjaunošana, tās pielāgojot mērķgrupu vajadzībām.
4. Būvuzraudzība.
5. Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra vajadzībām.
6. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.
Projekta rezultatīvie rādītāji - projekta realizācijas rezultātā Kārsavas novada pašvaldībā tiks izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs un nodrošināti sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem
un
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. - 30.06.2020.
Projekta budžets - projekta kopējās izmaksas EUR 207191,89 t.sk. ERAF
finansējums EUR 158171,40 valsts budžeta dotācija EUR 8971,20 pašvaldības līdzfinansējums EUR 20932,80 snieguma rezerve EUR 11284,60 un uz
projektā atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 7831,89.
Rita Jonikāne
Projekta vadītāja

MAINĪTA APRŪPES MĀJĀS UN PSIHOLOGA
PAKALPOJUMU, KĀ ARĪ ATBALSTA GRUPU
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI SNIEGŠANAS VIETA
Kārsavas novada pašvaldības projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā”, Nr.9.3.1.1/18/
I/019 ir uzsākti būvniecības darbi Vienības ielā 52, līdz ar to aprūpes mājās pakalpojuma, psihologa pakalpojumu un atbalsta grupu personām ar
invaliditāti sniegšanas vieta no šī gada 2. septembra ir Kārsavas slimnīcas
teritorijā, ģimenes ārstes N.Jevdakimovas bijušajā prakses sniegšanas vietā (reģistratūras telpa 2. stāvā). Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Andžela Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja

KĀRSAVAS NOVADĀ IZSOLĒ TIEK PĀRDOTI DIVI NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 28”-1,
Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, Kārsavas
novads, kadastra numurs 68689000128 . Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar
kopējo 31,3 m², kā arī 3125/7075 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes.
Izsole notiks 2019.gada 07.oktobrī plkst.11.00
Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR
770,00 (septiņi simti septiņdesmit euro un 00
centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā
īpašuma sākumcenas EUR 77,00 (septiņdesmit
septiņi
euro
un
00
centi).
Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un
00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit
euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda
jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790 ar

atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot
to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma
“Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, Kārsavas novads” nodrošinājuma
maksa vai reģistrācijas maksa .
Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz
pēc
paziņojuma
publicēšanas izdevumā
“Latvijas
Vēstnesis”,
līdz
2019.gada
03.oktobrim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).
Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Irēnu Kaupuži pa tālruni 26111413.
Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10-6, Kārsava,
Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900
0526. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 71,2 m², kā arī
664/13524 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas.
Izsole notiks 2019.gada 07.oktobrī plkst.10.00
Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības
ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR
3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 cen-

ti).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā
īpašuma sākumcenas EUR 320,00 (trīs simti
divdesmit
euro
un
00
centi).
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro un
00
centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit
euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda
jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790 ar
atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot
to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Parka
iela 10-6, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.
Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz
pēc
paziņojuma
publicēšanas izdevumā
“Latvijas
Vēstnesis”,
līdz
2019.gada
03.oktobrim. plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).
Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa
tālruni 29238166.
Ar abu izsoļu noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.
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TENISA AKTUALITĀTES

No jūnija līdz augustam norisinājās Kārsavas novada Kausa
izcīņa tenisā, kuru organizēja
Biedrība
"Sporta
klubs
"Kuorsova"" sadarbībā ar
Kārsavas novada pašvaldību.Turnīrā piedalījās 8 dalībnieki - Gunārs Lelis, Ingmārs
Korkls, Jānis Barsukovs, Vitālijs Konstantinovs, Vitālijs
Žuks, Māris Miezis, Edgars Urtāns, Sandris Stanislavskis.
Izspēlējot viena apļa spēles līdz
divu setu uzvarai, katram dalībniekam ar katru, noskaidrojās četri labākie, kuri arī cīnījās par Kau-

