KAS VAR DZIESMAS IZDZIEDĀT, KAS VALODAS IZRUNĀT... PASĀKUMI
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

27. oktobrī riteņbraucēji tiekas rudenī!
Plkst. 10:00 pulcējas velobraucēji pie
Mežvidu KN.
1. novembrī plkst. 19.00 Salnavas KN
viesosies koncertkompānijas "Soliaris"
cirka izrāde"Pasakainā planēta". Biļetes
cena 5,00 EUR

Tādi viedi vārdi ir latviešu tautasdziesmā… Domājam, ka tieši tā varētu raksturot Malnavas
pagasta vokālo ansambli „Konsonanse”. Nu jau 10 gadi pagājuši kopš Konsonanse ar dziesmām un mīlestību pret to, ko dara, priecē citus un gandarī sevi. Sirdsdegsme pret dziesmu saliedē, vienmēr aicina sanākt un būt kopā. Esam izdziedājuši tik daudzu dažādu autoru dziesmas,
paņemot to labāko no citiem un pieliekot klāt savu daļu radošā gara.
Likās, ka koncerts kopā ar Jāni Lūsēnu ir kalna virsotne, kuru sasniedzām aizvadītajā gadā, bet nē…
Katra valsts dzimšanas diena mums ir jauns izaicinājums - svētki Latvijai un Konsonansei! Tieši, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 2008.gadā izskanēja mūsu pirmā kopīgi dziedātā dziesma,
kad Konsonanse vēl pat nebija Konsonanse.
Šogad 8.novembrī Malnavas muižas zāli plkst.19.00 ieskandināsim Latvijas 101.dzimšanas dienu un
svinēsim Konsonanses desmitgadi!
Vokālais ansamblis Konsonanse

ESI DOMĀJOŠS. DARBĪGS. ATBILDĪGS
13.septembrī Baltinavā notika Starpnovadu
jauniešu draudzēšanās pasākums un Baltinavas jauniešu projekta "Esi domājošs. Darbīgs.
Atbildīgs" noslēguma pasākums - atskaite par
2019.gadā paveikto uz ko tika uzaicināti arī
Viļakas un Kārsavas novadu jaunieši.
Par to, kādu ieguvu deva šis brauciens, Sabīne
Blaua izsakās sekojoši:
“...pasākumā jutos ērti un brīvi, jo Baltinavas
jaunieši radīja omulīgas sajūtas kā arī dalījās savā pieredzē un darbos. Man šie jaunieši personīgi
lika pamatus medijpratībā un saistībā par un ap
tiem, tā man bija vērtīga pieredze un jaunas zināšanas. Protams, pēc zināšanām un prezentācijām
sekoja arī praktiskā daļa, kur darbojāmies kopā
un grupās, kas, manuprāt, bija kā 'punkts uz i' mūsu saliedētībai. Kopumā šis jauniešu pasākums
man personīgi likās tik ļoti vajadzīgs, jo jauniešiem vajag mainīties pieredzē un darbos, iedvesmoties vienam no otra un turpināt darboties.”
Kārsavas novadu pārstāvēt devās pieci jaunieši –
Ralfs Punans, Einārs Čoičs, Sabīne Blaua, Šarlote
Lorija Nagle un Roberts Dovgiallo. Šarlote pēc
pasākuma atzina: “Nenožēloju, ka piedalījos, jo
tika gūtas jaunas zināšanas, pieredze, kā arī iepazīti jauni cilvēki, pateicoties darbiem grupās. Biju
pārsteigta par Baltinavas jauniešu uzņēmību un
degsmi rīkoties. Viņu stāsti par šajā gadā paveikto
bija kā iedvesma sākt darīt un radīt pašiem. Gal-

venā tēma pasākuma norises gaitā bija medijpratības. Lai gan viela man pašai nešķita tik sveša,
tomēr noderīgi bija to atsvaidzināt, aizdomāties
un paskatīties uz to no cita skatupunkta. Pēc nelielas pauzes šīs zināšanas arī vajadzēja pielietot
praktiskā darbībā veicot darbus grupās, kas nostiprināja iegūtos pamatus. Baltinavu atstāju ar
pozitīvām emocijām, jaunām idejām un vēlmi padalīties gūtajā pieredzē ar citiem jauniešiem”.
Kārsavas novada jauniešiem gūtā pieredze liek
kritiski domāt un analizēt apkārtējo vidi. Iedvesmas stāsti no Baltinavas jauniešiem deva jaunas
idejas un atziņas gan par jaunatnes darbu, gan pasākumu un aktivitāšu veidošanu turpmākam darbam novadā.
Solvita Dzerkale
Jaunatnes lietu speciāliste

2. novembrī Salnavas KN rudens večerinka. Plkst. 18.00 tautas mūzikas vecmeistaru saspēle un fotosesija. Plkst.
19.00 danči un lustes kopā ar tautas muzikantiem un kapelām. Omulībai līdzi ņemiet "groziņu". Galdiņu rezervācija un
informācija - mob. 29471359.
8.novembrī plkst.19.00 Malnavas muižas zālē vokālā ansambļa “Konsonanse”
10.dzimšanas dienas koncerts
11.novembrī plkst. 14.30 no gājiens uz
Bozovas brāļu kapiem no Kārsavas KN.
Plkst.15.00 piemiņas brīdis Bozovas brāļu
kapos.
15. novembrī plkst. 12.00 Mērdzenes
KN Mērdzenes pamatskolas koncerts,
veltīts Latvijas dzimšanas diena
15. novembrī plkst. 14.00 Goliševas KN
Mērdzenes pamatskolas skolēnu koncerts
veltīts Latvijas 101 gadadienai.
16. novembrī plkst. 15.00 Mežvidu KN
Baltinavas un Dekteru teātra iestudējums
“Apsolītā zeme”
16. novembrī plkst. 19.00 Salnavas KN
Baltinavas un Dekteru teātra iestudējums
“Apsolītā zeme”
16. novembrī plkst.19.00 Mērdzenes
KN Kārsavas mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu koncerts "Veltījums Latvijai"
16. novembrī plkst. 22.00 Salnavas KN
svētku balle kopā ar Arni Grapu
16. novembrī plkst. 22.00 Mērdzenes
KN svētku balle kopā ar grupu
"AIMARI"
Galdiņu
rezervācija
mob.26339241. Ieeja - 2.00 EUR
16. novembrī plkst. 22.00 Goliševas KN
svētku diskotēka
18. novembrī plkst. 13.00 Kārsavas KN
Latvijas 101.dzimšanas dienas koncerts "Skaista muna
Tāvu zeme" un Kārsavas
novada Goda pilsoņa sveikšana
30. novembrī plkst. 16.00 Kārsavas KN
Kārsavas novada senioru atpūtas pasākums
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VAIRĀK NEKĀ 20 000 SKOLĒNU SAŅEM PERSONALIZĒTAS DIENASGRĀMATAS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM
Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju
parks” (ZIP) jau ceturto gadu Latvijā īsteno
projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros
Latvijas skolām tiek radītas individuāla satura un dizaina dienasgrāmatas, kuru tapšanā
piedalās paši skolēni.
Četru gadu laikā kopš projekta uzsākšanas skolu
atsaucība šim projektam ir augusi teju piecas reizes, proti, 2016. gadā konkursā par personalizētām dienasgrāmatām piedalījās vien ap 30 skolu.
Taču šogad projektā kopumā piedalījās jau 148
skolas no visiem Latvijas reģioniem. Tā ietvaros
skolēni radījuši 147 dienasgrāmatu individuālos
dizainus, kas rotā vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un
mācībspēkus.
Projekta ietvaros skolēni tika aicināti piedalīties
dienasgrāmatu vāka zīmējumu konkursā. “Tieši

