NOTIKS DABAS PARKA „NUMERNES VALNIS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDES SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

2019. gada 19. novembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā (Liepu iela 1, Salnava) notiks dabas parka „Numernes valnis” dabas
aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.
Dabas parks „Numernes valnis” atrodas Kārsa-

vas novada Salnavas
pagastā un Baltinavas
novada Baltinavas pagastā. Tas dibināts
2004. gadā, lai nodrošinātu tiesisku aizsardzību Latvijā un Eiropā
retam ģeoloģiskam veidojumam – osveidīgam
valnim ar tam raksturīgo veģetāciju, Latvijā
un Eiropā aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, meža un
purva biotopiem, un
saglabātu
vizuāli
augstvērtīgu un unikālu
ainavu.
Dabas
aizsardzības
plāns ir izstrādāts laika periodam no 2020. līdz
2031. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas
aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu
saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks
iepazīstināti ar dabas parka „Numernes valnis”
izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas
vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī
ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

TILTA REMONTDARBU DĒĻ NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
MAINĪTA IKMĒNEŠA TIRGUS VIETA

Ar dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai virzīto redakciju var iepazīties elektroniski Dabas aizsardzības pārvaldes interneta
vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas - Sabiedrības līdzdalība - Publiski apspriežamie dokumenti), Kārsavas novada domes mājas lapā
www.karsava.lv un Baltinavas novada domes
mājas lapā www.baltinava.lv.
Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 19.
novembrim pieejama Kārsavas novada domē
(Vienības iela 53, Kārsava) un Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz
2019. gada 19. novembrim, adresējot tos plāna
izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101.
kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai
uldis.valainis@biology.lv).
Dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrāde 2020. – 2031. gadam tiek
veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības
Kohēzijas
fonda
īstenotā
projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils,
LV-5401, tālrunis: 654-22180, du@du.lv,
www.du.lv).

Nav mums kalnu grēdu augstu.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis - Aspazija.
Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.
Mums ir lauki - meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.
Mums ir prāts, un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi - sevī turēt.
/Gunta Ristameca/

Lai, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas
101.gadadienu, ikdienas darbi un stiprā griba spēcina neatkarīgas, brīvas un augošas Latvijas valsts attīstību!
Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas
101.gadadienā!
Kārsavas novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētāja Ināra Silicka

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS LUDZĀ

Sakarā ar Telegrāfa ielas esošā tilta remontdarbiem, ikmēneša tirgus novembrī un decembrī tiek pārvirzīts posmā no tilta uz Stacijas ielas pusi un
sekojošās šķērsielās – Dzirnavu iela, Teātra iela, Sporta iela.
Tirdzniecība nenotiks Skolas ielas garumā, posmā no Vienības ielas līdz Saules
ielai, kas ir paredzēta stādaudzētājiem, zemnieku produkcijai, dzīvnieku tirdzniecībai.
Lūgums vietas ieņemt brīvā kārtībā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Kārsavas novada pašvaldība

Šī gada 21.novembrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo semināru "Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos".
Tiks izskatītas sekojošas tēmas: Profilaktiskie pasākumi slimību
ierobežošanai piena un gaļas liellopu ganāmpulkos (šajā sadaļā
tiks apskatīta liellopu reprodukcija, liellopu lipīgās slimības,
nagu griešanas aktualitātes, svešķermeņu izraisītās slimības,
jaundzīvnieku veselība) un Pirmās palīdzības sniegšana piena
un gaļas liellopiem (šajā sadaļā tiks apskatīts: dzemdību pieņemšana, govs un teļa aprūpe pēc dzemdībām, maksts un
dzemdes izvērsumi, spurekļa uzpūšanās, pakaļkāju saišu traumas, mājas veterinārā "aptieciņa", biodrošība).
Sākums: plkst. 10.00 Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zālē.
Laura Vesere
Lauku attīstības konsultante
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4.KLAŠU SKOLĒNI MĀCĀS PAR DROŠĪBU CEĻU SATIKSMĒ
Ceļu satiksmes drošības direkcija
un LTAR OSTA rīkoja pasākumu
“Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā!“ Pasākumā, kas notika šī gada 10.oktobrī
Ludzā, piedalījās daudzu Latgales
reģiona skolu 4.klašu skolēni, starp
tām arī Kārsavas vidusskolas 4.a
un 4.b klase. Pasākuma mērķis bija
paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni satiksmes drošībā jautājumos un
ceļu satiksmes noteikumos.
Skolēnus uzrunāja CSDD Rēzeknes
reģiona nodaļas priekšnieks Vitālijs
Keišs, kurš uzsvēra ceļu satiksmes
noteikumu zināšanas nozīmi, skolēniem braucot ar velosipēdu. Pasākuma laikā skolēni noskatījās CSDD
sagatavoto Velovapiņa filmu par ve-

losipēdistu un gājēju drošību atrodoties uz ietves. Pēc tam skolēni darbojās komandās un veica uzdevumus 3
stacijās. Pirmajā stacijā skolēni spēles
veidā apguva velosipēda un velosipēdista aprīkojumu un noskaidroja katras sastāvdaļas nozīmi. Otrajā stacijā
skolēni, izmantojot velosipēda maketu un improvizētu pilsētas ceļu plānu,
veica braucienu pa maršrutu “Skolēna
mājas - skolēna skola”, ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus. Trešajā stacijā
skolēni iepazinās ar Ceļu satiksmes
zīmēm un to nozīmi. Pēc pasākuma
katrs skolēns saņēma Velovapiņa apliecību un balvas.
Valentīna Tuče
4.b klases audzinātāja