SPORTA AKTIVITĀTES VASARĀ
su - Edgars,
Māris, Sandris
un
Vitālijs
Ž.4.septembrī
notika
finālspēles. Pirmajā
pusfinālā Vitālijs ar rezultātu
6:1 / 6:2 pieveica Sandri,
bet otrajā pusfinālā Edgars
ar
rezultātu
6:0 / 6:3 uzvarēja Māri. Spēlē par 3.vietu Sandris ar rezultātu
6:4 / 6:2 pieveica Māri. Trīs stundu ilgā finālspēlē (pie mākslīgā
apgaismojuma), trešā seta taibreikā ar rezultātu 1:6 / 7:5 / 7:6 (7:5)
uzvarēja un Kārsavas novada
Kausu 2019 izcīnīja Vitālijs Žuks,
atstājot Edgaru otrajā vietā.
Kauss, piemiņas balvas un pārsteiguma balvas tika sagādātas ar
Kārsavas novada pašvaldības,
Sporta kluba "Kuorsova", veikalu
ELVI (Kārsava) un SIA JI Trade
"Samsung" (Ludza) atbalstu. Foto
Danis Poikāns.
Laimonis Naglis
SK Kuorsova valdes priekšsēdētājs

PI KUOJIS NAKTS
Sekmeigi aizvadāts Īlu sporta
nūtykums "Pi kuojis nakts
2019"! Kūpā beja sabraukušys
36 komandys nu vysys Latgolys,
kai
ari
vairuoki
desmiti
daleibnīku individualejuos disciplinuos!
Rezultati Streetball: 1. vīta - Šašliks na protiv; 2. vīta - Ne šoreiz;
3. vīta - Bk Lazdukalns; 4. vīta LTGLI. Rezultati "Minusūs": 3.
vīta - Igors Izvenkovs; 2. vīta -

Kārsavas novada svētku ietvaros 10. augustā notika minifutbola turnīrs bērniem U-9 grupā. Kopumā piedalījās 8 komandas no Rēzeknes,
Maltas, Ludzas un Kārsavas.
25. augustā Kārsavas vidusskolas stadionā notika Kārsavas novada
sporta pēcpusdiena
Šaušana no pneimatiskās šautenes
Jauniešu grupā līdz
12 gadiem piedalījās 19 dalībnieki,
no kuriem 1.vietu
ieguva
Samanta
Marksa, 2.vietu Toms Naglis un
3.vietu - Aivita
Barkāne.
Visvairāk dalībnieku bija grupā no 13
gadiem un uz augšu
– 63 dalībnieki, no
kuriem 1. vietu ieguva Arturs Gaidukovs, 2.vietu - Sandra Dervinika un 3. vietu - Edgars Urtāns
Dambretes sacensībās 1. vietu ieguva Guntars Naglis, 2. vietu - Ilona
Gūtmane un 3.vietu - Artis Mortukāns. Kopumā piedalījās 18 dalībnieku.
Ielu vingrošanā savus spēkus pārbaudīja šādās disciplīnās - pievilkšanās,
atspiešanās, prese, planks, spēka izeja. Pie nominācijām/medaļām tika Rafaels Rastorgujevs, Toms Naglis, Ilārija Borovika, Sintija Paršova, Austris Naglis, Aivita Barkāne, Niks Naglis, Andis Stefanovičs, Artūrs Zeiļuks, Ralfs Punans, Ainārs Kaupužs, Rolands Jurāns, Nikita Jakimovs, Armands Bauska, Lauma Poikāne, Anastasija Lukše, Arvis Šmats, Lenarts
Krieviņš, Jānis Ļubka, Arturs Bērziņš, Mārtiņš Laganovskis-Veseris, Guntars Naglis, Ivita Stefanoviča un Jolanta Rastorgujeva.
Minifutbola turnīrs 7x7