skolēnu un jauniešu radošā iesaiste, ar saviem
zīmējumiem un fotogrāfijām palīdzot projekta
“Dienasgrāmata” darba grupai izveidot interesantus un nebijušus dienasgrāmatu dizainus, ir šī
projekta lielākā vērtība”, norāda nodibinājuma
“Zinātnes un inovāciju parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis.
ZIP darba grupu patīkami pārsteidza tas, cik individuāls un tajā pašā laikā līdzīgs var būt redzējums par to, kādam vajadzētu izskatīties dienasgrāmatas vākam. Visbiežāk skolu dienasgrāmatu
vākus rotāja skolas zīmējumi, latviski elementi,
pūces un citi zīmējumi, kas raisa asociācijas ar
skolu, kā arī citāti par mācībām un mācību prieku.
Projektu finansiāli atbalstīja nedaudz mazāk kā
600 Latvijas uzņēmumu, kas deva iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.
Dienasgrāmatas
tapa
pateicoties
SIA

“LaserTagLatgale”, SIA “ZIEDU BĀZE RĪGA”,
SIA
“Latgales
dārzeņi”,
SIA
“Ekobriketes”, Z/S “Ločmeļa māja”, IK “Pie
Selitas” un SIA “Arctic Paper Baltic States”
atbalstam. Kārsavas novadā projektā piedalījās Salnavas pamatskola, Mērdzenes pamatskola un Kārsavas vidusskola.
ZIP izsaka īpašu pateicību uzņēmumam SIA
“Omniva Latvija” par atbalstu un palīdzību projekta dienasgrāmatas nogādāt visās skolās 65
Latvijas novados.
“Esam priecīgi būt par daļu no šī projekta, jo
līdzīgi kā skolēni rada individuālus dienasgrāmatu vākus, arī mēs izceļam daļu no saviem pakomātiem ar īpašu dizainu. Turklāt mūsu tīkla pārklājums spēj nodrošināt to, lai varam piegādāt
dienasgrāmatas skolām tuvā un ērtā saņemšanas
vietā”, stāsta SIA “Omniva Latvija” mārketinga
vadītāja Ruta Pole.

GRUPAS “BEZ PVN” DZIESMAS KĀRSAVAS NOVADA SKOLĒNU GLEZNOJUMOS
Šogad augustā Kārsavas novads ar
dažādiem pasākumiem krāšņi un līksmi nosvinēja savu desmitgadi. Augustā un septembrī Kārsavas pilsētas
bibliotēkas telpās bija apskatāma
Kārsavas novada skolēnu vizuālās
mākslas darbu izstāde “Zeimoju sovu
dzīsmi sovā volūdā”. Jauno mākslinieku gleznojumos košās krāsās, daudzkrāsaini, stilistiski daudzveidīgi attēlotas dziesmas, kas skan latgaliešu valodā grupas "Bez PVN" izpildījumā.
Radošie darbi priecēja ar savu daudzveidību - no sirsnīgas vienkāršības
līdz simbolismam un abstraktam krāsu triepienam.
Kristaps Rasims, grupas "Bez PVN" dalībnieks, dziesmu autors un izpildītājs,
par redzēto izstādē: “Vērtīs itūs dorbus beja lels emocionals pīdzeivuojums. Mes
–Bez PVN rodom dzīsmis, kuru byuteiba
nav saisteita ar komerceji. Mes juos ro-

dom tod, kod gribīs i jer kū pascēt. I Darbi, kuri saviļnoja Kristapu Rasimu.
taišni deļ tam, ir nareala sajiuta - kod
kaids roda īsadvesmojūtīs nu tuo, kū asi
radiejs tu. Lels paļdis Kuorsovai i
vysam nūvodam it īpaši pošim školuotuojim par itaidu ideji. As pats asmu absoviejs Kuorsovys MMS taišni muokslys
klasi , deļ tam vizualuos muokslys pasaulī nazajiutu svešs. Deļ maņa muokslā nav “pareizi” voi “napareizi”. Golvonuo byuteiba – Voi itys dorbs roda
manī koč kaidys emocejis? Storp itīm
dorbim cīši daudzi mani na tikai uzrunuo, bet ari saviļnuoja. Lels paļdis!”
Paldies grupai "Bez PVN" un Kārsavas
KN vadītājai Inārai Rasimai, Kārsavas
bibliotēkas vadītājai Intai Jurčai par atsaucību un sadarbību izstādes tapšanā!
Uz tikšanos 26. oktobrī Latgales vēstniecības GORS Lielajā grupas “Bez
Lilita Laganovska
PVN” koncertā RŪBEŽI!
Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore

MALNAVAS KOLEDŽAS AUDZĒKŅI LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARU KONKURSĀ IEGŪST BRONZAS MEDAĻU
Lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu
meistarības konkursos “Lopkopība” un
“Augkopība” noskaidroti labākie topošie speciālisti. Sacenšoties komandās pa divi, 3. vietu
un bronzas medaļu augkopībā saņēma Malnavas koledžas audžekņi Lauris Lipskis un
Gatis Grišulis. Lauksaimniecības nozares
konkursos piedalījās topošie speciālisti kopumā no četrām profesionālās izglītības mācību
iestādēm. Konkursi norisinājās Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” 25. un
26. septembrī.
Svetlana Jarmoļiča, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Lauku attīstības konsultante,
LLU mācību un pētījumu saimniecības
“Vecauce” darba aizsardzības un augkopības

speciāliste norāda: “Nozaru konkurss jauniešiem
ir ļoti laba iespēja skolās gūtās teorētiskās zināšanas reāli izmēģināt ikdienas darbos saimniecībā. Visu komandu profesionālā sagatavotība un
sniegums bija līdzvērtīgs, atšķirības varēja vērot
attieksmē pret darbu un spējā strādāt komandā.”
Augkopības un lopkopības konkursu darba uzdevumus jaunieši veica pāros, parādot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Piemēram, augkopībā organizatori pārbaudīja konkursantu zināšanas par kultūraugu sugām, augšņu
tipiem, kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām, kā
arī lauksaimniecības tehniku, darba drošību un
citām tēmām. Savukārt lopkopības prasmju konkursā jaunie speciālisti demonstrēja zināšanas
par liellopu šķirnēm, teļa un govs dzīves cikliem
un to labturību dažādos dzīves posmos un citiem