KONKURSS “SPORTO LABĀKAI DZĪVEI” NOSLĒDZIES –
ZINĀMI UZVARĒTĀJI- VIŅU VIDŪ ARĪ MEŽVIDIEŠI!
Vēstule no Rimi Bērniem: "Paldies
visām 112 klasēm, kas startēja
“Sporto labākai dzīvei” izaicinājumā, lai radītu savu unikālo vingrojumu un dalītos ar radošām receptēm veselīgām brokastīm.
Konkursa žūrija rūpīgi izvērtēja iesūtītos mājasdarbus un ir izvēlētas visas
klases, pie kurām dosies ciemos
“Sporto labākai dzīvei” komanda, lai
piedāvātu gūt jaunas zināšanas par veselīgu uzturu un noskaidrotu labāko
klasi īpaši sagatavotās disciplīnās. Sacensības norisināsies trīs pieteikto klašu starpā, pie katra no konkursa uzvarētājiem, iepazīstot Rimi Bērniem ekspertes Olgas Ļubinas sagatavotos veselīga uztura pamatprincipus, izmēģinot spēkus fiziskās sagatavotības eksperta Kārļa Birmaņa stafetēs un Rimi
šefpavāra Normunda Baranovska vadībā pagatavojot veselīgu maltīti. Katra
klase, pie kuras nākamgad viesosies

“Sporto Labākai dzīvei” komanda,
saņems gardas un veselīgas balvas no
Rimi. Savukārt katru sacensību ātrākā
klase saņems Rimi dāvanu karti 100
eiro vērtībā."
Lepojamies, jo starp 20 uzvarētājklasēm 4.-6.klašu grupā ir arī Mežvidu
pamatskolas 6.klase. Paldies sportiskajiem 6.klases skolēniem, kuri nekavējoties atsaucās skolotājas Jolantas aicinājumam piedalīties konkursā, iestudēja un filmēja stafeti, kopā ar audzinātāju Ritu gudroja veselīgu brokastu
recepti ar "odziņu", 6.klases skolēnam
Raineram par video montāžu. Jaunajā
gadā uz kopīgu spēkošanos un mielošanos ar Rimi gardumiem ar skolas
6.klases skolēniem tiks aicināti mūsu
skolas 4.-5.klašu komanda un Nautrēnu vidusskolas 6.klase ar audzinātāju
Ingunu. Zaudētāju nebūs!
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja

PUTRAS DIENA MĒRDZENES PAMATSKOLĀ

Atgādinām, ka 10.oktobrī tika svinēta Starptautiskā Putras diena, kā
arī oktobris bija Putras mēnesis.
Arī
Mērdzenes
pamatskolas
3./4.klases skolēni iesaistījās Putras
programmā, kuras galvenais mērķis - izglītot skolēnus un sabiedrību
kopumā par graudaugu veselīgumu
un putras ēšanas tradīcijām.
Putras diena iesākās ar garšīgās un
veselīgās putras ēšanu, tika pārrunāta
putras ietekme uz mūsu organismu,
iepazināmies arī ar programmas veidotāju piedāvāto prezentāciju. Šī gada
Putras programmas tēma bija - Garākais putras stāsts. Varējām iejusties
mūsu iemīļoto blogeru vietā un veidot
savu video materiālu par putru un
graudaugiem kopumā, lai noskaidrotu
mūs interesējošos jautājumus, nolēmām nointervēt skolas direktori, sko-

las tēla veidotāju
un kopumā zinošu
personu - Inesi
Avotu.
Rudens brīvdienās
ievācām svarīgākos faktus par
graudaugiem. Pēc
brīvdienām ķērāmies klāt pašam
aizraujošākajam filmēšanai, intervijai un video

montāžai.
No skolas direktores uzzinājām, ka arī
viņa ar labpatiku lieto uzturā putras
un citus produktus, kas satur graudaugus, recepti kā pagatavot garšīgus auzu pārslu cepumus, kā arī novēlējumu
visiem Putras dienas svinētājiem, izbaudīt putras ēšanu un veidot pašiem
garšīgas receptes putras pagatavošanai. Uzklausījuši mūsu skolas direktori, devāmies veidot zīmējumus par
savu ideālo putru.
Par graudaugu veselīgumu neaizmirsīsim arī ikdienā! Paldies Programmas veidotājiem - AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” par iespēju
gūt jaunas zināšanas interesantā veidā, pirmo pieredzi intervijas veidošanā un norisē, kā arī video montāžā.
Diāna Svirska
3./4.klases audzinātāja

DAROT KOPĀ, VAR IZDARĪT VAIRĀK LABU DARBU!

Jau vienpadsmito gadu labdarības organizācija Palīdzēsim.lv
rīko akciju “Labo darbu nedēļa”.
Arī es, strādājot par skolotāju un
audzinātāju, mudinu audzēkņus
aizdomāties par kādu kaut vai
vissīkāko darbiņu, kas atvieglotu
un padarītu priecīgāku ikdienas
dzīvi kādam cilvēkam.
„Labo darbu nedēļā” pastiprināta
uzmanība tiek pievērsta palīdzībai
vai pateicībai, kuras sniegšanai nav
nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Atceroties savu bērnību,
skolēni tika aicināti pateikties savai
pirmsskolas iestādei.
Kopā ar Kārsavas vidusskolas 7.b
klasi mēģinājām pakavēties jaukajās atmiņās, atceroties Malnavas
pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” audzinātājas, auklītes,
pavāres un pārējos darbiniekus, kuri nekad neatteica mazajiem rakariem padomu, palīdzību praktiskos
darbos un vienmēr rādīja savu pozi-

tīvo piemēru. Adrians atzīst: „Cik
labi bija dārziņā, kur neuzdeva mājasdarbus un varēja nosnausties pēc
sātīgajām pusdienām!” Savukārt
Paula ar mīlestību atceras jaukās,
skaisti noformētās dārziņa telpas, jo
tajās bija tik mājīgi un patīkami
pavadīt laiku, un iemācīties kaut ko
jaunu katru dienu. „Patīkami bija
satikt mīļās audzinātājas, auklītes
un, protams, iestādes labo gariņu –
direktori Janīnas kundzi, lai kopā
iegrimtu atmiņās par bērnību”, atzīst Paula.
Paldies, jums par labestību, mīlestību un iemācītajām gudrībām, ko es
ik dienu saskatu savos audzēkņos!
Paldies arī 7.b klases skolēniem un
viņu vecākiem, kuri, lai mazliet
atvieglotu darbu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” audzinātājām, sarūpēja dāvaniņas, lai dažādotu mācību procesu jaunajiem
censoņiem.
Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas 7.b klases audzinātāja