Aigars Seņkāns; 1. vīta - Roberts
Rancāns. Rezultati Floorball: 4.
vīta - Sk Kuorsova; 3. vīta - Unizone; 2. vīta - Katli; 1. vīta - Sk
Spāks. Rezultati Beach volley: 4.
vīta - Saļņova; 3. vīta - Sk Spāks;
2. vīta - Ludza; 1. vīta - Duorzeni.
Rezultati Panna: 3. vīta - Raivis
Kozlovskis; 2. vīta - Sandis Jakovļevs; 1. vīta - Egīls Jegorovs.
Jurs Vorkaļs
Pasuokuma organizators

Vienotā Kārsavas un Ludzas sporta skolas komanda “Ludzas
NSS/SK Kuorsova” piedalījās dažādu līmeņa valsts un reģionu
čempionātos un turnīros – Latvijas jauniešu un meiteņu futbola
čempionāti, Latvijas ZA reģiona jauniešu un meiteņu futbola
čempionāti.
Čempionātos un turnīros tika atzīmēti arī labākie spēlētāji, starp kuriem bija arī kārsavieši - Sintija Paršova, Sofija Kuzņecova, Valērija
Djubko, Kurts Rudzītis, Robins Daniels Bonka, Dairis Dauksts un
Sandis Dauksts.
Daži futbolisti no vienotās Kārsavas un Ludzas sporta skolas komandas “Ludzas NSS/SK Kuorsova” tika paaicināti arī uz Latvijas ZA
reģiona izlasi U13 grupā - Renārs Krišāns, Rafaels Rastorgujevs,
Rainers Pakļenkovs un Dairis Dauksts. Sīvā konkurencē izlases sastāvā tika Dairis Dauksts. Apsveicam!
Treneri – Edvīns Savickis un Mihails Oļipovs.

Kopā piedalījās 7 komandas – Rogovkas, Rēzeknes, Mērdzenes, Pušmucovas un Ludzas. Šogad septiņu gadu garumā šajā turnīrā pirmo vietu ieguva
komanda “SK Kuorsova”, 2. vieta Ciblas komandai un 3. vieta Rogovka
komanda, kas uzvarēja Ludzas novada sporta skolas komandu.
Turnīrā tika atzīmēts ne tikai labākie spēlētāji, bet arī rezultatīvākais spēlētājs – Edvīns Savickis, labākais vārtsargs – Adrians Sawa, jaunākais futbolists turnīrā – Dairis Dauksts un vienīgā meitene turnīrā – Adriāna Bulinska. Turnīra rezultātus rakstīja – Māris Popovs. Paldies par atbalstu veikalam Elvi, Kārsavas novada pašvaldība un sporta klubam “SK Kuorsova”.

Mihails Oļipovs
Sporta metodiķis

Mihails Oļipovs
Sporta metodiķis

IR NŪSASLĀGUSI KUORSOVYS BĪČA LĪGYS 4. SEZONA
sovys nūvodi). Regularajā turnirā tyka
izspieleits aplis, kotrai komandai spielejūt ar kotru, bet finalūs īkļuva tikai
pošys stypruokuos komandys(8 puišu i
6 meitiņu). Finalu īsuokumā tyka nūteikts lobuokai "apakšeņu" meistars.
Puišim kuortejū raizi par taidu kļuva
Sandris Turlajs, bet meitiņu konkurancī uzvareituoja beja Jeļizaveta Puzāne.
Izsliegšonys mačūs meitiņu konkurencī 3. vītu īgiva Marta Vorkale/Ausma
Šūgod nūtykumā pīsadaliejās 14 puišu i 9 meiti- Meinerte, 2. vītā Linda Bumbiša/Jekaterina Boriņu komandys nu vysys Austrumlatgolys sovska-Cvetkova, bet par čempionem tyka krū(Ludzys, Rēzeknis, Viļakys, Baļtinovys i Kuor- nātys muosys Kristīne Dzierkale i Katrīna Ru-