MĒRDZENES PAMATSKOLĀ VIESOJAS ZINOO CENTRĀ
Sākot jauno
mācību gadu, Mērdzenes pamatskolā tiek atsākts projekts
Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros
tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu
skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.
Divu mācību gadu garumā skolā tiks īstenotas
aktivitātes STEM un vides jomā, kā arī multidisciplinārajā jomā. Paredzamās aktivitātes Mācību vizīte uz ZINOO centru Daugavpilī kur

skolēniem būs iespēja izzināt un pielietot savas
zināšanas praksē. Radošajā darbnīcā “Uzzini,
izpēti, eksperimentē"- praktiskā nodarbošanās
un pasaules iepazīšana ar eksperimentu palīdzību, darbojoties ķīmijas, bioloģijas kabinetos un
datorklasē. Pedagoga palīga darbošanās stundā
sniegs individuālu atbalstu izglītojamajiem ar
mācīšanās grūtībām matemātikā. Papildu nodarbībās latviešu valodā skolēniem būs iespēja apgūt labāku latviešu valodas lasītprasmi, paplašināt un nostiprināt latviešu valodas vārdu krājumu.
Inese Avota
Mērdzenes pamatskolas direktore

jautājumiem, kā arī veica praktiskus uzdevumus
fermā.
Konkursus sadarbībā ar mācību un pētījumu
saimniecību “Vecauce” organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai noskaidrotu
labākos topošos nozares jaunos profesionāļus,
veicinātu profesionālās izglītības pievilcību un
pilnveidotu sadarbību starp darba devējiem un
izglītības iestādēm.
Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts.
Elīna Rubīna
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes
nodaļas vecākā informācijas speciāliste

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Kārsavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā septembra mēnesī sastādīts 1 laulību
reģistrs. Apsveicam!
JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJI
Deivids, Joanna, Daniels, Elza,
Artjoms, Maija, Ņikita
Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo
vecākus un vecvecākus!
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MEŽVIDU PAMATSKOLA SKOLĒNI IEPAZĪSTAS AR ĒRĢELMŪZIKU KĀRSAVAS NOVADĀ “STIKLA ŠĶIRATLONĀ”
SAŠĶIROTAS 2,87 TONNAS STIKLA

Drēgnā sestdienas 12.oktobra vakarā
kupls pulks Mežvidu pamatskolas skolēnu devās uz Latgales vēstniecību GORS.
Pateicoties projekta “Latvijas skolas soma” finansējumam, skolēniem bija vienreizēja iespēja piedalīties ērģelmūzikas
festivāla “ORIGIN” koncertā.
Koncertu sniedza Iveta Apkalna, latgaliete,
viena no pasaules vadošajām solo ērģelniecēm, kopā ar mūziķi un dziedātāju Jāni Šipkēvicu un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas meiteņu kori “Krelles”. Koncerta galvenā tēma bija veltīta mūsu planētai Zemei un šobrīd tik aktuālajām klimata
problēmām. Koncerta laikā tika rādītas iespaidīgas video projekcijas, kas lika aizdomāties par šobrīd notiekošajiem dabas procesiem Grenlandē, Arktikā, jo planēta ik
gadus zaudē miljardiem tonnu ledus, kas
varētu pilnībā nokust nākamās tūkstošgades
laikā, kā rezultātā lielākā daļa pasaules val-

stu, arī Latvija, atrastos zem ūdens. Bet mēs
taču joprojām gribam, lai Latviju priecētu
četri gadalaiki un, lai ziemā snigtu sniegs,
kā tas sniga koncerta izskaņā...
Kāds skolēns koncerta izskaņā teica: “Tā
bija ne tikai mūzikas, bet arī ģeogrāfijas
stunda!” Pēc koncerta skolēnu atsauksmes
bija ļoti pozitīvas, pat, ja kādu ērģeļmūzika
neuzrunāja, jo šīs mūzikas skanējums tomēr
atšķiras no mūzikas stiliem, kas ir iecienīti
mūsu skolēnu vidū, skolēni būs daudz zinošāki, jo dzirdēja ērģeļmūziku dzīvajā, sejā
redzēja slavenāko Latvijas un pasaules ērģelnieci Ivetu Apkalnu un vēroja viņas virtuozo ērģeļspēli, ieklausījās skaņdarbos
skanīgā meiteņu kora un mūziķa Jāņa Šipkēvica izpildījumos. Paldies visiem par
jauko kopābūšanu!
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja

Kārsavas novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas
“Stikla šķiratlons”, kura
laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma
izlietoto un nevajadzīgo
stikla iepakojumu. Kārsavas novadā Vislatvijas
“Stikla šķiratlonam” pieteicās 11 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas
un pārstrādei nodevušas
2,87 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas.
Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”,
starp akcijai pieteiktajām
adresēm tiek izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes
20 eiro vērtībā. Savukārt
dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks,
kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu
un burku (kg). Stikla taras
izvešanas laikā arī Kārsavas novadā visas pieteiktās
adreses tika automātiski
reģistrēta dalībai loterijā.
Vislielāko daudzumu, proti,
aptuveni 356 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas
ietvaros nodeva Antonija
no Salnavas pagasta, kura
saņems veikalu “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

Savukārt veikalu “top!”
dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezultātā saņems Renāte no Malnavas
pagasta un Aija no Salnavas pagasta. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.
SIA “Eco Baltia vide”, AS
“Latvijas Zaļais punkts”,
SIA “ALAAS” un veikali
“top!” pateicas Kārsavas
novada pašvaldībai un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.
Projektā visa gada garumā
ir aicināta piedalīties ikviena Latvijas pašvaldība, lai
tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla taras
savākšanu savā adresē, ko
veiks SIA “Eco Baltia vide”. Savu dalību Vislatvijas
“Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 33 pašvaldības:
Garkalne, Ādaži, Tērvete,
Vecumnieki, Salaspils, Sigulda, Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils,
Krustpils, Līvāni, Saldus,
Brocēni, Ludza, Durbe,
Madona, Riebiņi, Rēzekne,
Rēzeknes novads, Kārsava,
Cibla, Viļāni, Kuldīga,
Skrunda, Amata, Auce,
Mālpils, Preiļi, Viesīte, Alsunga un Ventspils novads.

KĀRSAVAS NOVADS TIEK PĀRSTĀVĒTS SKAISTUMA KONKURSĀ “MISS DIMANTA FOTO 2019”
Aizvadītajā
piektdienā,
20.septembrī, Rīgā noslēdzās
skaistuma konkursi “Miss Dimanta foto 2019” un “Miss Scuba
Latvia 2019” , kas tika organizēti
sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu. Abi konkursi notiek septīto
gadu pēc kārtas. Šī gada konkursa vadmotīvi – harmoniska apkārtējā vide, harmonija starp ārējo skaistumu un garīgumu, mans
novads globālās pasaules vides
ilgtspējas kontekstā.
Šogad atlases foto sesijas notika 14
pilsētās visos vēsturiskajos novados.
Konkursa pirmajā kārtā piedalījās
112 dalībnieces. Pēc žūrijas vērtējuma un interneta balsojuma uz finālu
tiek izvirzītas 2 pretendentes no katra novada Kurzemes, Vidzemes,

Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona (kopā 10 finālistes). Jāatzīmē, ka
šajos konkursos tika pārstāvēts arī
Kārsavas novads, kurā veiksmīgi
startēja mūsu novadniece Evita
Strode. Šis nav pirmais skaistuma
konkurss, kurā piedalās Evita. Piedaloties konkursā “Mis un Misters
Rēzekne 2018” Evita guva nozīmīgu pieredzi, kas noderēja arī šajā
konkursā.
Konkursā tiek novērtēts ne tikai
skaistums, bet arī tavas draudzīgas
attiecības ar dabu. Finālistes piedalījās talkas izaicinājumā Ķemeru nacionālā parka apmeklētāju un dabas
izglītības centrā „Meža māja”. Talkas mērķis bija ierobežot puķu spriganes dzīvi Vēršupītes krastos, jo
skaistā puķe, kas Eiropā ievesta
1836. gadā no Himalaju
nogāzēm, ir izmukusi
no cilvēku kontrolētajiem dārziem un savvaļā
izplatoties, pārņem aizvien jaunas teritorijas,
izspiežot no pierastās
vides Latvijai pierastos
augus. No Vēršupītes
krastiem tika iznesti 20
lieli maisi ar savāktajām
puķu spriganēm.

Titulu
“Miss
Dimanta
foto
2019”
ieguva
Guna
Teilāne no Rēzeknes, kas apliecināja ne
tikai zināšanas par dzimto novadu
un tā ekoloģiju, bet arī pārsteidza ar
savām spējām powerliftingā. Savukārt titulu “Miss Scuba Latvia
2019” un tiesības pārstāvēt Latviju
okeānu ekoloģijai veltītā konkursā
Malaizijā “Miss Scuba International” ieguva Samanta Iveta Venere no Gulbenes.
Apsveicam Evitu ar veiksmīgu dalību šajā konkursā un novēlam panākumus un izturību arī turpmāk!

Kas ir “Miss Dimanta foto” un
“Miss Scuba Latvia” ?
“Miss Dimanta foto”- skaistuma
konkurss, kurā būtiska loma gan
atlasē, gan finālā ir fotografijai un
dalībnieces personībai. “Miss Scuba Latvia” ir starptautiskā ekoloģijai un skaistumam veltītā konkursa
“Miss Scuba International” reģionālās atlases konkurss. Šajā konkursā
daivinga licence ir uzskatāma par
priekšrocību. Abiem konkursiem ir
vienota atlase un viens fināla sarīkojums.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SABIEDRĪBA UN KULTŪRA
STIGLOVAS ROMAS KATOĻU
BAZNĪCA AICINA

Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Latvīšu Stiglovā.
Iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 2005. g. Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā.
Baznīca ir trīsjomu telpa, guļbūves tehnikā uz
augstiem laukakmens mūra pamatiem. Tai ir
divi torņi, sākotnēji to noslēgums bijis baroka
stilā, bet pēc remonta 1929.g. tie ieguva tagadējo formu–zvaigznes griezuma piramīdu ar
romantikas stilam raksturīgajiem trīsstūrainajiem zelmeņiem. Šī ir viena no skaistākajām
E tipa Latgales koka baznīcām. Baznīcai ir
trīs altāri. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi
glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.
2018. gadā baznīcā tika veikti remontdarbi:
ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma koka
konstrukciju pasargāšanai no papildus mitruma, nesošo koka konstrukciju protezēšana,
koka pārseguma siju nomaiņa, atjaunota tvaika izolācija.
Remontdarbi tika veikti, iegūstot finansējumu
ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090.48. ELFLA piešķirtais
publiskais finansējums ir 90 %, līdzfinansējumu ieguldīja draudze no saviem līdzekļiem un
Kārsavas novada dome.
Projekta rezultātā baznīca ir ne tikai sakopta,
atjaunotu interjeru, bet arī droša apmeklētājiem.
Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi. Daudzi jaunie pāri izvēlas laulāties Stiglovas baznīcā. Ģimenes piesaka bērnus kristībām.
Kupli apmeklēti ir draudzes svētki. 5. augustā notika Eņģeļu Karalienes svētki.
Baznīcā un tās dārzā vasaras laikā iegriežas
apmeklētāji gūt garīgu mieru vienatnē relaksējoties sakoptā, harmoniskā vidē.
Apmeklēt baznīcu ārpus dievkalpojumu laika
iespējams, sazinoties ar priesteri.
Dievkalpojumi Stiglovas baznīcā notiek
pirmajā un pēdējā mēneša svētdienā
plkst.16.00.
2019.gadā kapusvētki Stiglovas draudzes
kapsētās:
15. jūnijā, sestdien:
•Mežarnieku kapos pl. 14.00
•Dziervju kapos pl. 15.00
29. jūnijā, sestdien:
•Pudinovas kapos pl. 14.00
•Šalaju kapos pl. 15.00
4. augustā, svētdien - V. J. Marijas Eņģeļu
Karalienes, draudzes svētki
•Sv. Mise Stiglovas baznīcā pl. 12.00
•Kapusvētki Vecpirogovas kapos pl. 14.00
Prāvests Andris Jonāns
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NOSVINĒTA GVELŽA 10 GADU JUBILEJA

Tikai ar labo, ar cildeno, ko šajā dzīvē darām,
Spītējot laika ritumam, atmiņā palikt varam.
Šis stāsts ir par tādu kā senioru pulcēšanās
vietu, kas aizsākās 2009.gada 17. jūlijā, kad no
Kārsavas slimnīcas saņēmu, bijušās poliklīnikas, atslēgas. Šajās telpās Kārsavas pensionāru biedrība nolēma izveidot sociālās palīdzības centru “Gvelzis” ar domu, ka šeit seniori
varēs pulcēties dažādām aktivitātēm. Vispirms jau humānās palīdzības apmaiņai –
kāds sev vairs nevajadzīgo apģērbu un apavus
atdot cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai
neierastā situācijā.
Tā paša gada 6.augustā novada sociālais dienests
noorganizēja pirmo humānās palīdzības pievedumu. Uzradās apmeklētāji, tātad par mums tiek
izrādīta interese! Lai varētu aktīvi darboties, piesaistot Eiropas finansējumu, biedrībai vajadzēja
oficiāli reģistrēties un tad nu 2009. gada
9.oktobrī tika nodibināta Kārsavas novada pensionāru apvienība ar saviem statūtiem un valdi 7
cilvēku sastāvā.
Pēc desmit gadiem, 20.septembrī sociālās palīdzības centrā “Gvelzis” sanāca cilvēki, kuri vairāk vai mazāk saistīti ar centra dibināšanu, tā darbību 10 gados. Sanāca,
lai kopā papriecātos
par paveikto un izteiktu priekšlikumus tālākai darbībai. 10 darba gados realizēti četri
projekti,
piesaistīti
sponsori. Ēkā, Malnavas ielā 4 atjaunota
apkure, ūdens un kanalizācija. Ar pašvaldības finansiālo atbalstu
un projekta ietvaros
ēkai nomainīts jumta
segums, nomainīti logi
un ārdurvis, izremontētas telpas un iekārtoti
kabineti. Izveidots pakalpojumu klāsts: dušas un datora izmantošana, veļas mazgājamo
automātu un šujmašīnu
lietošana, kā arī ir nūjošanas aprīkojums, trenažieri, vingrošanas bumbas un paklājiņi, savam priekam arī tapošanas
aprīkojums.
10 gadu darbības laikā humāno palīdzībā iesaistījās 2749 klienti. Humāno palīdzību saņēma 11
943 klienti. Lai varētu uzturēt sociālās palīdzības
centru “Gvelzis” un segt dažādus maksājumus,
ieviesti ir arī maksas pakalpojumi. Sakām lielu
paldies pašvaldībai, kas sedz elektrības un siltu-