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobra mēnesī sastādīti 2 laulību reģistri. Apsveicam!
JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI
Eleonora, Arina, Marta
Sirsnīgi sveicam Jaundzimušo vecākus un vecvecākus!
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ZEMGALES- LATGALES MAZPULKU PROJEKTU FORUMS
“ZAĻĀKAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI LAUKOS” JĒKABPILĪ UN BIRŽOS

2019.gada 19.oktobrī Kārsavas novadu pārstāvēja mazpulcēni no
Mežvidu, Salnavas un Mērdzenes
pamatskolām. Jēkabpilī SIA SEDUMI iepazīstināja ar savu siltumnīcu
kompleksu: stādu daudzveidību, audzēšanu, kopšanu, fasēšanu, gaismas
režīmu, kas ir ļoti svarīgs dažādām
augu kultūrām. Ātri mūsu veikali
saņems šeit audzētās puansetijas
(ziemassvētku zvaigznes). Patreiz
zied lielā daudzumā dažādās krāsās
mārtiņrozes.
Biržu pamatskolā bērni prezentēja savus izstrādātos un realizētos projektus.
Mazpulku prioritārie projekti bija:
“Gribu būt vides draugs” un
“Iepazīsim soju”. Trīs sojas šķirnes
audzēja un pētīja Vintra Lipska no
124.Pudinavas mazpulka. Kultūraugs
soja pie mums ir svešs augs. Agroresursu un ekonomikas institūts Latvijas
mazpulcēniem izdalīja sēklas un iegūtos datus savāca pētījumam. Viļānu
Latgales lauksaimniecības zinātnes
centrā vairākas sojas šķirnes audzē un
aprobē mūsu apstākļiem tikai otro ga-

du. Šī gada 8.augustā Viļānos mazpulcēni apskatīja sojas izmēģinājumu laukumus, noteica augsnes ph un dalījās
ar iespaidiem par savu veikumu.
Sēklas tika iegūtas, bet ir daudz mazākas par pupu sēklām un tas mūs pārsteidza.
Projekta ietvaros “Gribu būt vides
draugs” Mērdzenes pamatskolas skolnieces Evita Muižniece, Gunita Dubrovska, Sigita Renckulberga, Vintra
Lipska un Kristīne Šlikara veidoja auduma maisiņus. Meitenes dāvinājumā
saņēma linu audumu un mulinē diegus
no vecmāmiņas pūralādes. No iegūtiem izejmateriāliem tapa iepirkuma
somas- katrai ar savādāku zīmējumu
(konsultēja mājturības skolotāja Lija
Rosicka). Mērķis ir sasniegts, jo mazāk lietos plastmasas maisiņus, kuri
vidē saglabājas ilgi.
Daudzi vecāki pateicībā kopā ar savām
atvasēm saņēma dāvinājumā ābeles
stādu, ko dāvināja Latvijas Mazulki.
Lidija Čigāne
124. Pudinavas mazpulka vadītāja

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS 11. UN 12.KLAŠU SKOLĒNI
PIEDALĀS DISKUSIJĀ „ŠODIEN SĀKAS NĀKOTNE.”

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir
iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. ESF
projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
pasākuma „Karjeras nedēļa 2019
diskusija „Nākotnes profesija”” ietvaros 15.oktobrī Kārsavas vidusskolas 11.un 12.klašu skolēni” piedalījās diskusijā „Šodien sākas nākotne” PIKC „Daugavpils Tehnikumā.”
Kā sasniegt savus mērķus un veidot
veiksmīgu karjeru nākotnes darba
tirgū? Kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un
kāda- cilvēkam, par šiem un citiem
aktuālajiem jautājumiem ar skolēniem
diskutēja un atbildēja uz jauniešu iesūtītiem jautājumiem RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors,
komunikācijas praktiķis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē –Ivars Svilāns kā arī pasāku-

ma moderators- izaugsmes treneris
Dinārs Zāģers.
Vadītāji dalījās savos veiksmes un
neveiksmju stāstos, motivēja jauniešus mēģināt, nebaidīties riskēt un novērtēt gan zaudējumus, gan uzvaras.
Dinārs pastāstīja par profesijām, kuras
mākslīgais intelekts var izkonkurēt
cilvēkiem, un kādām profesijām nākotnē būs liela nozīme. Diskusijā tika
akcentēti jautājumi par nākotnes jomas nevis konkrētas profesijas izvēli.
Par to, ka katrs no mums veido savu
personīgo brendu. Cik liela loma ir
interneta vidē publiskotajām ziņām
par cilvēku, kāda loma ir veiksmei,
talantam. Vai izvēloties savu nākotnes
profesiju būtu jāakcentē atalgojums kā
primārais rādītājs. Un… nevis apņemties darīt, bet darīt, lai kaut ko sasniegtu.
Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā un
varēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kā sasniegt savus mērķus un
veidot veiksmīgu karjeru.
Iespējams tieši šīs atbildes palīdzēs
pieņemt svarīgos lēmumus nākotnē.
Vaira Šicāne
pedagogs karjeras konsultants

KARJERAS STUNDA
Karjeras nedēļas pasākumos
no 14. līdz 18. oktobrim 83
Latvijas pilsētās un novados
piedalījās vairāk nekā 137 000
jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli
saistīti pasākumi. Arī Kārsavas vidusskolas 7.a un 7.b klasei tika organizēta tikšanās ar
divu profesiju pārstāvjiem –
kultūras nama vadītāju un Nacionālo bruņoto spēku kareivi.
Sabiedriski aktīvā un atraktīvā
Latgales patriote, dejotāja, dziedātāja, mūziķe Agnese Medne
mūs iepazīstināja ar kultūras nama vadītājas profesiju. Šī nodarbošanās ir ļoti atbildīga un darbietilpīga, jo, organizējot kādu
projektu, jāpaveic ļoti liels sagatavošanās process: strukturēta
plānošana, mākslinieku uzņemšana, telpu noformēšana, ēdināšana, transporta novietošana un
daudz citu sīku, bet nozīmīgu
darbiņu, kas nodrošina pasākuma raitu norisi. Tā kā Agnese
vada arī vairākus deju kolektīvus, viņa deva skolēniem ekskluzīvu iespēju iejusties kolektīva vadītāja un dejotāju lomā.
Agneses stāstījumu papildināja

fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem, kurus organizējusi pati
vai piedalījusies ar saviem deju
kolektīviem.
Optimistiskais, drosmīgais, neatlaidīgais, fiziski norūdītais un
sirdī īstens Latvijas patriots, Nacionālo bruņoto spēku kareivja
profesijas pārstāvis Juris Gutāns
pavēra mums nelielu ieskatu savā trauksmainajā ikdienā ar interesanta stāstījuma, fotogrāfiju un
video palīdzību. Jaunietis, iepazīstinot ar savas profesijas īpatnībām, spēja aizraut ne tikai skolēnus, bet arī skolotājus. Klausītāji bija pārsteigti par daudzajām
kareivja profesijas īpatnībām,
kas jāzina un jāprot jauniešiem.
Būdami Kārsavas vidusskolas
absolventi, abi ciemiņi uzsvēra,
cik nozīmīga ir izglītība katra
cilvēka dzīvē, un cik svarīgi ir
turpināt mācīties arī pēc skolas
beigšanas.
Paldies Agnesei un Jurim par
interesanto tikšanos ar mūsu audzēkņiem!
Ilga Voite un Anita Lele
Kārsavas vidusskolas
7.b un 7.a klašu audzinātājas.

MEŽVIDU PAMATSKOLA ĪSTENO EIROPAS
SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU PROJEKTS
“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO
KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Arī jaunajā 2019./2020. mācību gadā Mežvidu pamatskola
turpina
dalību
projektā
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/
I/001, kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta plāns paredz divu
mācību gadu laikā skolā īstenot
vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un vides
un multidisciplināro jomu. Pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu
izglītojamie.
Mežvidu pamatskolā tiek īstenoti:
STEM un vides joma:
Konsultācijas STEM un vides
priekšmetos (1.-9.kl.), nodarbības vada skolotājas Rita Pintāne, Inguna Pašāne, Iveta Linuža.
Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.), skolotāja Rita
Pintāne. Septembrī 6.-7.klašu
skolēni devas ekspedīcijā uz

mežu,
kur
meža nozares
profesionāļu
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.
Tiek plānota mācību vizīte uz
Zinātnes Zona Laboratorium un
Salaspils Nacionālo Botānisko
dārzu (5.-8.kl.), skolotājas Inguna Pašāne un Rita Pintāne.
Multidisciplinārā joma:
Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” 1.-4.klašu skolēniem, vadītāja Jolanta Silicka; Septembra
mēnesis tika veltīts CSN atkārtošanai, dažādu interaktīvo situāciju risināšanai, skolēni praktiski darbojās un demonstrēja
savas zināšanas, kā droši nokļūt
līdz skolai/mājām, kādi drošības
pasākumi jāievēro skolas apkārtnē, skolēni piedalījās arī republikas
mēroga
konkursā
“Drošākā klase”, saņemot diplomus par dalību, oktobra mēnesī skolēni apgūst zināšanas par
drošību skolā, kā droši rīkoties
dažādās situācijās, kā sniegt
pirmo palīdzību. Nodarbībās
izglītojamie iegūs praktiskās
dzīves prasmes, kā justies un
rīkoties droši. Tiek plānota arī
mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja
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NO 19.NOVEMBRA MAINĪSIES PASTA SŪTĪJUMU DEKLARĒŠANAS KĀRTĪBA
2019. gada 19. novembrī pilnībā noslēgsies pasta sūtījumos saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, kā to
paredz Savienības Muitas kodekss.
Turpmāk šādas preces būs iespējams
deklarēt, tikai iesniedzot elektronisku
muitas deklarāciju. No š.g. 1.oktobra
šāda kārtība jau ir spēkā, atmuitojot ar
kurjerpastu saņemtās preces, taču turpmāk elektroniski būs jādeklarē arī
“Latvijas Pasts” piegādājamie sūtījumi
no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus
Eiropas Savienības.
Privātpersona, saņemot “Latvijas Pasta
aicinājumu” ar norādi “Muitojams sūtījums”, varēs izvēlēties vienu no šādām
iespējām nokārtot muitas formalitātes:
• pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai
standarta importa muitas deklarāciju
Elektroniskajā muitas datu apstrādes
sistēmā (EMDAS);
• pilnvarot “Latvijas Pastu” vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus,
nokārtot muitas formalitātes.
Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, privātpersonas vairs nesaņems “Latvijas Pasta aicinājumu” ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu, bet gan ar norādi, ka sūtījumam jāveic atmuitošana.
“Latvijas Pasta aicinājumā” būs norādīta
tam pieejamā informācija par pasta sūtīju-