dzīte! Vierteiguokuo spieleituoja - Kristīne
Dzierkale!
Puišu konkurencī sīvuos cīņuos pi 3. vītys tyka
Sk Spāks (Vlads Smirnovs/Artis Zvīdris), vicečempioni kļuva Duorzeņi (Sandris Turlajs/
Oskars Ivulāns), bet par ituo goda KBL uzvareituojim kļuva Keiši (Zigmārs i Lauris/Arvils
Keiši). Vierteiguokais spieleituojs - Zigmārs
Keišs!
Paļdis sokam Smart Raccoons par statistikys aplikaceju, Kuorsovys nūvodam par infrastrukturu,
Elvi veikalam par gordu atbolstu!
Jurs Vorkaļs
Pasuokuma organizators

SABIEDRĪBA
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5. TV RAIDEJUMS: LATGOLYS PĪRŪBEŽA – VĪTA, KUR SUOCĀS EIROPYS SAVĪNEIBA!

“Latgolys pīrūbeža – vīta, kur suocās Eiropys
Savīneiba!” ir jauns i unikals raidejumu cykls
par kasdīnu i nūteikūšū pīrūbežā, kai ari
dzeivuotuoju spiejom i zynuošonom kritiski
vierteit mediju saturu, par mediju daeimameibu attuoluokajūs vaļsts nūvodūs i specialistu vīdūkli par tū.
Da nuokušuo goda janvara beigom Latgolys reģionaluo televizeja veiduos desmit raidejumus,
kuru laikā žurnalistis Ausma Sprukte, Beatrise
Jakobsone i Svetlana Dudarenoka dūsīs iz Latvejis-Krīvejis i Latvejis-Boltkrīvejis pīrūbežu. Tī
juos tiksīs ar Daugpiļs, Kruoslovys, Dagdys, Zi-

lupis,
Ludzys,
Ciblys,
Kuorsovys,
Baļtinovys i
Viļakys
nūvodu
dzeivuotuojim,
pošvaļdeibu vadeituojim,
citim žurnalistim,
kab puorrunuotu suopeiguokūs vaicuojumus, kas saisteiti
ar medeju telpu, izzinuotu medeju lītuošonys
paradumus, gon ari kūpā piļdeitu aizdavumus i
ar tūs paleidzeibu vuiceitūs kritiski viertēt informaceji. Nūslādzušajā raidejumā byus uzrunuoti
augstuokūs izgleiteibys īstuožu, NEPLP, ministreju kai ari citu instituceju specialisti, kab
rostu risynuojumus situacejis uzlobuošonai.

Pīktū raidejumu cykla “Latgolys pīrūbeža –
vīta, kur suocās Eiropys Savīneiba!” raidejumu varā redzāt 18. septembrī pl. 19:30 kanālā
Re:TV, kai ari kanalā RīgaTV 24 19. septembrī pl. 14:30. Dīnu vāluok raidejumu varēs
atrast ari škārsteikla lopā www.lrtv.lv, LRT
socialū teiklu kontūs www.facebook.com,
www.youtube.com, kai ari platformā xtv.lv.
Latgolys reģionaluo televizeja raidejumu izveidei givuse atbolstu programmā “Atbolsts medijim sabīdriski zeimeiga satura veiduošonai i nacuonaluos kuļturtelpys styprinuošonai latvīšu
volūdā”. Projektu finansej Medeju atbolsta fonds
nu Latvejis vaļsts budžeta leidzekļim. Par raidiePīktajā raidejumā žurnaliste Ausma Sprukte jumu cykla “Latgolys pīrūbeža – vīta, kur suocās
gasteis Kuorsovys nūvodā, kur kai jau īrosts Eiropys Savīneiba!” saturu atbiļd SIA “Latgolys
sazatiks i piļdeis uzdevumus kūpā ar dažaida reģionaluo televizeja”. #SIF_MAF2019
vacuma dzeivuotuojim i pošvaļdeibys vadeituAusma Sprukte
Projekta vadeituoja, LRT žurnaliste