ma izmaksas. Jāmin
arī
labie
rūķīši
(Beatrise, Aina, Daina, Vilhelmīne, Lūcija un Zofija), kas savā brīvajā laikā palīdz centra darbībā –
rūpējas par kārtību,
pieskata dušas telpas,
uzrauga veļas mazgājamos automātus, izraksta kvītis par maksas pakalpojumiem,
reģistrē apmeklētājus
un kārto humāno palīdzību.
Sociālās palīdzības
centrā “Gvelzis” notiek dažādas aktivitātes – var nodot un
saņemt humāno palīdzību trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, izmantot dušas un veļas mazgājamos automātus
trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00, piedalīties rokdarbu nodarbībās ceturtdienās (kontaktinformācija pa tālruni 26365391),
nūjot, vingrot, kā arī notiek pieredzes apmaiņa ar
citām pensionāru biedrībām, dažādas veselības
pārbaudes un prezentācijas.
Līdz ar gadiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar
novada pašvaldību, Kārsavas slimnīcu, Latgales
reģionālo pensionāru apvienību, Latvijas pensionāru federāciju un citām pensionāru biedrībām.
Prieks, kas citiem ir sagādāts, divkārt atdosies!
Liels un sirsnīgs PALDIES visiem labajiem un
atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri gan finansiāli un
visādi citādi atbalsta sociālās palīdzības centra
“Gvelzis” darbību. Paldies domes priekšsēdētājai
Inārai Silickai, priekšsēdētājas vietniekam Pēterim Laganovskim, sociālajam dienestam, Kārsavas slimnīcai un grāmatvedei Vijai. Paldies Sandrai B., Sandrai Č., Sandrai P., Aijai L., Ritai J.,
Kārsavas KN vadītājai Inārai R. un Leonam R.,
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītājai Intai, valdes loceklēm – Artai, Renātei, Ņinai, Emīlijai,
Jevgenijai, Vilhelmīnei un Beatrisei. Paldies Ernestam, Dainim, Aivaram Aleksandram un Jāzepam, kuri nekad neatsaka, ja ir nepieciešama palīdzība. Paldies čaklajām rokdarbniecēm – Mal-

dai, Lilijai, Gaļinai, Dainai, Veltai, Renātei, Janīnai, Dzidrai, Zinai un citām.
Turpināsim apdzīvot un atjaunināt telpas, paplašināsim pakalpojumu pieejamību. Ļoti gaidām
jaunus apmeklētājus ar svaigām iecerēm un
priekšlikumiem, kuri grib un var darboties savā
un citu labā.
Zofija Ritiņa
Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja
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APBOLVUOTI LOBUOKĪ LATGOLYS ŠKOLUOTUOJI

22.septembrī Rēzeknis Tehnologiju akademejis (RTA) telpuos nūtyka Nikodema Rancāna
bolvys Latgolys izcyluokajim pedagogim nūslāguma pasuokums. Tū atraktivi vadeja Eriks
Zeps, visim kluotasūšajim skanieja Kārļa Kazāka muzyka poša autora izpiļdejumā, papyldynuota ar vierteigom atziņom par pedagoga dorbu i izgleteibys procesu kūpumā.
Vysu pasuokumu video īrokstā var nūsavērt
ari škārsteiklā: https://youtu.be/NvyfMy-4sjs?
t=4868
Pasuokumā tyka padūtys sešys golvonuos bolvys
– sudobrā koltys saktys, kuru autors i izgatavuotuojs ir rūtkaļs Rihards Ciblis. Papyldus itom
bolvom Izgleiteibys i zynuotnis ministre Ilga
Šuplinska padeve eipašuos IZM Pateiceibys vēļ
pīcim školuotuojim, kurim pavysam drusku
datryuka leidz bolvai, tok jūs sasnāgumi ir nūteikti vārā jemami i prīkšzeime citim.
Školuotuojim atzineigus vuordus saceja ari Latgolys Planavuošonys regiona Atteisteibys padūmis vadeituojs Gunārs Upenieks, RTA rektore
Iveta Mietule, kai ari dzejneica Anna Rancāne.
Informacejai: Nikodema Rancāna vuordā nūsauktais konkurss i bolvys padūšonys pasuokums teik reikuots jau pīktū godu. Itymā reizē
kūpā tyka sajimti 32 pīteikumi. Konkursu reikoj
Latgalīšu Kulturys bīdreiba sadarbeibā ar Latgolys Planavuošonys regiona Atteisteibys padūmi (LPRAP) i Rēzeknis Tehnologiju akademeju.

Maijai
Gailumai,
J.Soikāna
Ludzas
muokslys školys Nautrānu filials;
Divys bolvys par inovacejom
izgleiteibys
procesā:
• Inārai
Ostrovskai,
Daugovpiļs
Byuvnīceibys tehnikums,
• Marutai Krustānei,
Austrumlatvejis Tehnologiju vydsškola Rēzeknē;
Vīna bolva par īguļdejumu i sasnāgumim
latgalīšu volūdys, kulturviesturis i nūvoda vuiceibys īvīsšonā un īdzeivynuošonā školys vuiceibu vidē – Lūcijai Vaivodei, Daugovpiļs Vīneibys pamatškola.
Izgleiteibys i zynuotnis ministrejis eipašuos
Pateiceibys sajēme:
• Anitai Matulei-Bordānei, Bolvu profesionaluo
i vyspuorizgleitojūšuo vydusškola,
• Aigai Hudobčenokai, Daugovpiļs Vaļsts ģimnazeja,
• Ivetai Meškovskai, Daugovpiļs 12.vydsškola,
• Staņislava Inkina, Rēzeknis nūvoda Kaunatys
vydsškola,
• Rita Upeniece, Rībeņu nūvoda Gaļānu pamatškola.
•

Nikodema Rancāna bolvys sajiemieji (6):
Specbolva – par inovacejom pyrmsškolas izgleiteibas īstuodē: Zinaīdai Bernātei, Kruoslovys
nūvoda pyrmsškolas izgleiteibas īstuode
„Pīlādzītis”;
Divys bolvys par myusdīneigu un rodūšu pīeju
školānu dorba tykuma audzynuošonai i omotu
apvuiceibai:
• Gunai Kisei, Kuorsovys Muzykys i muokslys
škola, ierģeļspēlis i klavīrspēlis pedagogs,
koncertmeistere,