mu, kas nepieciešama, lai noformētu vien- Abu veidu muitas deklarācijas var aizpildīt
kāršoto Importa muitas deklarāciju pasta VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā
sūtījumiem.
(EDS). EDS sākumlapā jāizvēlas sadaļa
“Muitas datu apstrāde”. Nonākot Elektro“Latvijas Pasta” darbinieks izsniegs adresā- niskajā muitas datu apstrādes sistēmā jeb
tam pasta sūtījumu tikai pēc attiecīgo mui- EMDAS, jāklikšķina uz “Importa muitas
tas formalitāšu izpildes – muitas deklarāci- deklarācijas pasta sūtījumiem", jāizvēlas
jas noformēšanas un muitas maksājumu “Izveidot deklarāciju” un jāaizpilda vienapmaksas. Lai saņemtu sūtījumu, privātper- kāršotās deklarācijas lauki. Savukārt stansonai pasta nodaļā būs jāuzrāda “Latvijas darta Importa muitas deklarāciju var aizpilPasta aicinājums”.
dīt, izvēloties EMDAS kreisās puses izvēlMuitas deklarāciju noformēšana
nē “IKS(IMD)” un tad augšpusē – “Importa
Vienkāršoto Importa muitas deklarāciju muitas iestāde”. Deklarācijas forma tiks
pasta sūtījumiem EMDAS var noformēt, ja atvērta, uzklikšķinot uz “Izveidot deklarācipreču vērtība sūtījumā ir līdz 1000 EUR un ju”.
preču svars nepārsniedz 1000 kg un ja uz Plašāka informācija par vienkāršotās Imtām neattiecas kādi normatīvajos aktos no- porta muitas deklarācijas aizpildīšanu ir
teikti ierobežojumi.
pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita –
Ja uz sūtījumā esošajām precēm attiecas Pasta sūtījumi. Informācija par standarta
ierobežojumi, tad EMDAS “Importa muitas Importa muitas deklarācijas aizpildīšanu ir
deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasi- pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita –
fikatorā “Preces apraksts” tās nebūs iekļau- Pasta sūtījumi – Standarta Importa muitas
tas. Tas nozīmē, ka tām nedrīkst piemērot deklarācijas aizpildīšana.
vienkāršoto deklarēšanu un obligāti ir jāno- Citi svarīgi muitas nosacījumi
formē standarta Importa muitas deklarācija. Atgādinām, ka komerciālā sūtījumā esošām
Ar vienkāršotā veidā muitojamo preču sa- precēm vērtībā līdz 22 EUR tiek piemērots
rakstu var iepazīties arī VID mājaslapā.
atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par
Persona var izvēlēties – noformēt standarta tām nav jāsniedz Importa muitas deklarāciImporta muitas deklarāciju pati vai izman- ja pasta sūtījumiem. Ja preču vērtība pārtot pakalpojumu sniedzējus, kas pārzina sniedz 22 EUR, ir jāmaksā pievienotās vērmuitas formalitātes.
tības nodoklis. Ja preču vērtība pārsniedz

ILGTSPĒJĪGI PRODUKTI UN EKOLOĢISKAS IDEJAS:
NOSKAIDROTI SWEDBANK KONKURSA “BIZNESA SKICES”
FINĀLISTI
Līdz 4. decembrim vietnē biznesaskices.projektubanka.lv ikvienam interesentam
un potenciālajam investoram ir iespēja nobalsot par kādu no desmit oriģinālām un radošām biznesa idejām, kas izraudzītas kā labākās Swedbank, Junior Achievement Latvia (JA
Latvia) un Projektu bankas rīkotajā biznesa
plānošanas konkursā “Biznesa skices”. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts, pusfinālā iegūtajam punktu skaitam pievienojot publiskā
balsojuma rezultātus un piesaistīto līdzekļu
apjomu.
Komandu, ko veido vidusskolēni un audzēkņi no
profesionālajām vidējām izglītības iestādēm – JA
Latvia dalībskolām, piedāvātās biznesa idejas,
atklāj, ka skolēnu redzeslokā ir daudzveidīgas un
arī plašākai sabiedrībai aktuālas tēmas. Finālā
iekļuvuši pa diviem projektiem no Cēsu Valsts
ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kā arī pa vienam no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ogres 1.
vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas,
Kārsavas vidusskolas un Kaunatas
vidusskolas.
Starp finālā iekļuvušo skolēnu mācību
uzņēmumu biznesa
idejām ir gan inovatīvi tehnoloģiju risinājumi – lietotne
Dietfriend veselīga
uztura plānošanai un
pārnēsājamās baterijas mobilajiem tāruņiem merCase, gan
dabiska pārtika un
kosmētika – Ķirbēns, kas piedāvā dažādus ķirbju produktus, izmantojot lielo ogu teju vai 100% apmērā, ROSAELLA, kas gatavo dabiskus sejas, lūpu, ķermeņa
un pēdu skrubjus, un Titanium Nails, kas piedāvā
eļļu nagu kopšanai no dabiskām izejvielām ar
ērtu aplikatoru. Vairākas biznesa idejas skaistītas
ar dizainu, piemēram, Crlrs mndt vēlas radīt īpaša dizaina T-kreklus un džemperus, Layer of Nature piedāvā korķa āķīšus zeķu izvietošanai veikalu stendos, Hide Seek – ērti lietojami aksesuāri/
uzšuves apģērbam par Ziemeļeiropas mežu tēmām un uukrūzes – metāla krūzītes ceļojumiem
ar apdruku – spēlēm laika īsināšanai. Bet projekts
ERATO piedāvā mūzikas pakalpojumus sadarbībā ar mūzikas skolas audzēkņiem.
“Pozitīvi vērtējams tas, ka daudziem jauniešiem
ir svarīgi radīt ilgtspējīgas un videi draudzīgas
idejas. Nu pienācis brīdis pārliecināties arī par šo
ideju dzīvotspēju. Žūrija ir izvēlējusies desmit

pretendentus, kurus tagad gaida pārbaudījums
īstajā “dzīves skolā”, saņemot sabiedrības vērtējumu – tātad gatavību iecerētos produktus iegādāties,” stāsta Swedbank Finanšu institūta vadītājs
un žūrijas pārstāvis Reinis Jansons.
Lai iekļūtu finālā, komandām bija jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita, ko piešķīra žūrija (Swedbank, JA Latvia, Projektu banka,
“Deep White”, konkursa vēstneši – uzņēmēji),
vērtējot kampaņas pieteikumus no dažādiem skatpunktiem. Kampaņas un reklāmas video tiks publiskoti vietnē biznesaskices.projektubanka.lv, kur
par tiem varēs nobalsot ikviens interesents, bet
investori varēs ieguldīt, viņuprāt, daudzsološākajās idejās.
Par konkursu
Konkursa uzvarētājt tiks paziņoti JA Latvia skolēnu mācību uzņēmumu valsts mēroga pasākumā – nacionālajā gadatirgū “Cits Bazārs” 7. decembrī. Tiks apbalvotas trīs labākās skolēnu mā-

cību uzņēmumu komandas. 1. vietas ieguvēji
saņems 3000 EUR, 2. vietas – 2000 EUR, bet 3.
vietas ieguvēji – 1000 EUR pēc nodokļu nomaksas, ko segs Swedbank, savas biznesa idejas attīstīšanai. Īpašas balvas paredzētas arī komandu
konsultantiem – aizrautīgākajiem ekonomikas
skolotājiem.
Vairāk informācijas par konkursu un padomu
video uzņēmējdarbības uzsākšanai meklējiet biznesaskices.lv/konkurss.
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs

Aicinām atbalstīt Kārsavas vidusskolas skolēnu
mācību
uzņēmumu
“ROSAELLA”- https://
projektubanka.lv/projects/
ekologiskiskrubjisejaiunkermenim

150 EUR, jāmaksā gan muitas nodoklis,
gan PVN.
Savukārt privātpersonas nekomerciālie
sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitai, ja preču vērtība pārsniedz
45 EUR. Par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 EUR, ir jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.
Uz atsevišķu preču (piemēram, akcīzes
preču, smaržu un tualetes ūdeņu) sūtīšanu
attiecas ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta
sūtījumi – Komerciāli sūtījumi un Nekomerciāli sūtījumi. Plašāka informācija par
ierobežojumiem pieejama VID mājaslapas
sadaļā Muita – Ierobežojumi un aizliegumi
preču pārvietošanai.
Jāņem vērā, ka privātpersona pasta sūtījumā no trešajām valstīm personīgam patēriņam drīkst saņemt ne vairāk kā 1 kg (neto
svars bez iepakojuma) pārtikas preču, kas
nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus,
piemēram, kafiju, šokolādi, cepumus u.tml.
Ja pārtikas preču kopējais svars pasta sūtījumā pārsniedz 1 kg, tad preces tiks novirzītas Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei, kā arī par tām nevarēs iesniegt vienkāršoto deklarāciju un būs jāiesniedz standarta
muitas deklarācija.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670

VALSTS SVĒTKOS TIKS GODINĀTI
KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSOŅI
Tradicionāli svinīgā pasākumā 18. novembrī tiks pasniegtas Kārsavas novada
Goda pilsoņa nozīmes un
atzinības raksti tiem, kuri
ar savu darbu, attieksmi un
personību
ir
ieguvuši
augstu cieņu no līdzcilvēkiem. Šogad Goda pilsoņa
titulam ir izvirzīti 3 novadnieki – Ināra Silicka, Vera
Krišāne un Anatolijs Posredņikovs. 2019. gada Kārsavas novada Goda pilsoņa
titulu iegūs divas no izvirzītajām personām.
2019.gada Goda pilsonis Ināra Silicka – zinoša, atbildīga
un mērķtiecīga Kārsavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja. Jau no bērnības vēlējusies kļūt par skolotāju un ilgus gadus strādājusi
par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vēlāk bijusi
1.Mežvidu pamatskolas direktore, kur 2006.gadā kopīgiem spēkiem ar skolēniem,
skolotājiem un vecākiem
1.Mežvidu pamatskola tika
uzņemta Latvijas EKO skolu
saimē, iegūstot starptautisko
Zaļo karogu, pirmo rajonā, kā
arī Ludzas vakara vidusskolas direktore. I.Silicka nekad
nav apstājusies, vienmēr ir
kustībā, lai kaut ko darītu un
attīstītu. Kopš 2009.gada, jau
desmit gadus, vada un rūpējas par Kārsavas novadu, lai
tas būtu ekonomiski aktīvs
centrs Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar attīstītu infrastruktūru.
2019. gada Goda pilsonis Vera Krišāne – mērķtiecīga,
atsaucīga un racionāla Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore. Savus 41 pedagoģiskā darba gadus ir veltī-

jusi audzēkņu izglītošanai un
audzināšanai.
Kopš
1989.gada veiksmīgi vada
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, pierādot sevi kā
atbildīgu, korektu vadītāju ar
augstu atbildības sajūtu. 30
darba gadi ir veltīti izglītības
iestādei, izveidojot tās tēlu,
gādājot par audzēkņu un pedagogu profesionālo līmeni
un
skolas
attīstību.
V.Krišānes darba mūžs ir devums – skolai, novadam, Latgalei un Latvijai.
Atzinības rakstu par ieguldījumu sava pagasta, novada
kultūras dzīves izaugsmes
veicināšanā un tradīciju saglabāšanā Kārsavas novada
pašvaldība pasniegs Anatolijam Posredņikovam, kurš
visu savu darba mūžu ir veltījis dzimtajam Goliševas pagastam.
„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada
pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas
novada labā. Šis apbalvojums
ir kā tradīcija, kas nostiprināta vairāku gadu garumā, tāpēc aicinām būt kopā
18.novembrī plkst. 13.00 uz
Latvijas 101.dzimšanas dienas koncertu “Skaista muna
Tāvu zeme” Kārsavas KN.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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SADARBĪBA – ATSLĒGA ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI
8. novembrī Krāslavas Grāfu Plāteru pils
kompleksā norisinājās ikgadējā Latgales Tūrisma konference un Tūrisma gada balvas
pasniegšanas ceremonija, kas arī šogad pulcēja tūrisma nozares speciālistus no visa reģiona.
Konferenci atklāja ilggadējā Latgales Tūrisma
asociācijas vadītāja Līga Kondrāte un tagadējā
asociācijas vadītāja Jeļena Kijaško, iepazīstinot
ar 2019. gada aktuālo tūrisma sezonas statistiku
un piedāvājot iepazīties ar plānotajiem 2020. gada asociācijas pasākumiem. No tiem kā tuvākās
paredzētās asociācijas aktivitātes tika minēta dalība “Adventur” tūrisma izstādē Lietuvā, darbseminārs Polijā, kā arī tūrisma izstāde “Balttour”
Rīgā.
Šogad konferenci apmeklēja vairāk nekā 130
tūrisma nozares pārstāvji un seši pieredzes bagāti lektori no Rīgas, Rēzeknes un Polijas. Tāpat
šogad ar savu klātbūtni pagodināja Polijas diplomāte, filoloģe un Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina, kā arī Latvijas vēstnieks Polijā
Edgars Bondars. Konferences moderatora lomā
iejutās – Baltic Travel news direktors Aivars
Mackevičs. Gan konferences lektori, gan Latgales pašvaldību pārstāvji savās uzrunās vairākkārt
uzsvēra, ka veiksmīgai un ilgtspējīgai attīstībai
pamatā ir savstarpēja sadarbība, ko arī turpmāk