MŪSDIENĪGA APKURE MEŽVIDU PAMATSKOLĀ

Šis mācību gads Mežvidu
skolā būs citādāks gan skolēniem, gan skolas personālam.
Iepriekš ēkas apsildei tika
izmantotas malkas krāsniņas.
Šogad tika pārbūvēta apkures sistēma, uzstādīta konteinera tipa granulu katlu māja
pie skolas ēkas, izbūvēti iekšējie
apkures
sistēmas
cauruļvadi, stāvvadi, individuālais siltummezgls un iemontēti radiatori. Ēka būs
apkurināta ar moderno un
automatizēto granulu katlu,

oju Ināru Silicku. Itymā reizē leidz ar stuostim par kasdīnys medeju lītuošonys īrodumimari izskaneis ari vīdūkļi par tū, kū byutu
juozloboj avīžu, radeju i televizeju saturā,
kab juos vaira patiereitu ari jaunīši, na tikai
vacuoka goda guojuma paaudze. Bet Kuļturys
ministrejis Mediju politikys nūdaļis puorstuove Klinta Ločmele turpinuos stuosteit par īteikumim, kas paleidz atšķiert dezinformaceji
nu patīsom ziņom, itymā reizē viereibu vieršūt vīdūkļu daudzveideibai i ziņuos izmontuotīm argumentim.

kurā granulas nepieciešams iebērt
reizi nedēļā
un katls pats
aizdedzina
kurināmo, kā
arī pats regulē siltumu.
Būvprojektu
izstrādāja
SIA“
Eiropro”, būvdarbus veica SIA „AJZ Serviss”
no Siguldas un pārbūves darbus
uzraudzīja būvuzraugs no SIA
“V.J.M.Būve”. Kopējās objekta
izmaksas sastāda 93459,79
EUR, kas bija paredzētas šī gada budžetā.
Pēc montāžas darbiem tika
veikta sistēmas hidrauliskā pārbaude. Paldies visiem, kuri piedalījās projekta rezlizācijā, lai
mežvidiešiem būtu silti un mājīgi.
Inese Lipska
Projektu vadītāja

LĪDZ 10. OKTOBRIM IESPĒJAMS IZVIRZĪT KANDIDĀTUS
APBALVOJUMAM "KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSONIS"
„Kārsavas novada Goda
pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts
apbalvojums, ko piešķir
par sevišķiem nopelniem
Kārsavas novada labā.
Apbalvojumu
“Kārsavas
novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Kandidātus apbalvojuma „Kārsavas
novada Goda pilsonis” piešķiršanai var
izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Kārsavas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un
pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji
(ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Kārsavas
novada administratīvajā teritorijā un
kuri parakstījuši iesniegumu, norādot
paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi un konakttālruni).
Apbalvojuma kandidātu pieteikšana

notiek līdz šī gada 10. oktobrim. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā,
iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada pašvaldībā 14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.
Vairāk informācijas par „Kārsavas novada Goda pilsonis” apbalvojumu
Sīkāk par „Kārsavas novada Goda pilsonis” apbalvojumu lasiet nolikumā,
kas ievietots Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.
Kārsavas novada Goda pilsoņu sveikšana ir tradīcija, kas nostiprināta vairāku gadu garumā, šeit apskatāmi citu
gadu
apbalvojuma
saņēmēji: karsava.lv/novads/goda-pilsoni.

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā augusta mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri:
Aleksandrova Ludmila 1926. - 27.08.2019.
Kārsava
karsava.lv

Andželis Jezups
1933. - 16.08.2019.
Mežvidu pagasts

Gailāne Valentīna
1950. - 17.08.2019.
Kārsava

Moisenko Vera
1944. - 05.08.2019.
Malnavas pagasts

facebook.com/KarsavasNovads

Rosļakovs Germans
1962. - 30.07.2019.
Kārsava

Zeiļuka Staņislava
1929. - 22.08.2019.
Salnavas pagasts

twitter.com/Karsavas_Novads

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