Konkursa reikuotuoju Atzineibys:
• Par veiksmeiguokū jaunuo pedagoga debeju i
par rodūšu pīeju školānu dorba tykuma
audzynuošonai un omotu apvuiceibai Mārtiņam Dzindzukam, Viļānu Muzykys i muokslys
škola;
• Par veiksmeigu jaunuo pedagoga debiju
pyrmsškolys īstuodē Atzineiba
Kristīnei
Razānei, Dagdas piļsātys pyrmsškolys izgleiteibys īstuode ,,Saulīte”,
un divys atzineibys par latgaliskuos vidis radeišonu i latgaliskūs vierteibu saglobuošonu i
styprynuošonu pyrmsškolys izgleiteibys īstuodē:
• Irinai Vasiļevskai, Andrupenes pyrmsškolas
izgleiteibas īstuode “Avotiņš”,
• Ilonai Znutiņai, Daugovpils piļsātys 24.
pyrmsškolas izgleiteibas īstuode
Atzineibys par myusdīneigu un rodūšu pīeju školānu dorba tykuma audzynuošonai un omotu apvuiceibai:
• Aigaram Vigulim, Dagdys vydsškola,
• Līgai Slicai, Leivuonu nūvoda Jaunsilavas
pamatškola,
• Ingrīdai Kroičei, Aglyunys nūvoda Prīžmolys
pamatškola,
• Arnoldam
Grīnbertam,
Daugovpiļs
13.vydsškola.
Atzineibys par inovacejom izgleiteibys procesā:
• Aigaram Bukšam , Baļtinovys Muzykys i
muokslys škola (kai ari žurnala “A12” specbolva – goda abonoments),
• Benitai Lazdiņai , Rēzeknes suokumškola,
• Inesei Kuzņecovai, Aleksandrovys pamatškola, Dagdys nūvods,
• Inesei Magdaļenokai, Leivuonu 1. vydsškola,
• Ivetai Kārklei, Leivuonu nūvoda Rudzātu
vydsškola,
• Anita Klismete, Rēzeknis nūvoda Kaunatys
vydsškola,
• Marutai Ladusānei, Viļānu vydsškola,
• Rutai Krišānei, Rēzeknis nūvoda pašvaļdeibys
Nautrānu vydsškola.
Atzineibys par īguļdejumu i sasnāgumim latgalīšu volūdys, kulturviesturis i nūvoda vuiceibys
īvīsšonā un īdzeivynuošonā školys vuiceibu vidē:
• Velga Smoļaka, Ruguoju nūvoda vydsškola,
• Irēna Maļkeviča, Dagdys vydsškola,
• Iveta
Vasitova,
J.Raiņa
Daugovpiļs
6.vydsškola,
• Ingūna Ludborža, Riezeknis nūvoda pašvaļdeibys Nautrānu vydsškola,
• Rita Pudāne i Ārija Bergmane-Sprūdža, Rībeņu vydsškola.
Juris Viļums
Latgaliešu kultūras biedrības vadītājs

LITERATŪRAS ZINĀŠANAS MŪSDIENĪGAM BIBLIOTEKĀRAM
4.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem un Balvu Centrālo bibliotēku
organizēja
reģionālo
konferenci
“Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”.
Konferences virsmērķis - sniegt augsta līmeņa
akadēmiskās zināšanas speciālistiem, kas nodarbojas ar publisko bibliotēku krājumu veidošanu.
Konferencē tika aplūkots plašs tēmu loks. Konferences iesākumā Mārtiņš Laizāns sniedza jaunākās latviešu dzejas analīzi, tās autoriem. Vai to

mēs šodien saprotam? Droši vien manas paaudzes lasītāji piekritīs A. Ostupa atzinumam:
„Neviens necels pieminekļus mūsu paaudzes
dzejniekiem.” Profesionāli noderīga bija Sigitas
Kušneres lekcija par ideoloģijas uzstādījumiem,
viedokļu līderismu latviešu literatūras klasikā un
mūsdienu literatūrā. Izvērsās maza diskusija, vai
Karīna Račko ir viedokļu līdere ? Ja nevērtē
māksliniecisko līmeni, protams, tas ir veiksmīgs
mārketinga triks. Silvijas Radzobes sarunu tēma
bija par darbu pie plašās izlases veidošanas „100
izcili Latvijas aktieri.” Triviālliteratūra, populārā
un izklaides literatūra, kas veido Latvijas literatūras kanonu- tie bija jautājumi, ko iztirzāja Ieva
Kalniņa. Savukārt ne mazāk interesanta izvērtās

Ilzes Spergas pēdējās desmitgades latgaliešu literatūras analīze, kā arī tika pievērsta uzmanība
dažām problēmām: zemais sabiedrības lasīt un
rakstītprasmes līmenis, autoru un lasītāju paaudžu konflikts un ilgstoši rakstības tradīcijas pārrāvumi.
Konferenci moderēja LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta vadošā pētniece Eva EglājaKristsone.
Tā kā konference notika Balvu novada muzejā,
radās iespēja apskatīt muzejā izvietotās ekspozīcijas.
Veronika Škestere
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja

Kultūra un Sports
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TIKŠANĀS AR DZEJNIECI ANNU RANCĀNI KĀRSAVĀ
mi, lugas un citi darbi, par ko autore saņēmusi vairākus apbalvojumus. 2018.gadā par savu jaunāko dzejoļu krājumu “Prīca i klusiešona” Anna Rancāne saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu
“Boņuks”, bet šogad dzejniecei piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Tikšanos ievadīja Kārsavas vidusskolas vokālais ansamblis “Balstiņas”
nodziedot dziesmu ar Annas Rancānes vārdiem – “Tu lasi”. Tam sekoja
autores dzejas kompozīcija kultūras nama jauniešu teātra kopas “Aplis”
izpildījumā. Turpmākā tikšanās noritēja sarunā ar dzejnieci, kuras laikā
Anna Rancāne dalījās ar bērnības atmiņām, kuras saistās ar Kārsavu, gan
arī par dzejas tapšanas radošo procesu un darbu pie grāmatas
“Divpadsmit Latgales loki” un diriģentes Terēzijas Brokas biogrāfijas
"Aiz azara bolti bārzi”. Neizpalika arī dzejas lasījumi autores izpildījumā.
Dzejniece atklāj, ka apzināti savā dzejā lieto vārdus, kurus mēs ikdienā
vairs neizmantojam runājot latgaliski, lai tādā veidā saglabātu, iespējams,
senākās latviešu valodas formas lingvistisko bagātību un tēlainību. Anna
Rancāne atzīst, ka Latvija ir bagāta tieši ar dažādību, un ir labi, ja latgalietis ir lepns gan par savu novadu, gan arī par citu Latvijas novadu ļaudīm.
Pasākums noslēdzās ar kopdziesmu “Skaidruo volūda”, kura nu jau ir
Dzejas mēneša izskaņā, saulainā 27. septembra pievakarē, Kārsavas kļuvusi par latgaliešu himnu. Paldies dzejniecei par atsaucību un visiem
kultūras namā aicinājām uz tikšanos ar izcilo Latgales dzejnieci, apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību!
publicisti un dramaturģi Annu Rancāni. Kopš pirmās publikācijas
Inta Jurča, Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
septiņdesmito gadu vidū dzejniecei ir iznākuši vairāki dzejoļu krājuNikolaja Mortukāna foto