plānots attīstīt.
Šī gada Latgales Tūrisma gada
balvai tika pieteikti vairāk kā 40
nominanti sešās kategorijās, kurus
rūpīgi izvērtēja profesionāla žūrija
astoņu cilvēku sastāvā. Ar gandarījumu varam sacīt, ka vērtēšana
nebūt nebija vienkārša, jo Latgalē
patiešām ir daudz kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniedzēju. Īpaši priecē salīdzinoši lielais nominantu skaits kategorijās, kuru ietvaros tika izvērtēti jaunie un inovatīvie tūrisma piedāvājumi/
produkti, kas liecina par jaunu
tendenču un risinājumu ienākšanu Latgales tūrisma tirgū.
Latgales Tūrisma Gada balvas 2019 Kategorijā
"Labākā tūrisma mītne pilsētā 2019" balvu saņēma Hotel Dvinska (Daugavpils), kategorijā
"Labākā tūrisma mītne laukos 2019" balvu saņēma Viesu nams Svilpaunieki Rēzeknes novads),
kategorijā "Labākais jaunais tūrisma objekts"
balvu saņēma Lost in Latgale. Authentic ecotravel adventure (Krāslavas novads). Savukārt
kategorijā "Labākais inovatīvais tūrisma produkts 2019" balvu saņēma Nester Custom Moto
& Metal art gallery (Preiļi). Kategorijā

"Tūrisma profesionālis 2019" balvu saņēma Aina
Barsukova
Malnavas
"Dzīļu"
maiznīca (Kārsavas novads). Bet ar "Lolitas Kozlovskas Izcilības balvas 2019" saņemšanu apsveicam – Latgales vēstniecību GORS (Rēzekne).
Apsveicam un no sirds lepojamies gan ar laureātiem, gan ar visiem mūsu reģiona tūrisma uzņēmējiem! Latgales reģions pamazām, tomēr neatlaidīgi iezīmē sevi kā pieprasītu un atpazīstamu
tūrisma galamērķi un šo vēl līdz galam nesasniegto nozares potenciālu mēs varam pilnvērtīgi
attīstīt kopīgi sadarbojoties.
Latgales reģiona Tūrisma asociācija

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta
piekto daļu Kārsavas novada domes saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai

vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.

kumiem un to paskaidrojuma rakstiem. PielikuKārsavas novada pašvaldība informē, ka šobrīd mi atrodas Kārsavas novada pagastu pārvaldēs,
būs pieejama informatīvā izdevuma pielikums, bibliotēkās un domes ēkā.
Kārsavas novada pašvaldība
kur varēs iepazīties ar domes saistošajiem notei-

”LAIKS IR EISS, STEIDZĪS LOBU DAREIT!”

Tie mūsu mūžībā aizgājušā prāvesta Jāzepa
Aglonieša vārdi, kas tik vienkārši un patiesi
uzrunā ikvienu cilvēku.
Šķiet ka šie vārdi bija Jāzepa Aglonieša dzīves
moto, par ko liecina viņa svētīgais mūža gājums
un atstātais mantojums. Katrs cilvēks, aizejot
mūžības ceļā, atstāj palicējiem savu dzīves veikumu, Jāzepam Aglonietim tas ir īpaši liels un
vērtīgs.
Kopš 1991. gada 18. jūnija, kad priesteris Jāzeps
Aglonietis tika iecelts par Malnavas, Salnavas un
Ruskulovas draudžu prāvestu, kuras apkalpojot
arī aizgāja mūžībā, ir nosvinētas tik daudzas
Svētas Mises, izdalīti Svētie Sakramenti, sniegta
cilvēkiem garīgā aprūpe visā mūža garumā.
Kalpošanas laikā prāvests bez draudžu garīgas
aprūpes un veica arī saimnieciskos darbus, kas
saistīti ar baznīcu ēku uzturēšanu, remontiem un
jaunās Kārsavas baznīcas celtniecību. Kad atsākās baznīcas celtniecība, prāvests Jāzeps ikdie-

nas bija būvlaukumā. Ne katrs
var atstāt aiz
sevis tik lielu
pieminekli- uzbūvētu baznīcu.
Nu jau gandrīz
divi gadi ir pagājuši kopš dzīve Kārsavas pusē rit bez Jāzepa
Aglonieša.
Pa šo laiku tik
bieži esam pārdomājuši, par
viņa dzīvi, ticības
paraugu,
mūsu
cilvēku
garīgo audzināšanu un ieguldījumu ikvienas ģimenes un novada tikumiskās
izaugsmes veicināšanā.
Gribētos pateikt viņam Lielu Paldies!
Šīs atmiņas īpaši atdzīvojas, kad, apmeklējot
Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudzes baznīcu, pieejam pie Jāzepa Aglonieša kapa kopiņas, un no sirds izplūst pateicības lūgšana, kurai
katrs domās pievienojam savu sveicienu, pateicību un savas nopūtas par katra sirdī nestām problēmām, kas ir ikdienas dzīves, vai pašu radītas,
bet liekas mums tik svarīgas.
Kā pateicības redzamā zīme ir skaisti iekārtotā
pāvesta Jāzepa Aglonieša atdusas vieta baznīcas
dārzā, pretī viņa uzceltajai jaunajai baznīcas
ēkai, kur ar draudzes ticīgo, radu, draugu, labdaru un pašvaldības materiālo atbalstu, 2019.gada
jūlijā tika uzstādīts tēlnieks Viktora Šuškēviča
veidotais kapa piemineklis.
Visiem sirsnīgs paldies par garīgo un materiālo
atbalstu, jo ar kopīgiem spēkiem un Dieva svētību var veikt lielas lietas. Lai visiem Dievs palīdz