KĀRSAVAS JAUNO SOĻOTĀJU PANĀKUMI PREIĻOS

Lietainās, drēgnās rudens dienās
kārsavieši cīnījās par godalgām
Preiļos, Latvijas soļošanas sezonas noslēguma sacensībās “Preiļu
kauss 2019”.
Sacensības interesantākas padarīja
Latvijas labāko soļotāju piedalīšanās. Olimpieši Modris Liepiņš un
Arnis Rumbinieks, kas šogad Pasaules čempionātā Dohā izcīnīja 21.
vietu 50 km soļojumā, teica siltus,
uzmundrinošus vārdus atklāšanas
parādē. Kopā ar jaunajiem soļotājiem uz starta izgāja arī olimpiete
Agnese Pastare, kā arī Normunds
Īvāns, kas ir uz doto laiku labākais
veterāns savā vecuma grupā Pasaulē, šogad Eiropas čempionātā izcīnīja trīs zelta medaļas dažādās distancēs.
Pirmajā dienā soļotāji cīnījās īsajās
distancēs. Kārsavieši izcīnīja piecas
medaļas – Viktorija Krišāne – zelts,
Rafaels Rostorgujevs – zelts, Brigita
Mūrniece Krišāne – zelts, Sandis
Ivanovs – sudrabs un Vivita Krišāne
– bronza.
Otrajā dienā jaunajiem censoņiem
vajadzēja veikt daudz garākas distances. Kārsavieši izcīnīja septiņas
godalgotās vietās: Viktorija Krišāne
- zelts, Rafaels Rostorgujevs – zelts,
Sandis Ivanovs – sudrabs, Vivita

Krišāne – bronza, Marija Bojāre –
bronza un Katrīna Medne – bronza.
Par divu dienu startiem kopvērtējumā jaunie soļotāji saņēma kausus:
Katrīnai Mednei kauss par 3.vietu,
Brigitai Mūrniecei Krišānei kauss
par 2. vietu, Marijai Bojārei kauss
par 3. vietu, Sandim Ivanovam
kauss par 2. vietu, Rafaelam Rostorgujevam kauss par 1. vietu, Viktorijai Krišānei kauss par 1. vietu un
Vivitai Krišānei kauss par 3. vietu.
Apbalvošanas ceremonijā jaunos
soļotājus apbalvoja olimpieši – M.
Liepiņš un A. Rumbinieks, kā arī
nobildējās ar uzvarētājiem.
Divu dienu laikā, 11.-12.oktobrī,
kārsavieši izcīnīja divpadsmit medaļas un septiņus kausus. Labs rezultāts.

Gustavs Krišāns – 2.41.6 – 5.vieta
Artis Mortukāns – 2.42.5 –
6.vieta
Valērijs Tomiļins – 2.42.9 –
7.vieta
“C” grupa (2006.-2007.g.) U-14
Meitenes un zēni – 500m
Brigita Mūrniece Krišāne – 2.17.8
– 1.vieta
Marija Bojāre – 2.32.8 – 4.vieta
Ilārija Borovika – 2.50.9 – 7.vieta
Kristīne Polukejeva – 2.55.1 –
10.vieta
Rafaels Rostorgujevs – 2.11.0 –
1.vieta
Sandis Ivanovs – 2.11.9 – 2.vieta
“A” grupa (2002.-2003.g.) U-18
Jaunietes – 1 jūdze
Viktorija Krišāne – 8.09.5 –
1.vieta
Tehniskie rezultāti:
Vivita Krišāne – 9.04.2 – 3.vieta
11. oktobrī
12.oktobrī
“D” grupa (2008.g. un jaunāki) U“D” grupa (2008.g. un jaunāki) U12
12
Meitenes un zēni – 500m
Meitenes un zēni – 1000m
Katrīna un Medne – 2.59.0 –
Katrīna Medne – 6.28.6 – 3.vieta
4.vieta
Madara Leitāne – 6.58.0 – 4.vieta
Madara Leitāne – 3.04.3 – 6.vieta

Katrīna Lukaševiča – 7.42.8 –
4.vieta
Artis Mortukāns – 5.38.0 –
4.vieta
Gustavs Krišāns – 5.39.4 – 5.vieta
Valērijs Tomiļins – 6.23.2 –
7.vieta
“C” grupa (2006.-2007.g.) U-14
Meitenes un zēni – 1000m
Brigita Mūrniece Krišāne – 5.22.3
– 2.vieta
Marija Bojāre – 5.36.6 – 3.vieta
Ilārija Borovika – 6.34.0 – 9.vieta
Kristīne Polukejeva – 6.34.6 –
10.vieta
Rafaels Rostorgujevs – 5.06.3 –
1.vieta
Sandis Ivanovs – 5.07.1 – 2.vieta
“A” grupa (2002.-2003.g.) U-18
1 stundas soļojums
Viktorija Krišāne – 10026.85 m
(10 km – 59.51 min (personīgais
rekords)) – 1.vieta
Vivita Krišāne – 905.20m –
3.vieta
Viktorijs Krišāns
Treneris
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KĀRSAVAS NOVADS PIEDALĀS "OLIMPISKĀS
DIENAS 2019" PASĀKUMĀ

20. septembrī Kārsavas novads piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2019”. Kārsavas novada dalībniekus sveikt ieradās Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka. Pasākuma sākumā trenera Viktorija Krišāna audzēkņi, kuri startēja Jauniešu olimpiādē, svinīgi
pacēla LOK karogu. Kārsavas vidusskolas stadionā vienlaicīgā rīta vingrošanā piedalījās Kārsavas vidusskola, Salnavas, Mežvidu
un Mērdzenes pamatskolas.
Pēc rīta vingrošanas 1.–4. klases
audzēkņi devās uz
Kārsavas
vidusskolas sporta zāli,
kur savus spēkus
pārbaudīja dažādās
sportiskās un radošās aktivitātēs. Savukārt 5.-10.klases
skolēni
startēja
Malnavas aktīvās
atpūtas
parkā
"Zīdūņs".
Šogad LOK organizētā “Olimpiskā diena 2019” noritēja 768 vietās
visā Latvijā un kopumā pulcēja vismaz 150 000 dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldībām un pilsētām.

KĀRSAVAS NOVADA MINIFUTBOLA TURNĪRS
“KUORSOVYS RUDENS KAUSS 2019” U-15 GRUPĀ

28.septembrī Kārsavas vidusskolas stadionā notika Kārsavas novada
minifutbola turnīrs bērniem U-9 grupā un meitenēm. Šis turnīrs noritēja Eiropas Sporta un Latvijas Futbola nedēļas ietvaros. Savus spēkus
pārbaudīja 8 komandas turnīrā Kuorsovys rudens kauss.
Futbola turnīrā
piedalījās komandas
no
Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Balviem,
Alūksnes
un
Viļāniem. Turnīru vadīja SK
Kuorsova. Paldies Kārsavas
novada pašvaldībai, Latvijas
Futbola federācijai, Ziemeļaustrumu reģiona vadībai, jauniešu organizācijai “Pūga” par
atbalstu turnīrā, jo ikviens dalībnieks saņēma dāvanu un medaļu.

Aicinām 19. oktobrī uz Kārsavas novada minifutbola turnīrs bērniem U-13
grupā.

Mihails Oļipovs
Sporta metodiķis

Mihails Oļipovs
Sporta metodiķis

LATVIJAS SKOLĒNU 73.SPARTAKĀDE SKOLU RUDENS KROSA STAFETĒ
Vidusskolu grupā:
1.vieta Jēkabpils 3. vidusskola (138p)
2.vieta Daugavpils 3. vidusskola (124p)
3.vieta Kārsavas vidusskola (109p)
2000.-2003.g. jaunieties 3x800m
Kārsavas vsk. – 2. vieta – 8.36.7
Viktorija Krišāne, Ilva Nagle, Junora Streļča
2000.-2003.g. jaunieši 3x1000m
Kārsavas vsk. – 4. vieta – 9.19.1
Nikita Jakimovs, Sandis Dauksts, Mārtiņš Laganovskis Veseris
2000.-2003.g. jauktā 4x1000m
Kārsavas vsk. – 6. vieta 13.57.5
Vivita Krišāne, Potaša, Sandis Jakovļevs, Roberts Dovgiallo
2004.-2005.g. zēni 3x1000m
Kārsavas vsk. - 4. vieta - 09.43.0
Intars Brencis, Rainers Patmalnieks, Ralfs
Punāns
2006.-2007.g. meitenes 3x800m
Kārsavas vsk. – 2. vieta – 09.08.3
Brigita Mūrniece Krišāne, Marija Bojāre, Paula Pundure
2006.-2007.g. zēni 3x800m
Kārsavas vsk. - 3. vieta - 08.27.3
Rafaels Rostorgujevs, Daniels Andrejevs, Dairis Dauksts

2008. un jaunāki zēni 3x500m
Kārsavas vsk. – 5. vieta – 05.54.2
Gustavs Krišāns, Artis Mortukāns, Kristaps Sutra
2008. un jaunākas meitenes 3x500m
Kārsavas vsk. – 7. vieta – 06.36.3
Katrīna Medne, Denīze Loreta Nagle, Katrīna Lukaševiča
Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs

SABIEDRĪBA
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NOVADA TRADĪCIJA – SKOLOTĀJU DIENAS SVINĪBAS
Kārsavas novada pašvaldība ik gadu oktobrī
pateicās esošajiem un bijušajiem novada izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem
skolotāju dienai veltītajā pasākumā. Šogad
4.oktobrī visi vienkopus pulcējās Kārsavas
kultūras namā, lai svinīgā pasākumā atzīmētu
Skolotāju dienu. Pasākuma laikā tika pasniegti Atzinības raksti un Pateicības pedagogiem, kas ar atdevi, savu ieguldīto darbu un
sirds siltumu rūpējas par mūsu skolēniem, kā
arī baudīja muzikālo atmosfēru ar Kasparu
Markševicu.
Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstus
saņēma 2 pedagogi –
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei
Verai Krišānei par kvalitatīvu jaunās paaudzes
muzikālo izglītošanu un skolas pozitīvā tēla veidošanu.

Malnavas pirmskolas izglītības skolotājai Ainai
Zanderei par mūža ieguldījumu izglītības darbā
un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Kārsavas novada pašvaldības Pateicības saņēma
17 skolotāji –
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogam, pūtēju orķestra vadītājam Aldim Kisem
par ieguldījumu jauno talantu izkopšanā, radošu
darbību un audzēkņu augstiem sasniegumiem
mūzikas jomā.
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei
Jeļenai Andrejevai par kvalitatīvu darbu, veicinot audzēkņu radošuma un spēju attīstību.
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei
Vijai Orinskai par profesionalitāti un augstiem
sasniegumiem audzēkņu muzikālajā izglītošanā.
Kārsavas novada sporta metodiķim Mihailam
Oļipovam par sadarbību un aktīvu iesaistīšanos
Lāpu skrējienā, godinot Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņu.

Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
skolotājai Valentīnai Zeļčai par ilggadēju, atbildīgu radošu un profesionālu darbu pirmsskolas
bērnu audzināšanā.
Kārsavas vidusskolas skolotājai Birutai Anisimovai par ilggadējo ieguldījumu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju veidošanā un sekmīgu skolas dalības nodrošināšanu “Junior Achievment
Latvia” programmā.
Kārsavas vidusskolas skolotājai Ilgai Voitei par
sekmīgu digitālo kompetenču veidošanu skolēniem, sasniegumiem skolēnu sagatavošanai IT
konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm.
Kārsavas vidusskolas skolotājai Ludmilai Oļipovai par veiksmīgu un atbildīgu iniciatīvas
“Latvijas skolas soma” koordinēšanu Kārsavas
novadā.
Malnavas koledžas direktoram Viktoram Indričānam par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā
un Malnavas koledžas attīstībā.
Mežvidu pamatskolas direktorei Vitai Krišānei
par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba
organizēšanu un vadīšanu
Mežvidu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotājai Ingai Skrebinskai par izglītojamo sekmīgu sagatavošanu konkursam “Vuolyudzāni”.
Mežvidu pamatskolas skolotājai Ingunai Pašānei par augsti kvalificētu izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.
Mežvidu pamatskolas skolotājai Ivetai Linužai
par radošumu izglītojamo sagatavošanai mācību
priekšmetu olimpiādēm.
Mērdzenes pamatskolas skolotājai Anitai Šarkovskai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu darbu skolēnu izglītošanā, radošuma veicināšanā, ieguldīto darbu skolas izaugsmē un
popularizēšanā.
Mērdzenes pamatskolas skolotājai Lijai Rosickai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesio-

nālu darbu skolēnu izglītošanā, radošuma veicināšanā, ieguldīto darbu skolas izaugsmē un popularizēšanā.
Salnavas pamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Silvijai Geidānei par pašaizliedzīgu un
nozīmīgu darba ieguldījumu skolas akreditācijas
laikā.
Salnavas pamatskolas skolotājai Antoņinai Golubevai par radošumu, aktivitāti skolas organizētajos pasākumos un līdzpārvaldes darba vadīšanu
skolā.
Svinīgajā
pasākumā
izskaņā
pateicās
arī bijušajam Salnavas pamatskolas direktoram
Aleksandram Pavlovskim par ilggadēju un atbildīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Šajā 2019./2020. mācību gadā Kārsavas novadā
kopumā mācās vairāk kā 900 izglītojamo, no
kuriem 203 bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Lai šīs patiesās profesionālās
vērtības nekad nepietrūkst skolotāju ikdienā un
ik jaunais mācību gads nes jaunas iespējas un
izaicinājumus! No sirds sveicam Skolotāju dienā!
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā septembra mēnesī sastādīti 4 miršanas reģistri:
Mežals Staņislavs
1934. - 24.09.2019.
Malnavas pagasts
karsava.lv

Naglis Aivis
1991. - 10.09.2019.
Salnavas pagasts

Poikāne Jelizabeta

Potašs Juris

1929. - 30.09.2019.
Kārsava

1964. - 25.09.2019.
Salnavas pagasts

facebook.com/KarsavasNovads

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.