ikdienas gaitās, ejot svētuma ceļu!
Valsts svētku nedēļā, 2019. gada 12.novembrī,
ekselence, mūsu mīļotais un cienījamais bīskaps
Jānis Bulis, piedaloties priesteriem Andrejam un
Antonam Agloniešiem un tuvāko draudžu prāvestiem, draudzes ticīgajiem un ciemiņiem, iesvētīja Jāzepa Aglonieša kapa pieminekli.
Draudze pateicās bīskapam Jānim Bulim par
Svētās mises upuri, par Dieva vārda sludināšanu,
lūgšanām, viņa pūlēm Latgales garīguma un ticības uzturēšanā, par dievnamu uzturēšanu un celtniecību, draudžu garīgās vadības nodrošināšanu
un savu personīgo ticības paraugu.
Pateicības vārdi izskanēja arī par Latgales radio
uzturēšanu, kas ik dienas sludina Dieva vārdu,
palīdz uzturēt cilvēkiem ticības garu, un kas īpaši vajadzīga tiem, kas vairs nespēj apmeklēt
Dievnamu un piedalīties svētajā misē.
Paldies Dievam un Rēzeknes-Aglonas diecēzes
vadībai, kas mūsu draudzes aprūpei nozīmēja
prāvestu Ringoldu, kas tik centīgi un pārliecinoši
vada un māca mūs ticības ceļā.
Lai Dievs palīdz mums sekot viņam un ikvienam
novada iedzīvotājam caur draudzes baznīcu atrast savu ceļu pie Dieva un neizniekot tik īso
dzīves laiku pasaulīgajos sīkumos!
Paldies visiem priesteriem par mūsu draudzes
baznīcas apmeklējumu un kopīgām lūgšanām
dieva godam un prāvesta Jāzepa Aglonieša piemiņai!
Lūgsim žēlsirdīgo Dievu, lai Viņš uzņem priestera Jāzepa dvēseli savās debesu mājās un atalgo
viņu par dedzīgo kalpojumu Baznīcai un tautai.
Laiks tik tiešām skrien aizvien ātrāk un cilvēks
ar grūtībām cenšas tikt tam līdzi, kā man teica
kāda lauku sieviņa – “māsiņ, padomā, ka jau
“laikam vairāk laika nav…””.
Steigsim darīt labu un pateikties Dievam par katru nodzīvoto dienu!
Anna Orinska

Pašvaldība
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TIEK UZSĀKTS PROJEKTS “NO HOBIJA UZ
BIZNESU”
Kārsavas novada pašvaldība ir
iesaistījusies pārrobežu projektā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.gadam un īstenos
daļu pasākumu šajā projektā.
Šī gada 1.novembrī pēc Pečoru
rajona (Krievija) administrācijas ielūguma notika Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projekta “No hobija uz biznesu
– uzņēmējdarbības attīstība
Latvijas – Krievijas pierobežas
teritorijā” (No. LV-RU-009,
akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) partneru tikšanās. Šajā
tikšanās reizē notika trīs pasākumi, kuros tikās pašvaldību
vadītāji, speciālisti, uzņēmēji
un amatnieki.
Kārsavas novada pašvaldību projekta uzraudzības komitejā (PSC)
pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis un tirdzniecības misijā
un kontaktbiržā mūsu novadu
pārstāvēja uzņēmējs Jānis Šicāns.

arī partneri pilnveidos tirgus vai
tirdzniecības vietas, iegādājoties
aprīkojumu tirgu labiekārtošanai
utt. Kārsavas novada pašvaldība
ir atbildīga par viena pārrobežu
tirgus organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2
Krievijā), kā arī līdzdarbosies
tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, izglītojošo semināru – diskusiju organizēšanā. Visos projekta
pasākumos būs iespēja piedalīties
Kārsavas novada mājražotājiem,
amatniekiem un uzņēmējdarbības
uzsācējiem, kā arī uzņēmējiem
no projektā iesaistītajiem pierobežas novadiem. Kārsavas novada pašvaldība uzstādīs interaktīvo stendu, kurā būs pieejama informācija par novada mājražotājiem un amatniekiem.
Projektu īsteno 14 partneri. Projekta vadošais partneris – Valkas
novada dome. Projekta partneri –
Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes novada
pašvaldības,
biedrība

Uzņēmēji un amatnieki dalījās
pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas, Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības
atbalsta fonda speciāliste, ierosinājuma, nolēma izveidot kopīgu
baneri mājas lapā. , kur būtu pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem
projekta partneru pašvaldību
mājražotājiem un amatniekiem,
kā arī atzinīga novērtēja projekta
doto iespēju iepazīt mazo ražotāju iespējas un problēmas citā valstī. Pēc aktīva darba projekta ietvaros noorganizētajos pasākumos, visiem dalībniekiem bija
iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu
guberņa”.
Projekta galvenais mērķis ir
aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus,
tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus
– diskusijas Latvijā un Krievijā
un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā
teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Projekts
tiks ieviests laikā no 2019.gada
1.jūlija
līdz
2021.gada
30.jūnijam.
Projekta ietvaros katrs projekta
partneris organizēs pie sevis vai
iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes – semināra, kontaktbiržas
vai Robežtirgus organizēšanā, kā

“Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru
un Porhovas rajonu pašvaldības,
Novoedevjatkino pašvaldība un
biedrība “Pleskavas apgabala
Biznesa garantiju un attīstības
fonds”. Projekta līdzfinansējums
no Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam ir 225 000 EUR vai
90% no kopējām projekta izmaksām.
Kārsavas novada pašvaldība aicina novada mājražotājus un amatniekus aktīvi iesaistīties projekta
aktivitātēs. 21.decembrī Valkā
notiks pirmais projekta pasākums
– Ziemassvētku tirdziņš – kurā
piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Latvijas un Krievijas
projekta partneru pašvaldībām.
Aicinām mūsu novada mājražotājus, mazos uzņēmējus un amatniekus piedalīties starptautiskajā
tirdziņā Valkā, piesakot dalību uz
e-pastu tirgus@karsava.lv.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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KĀRSAVAS NOVADS TIEK PĀRSTĀVĒTS RODODENDRU
STĀDĪŠANAS PASĀKUMĀ MEŽAPARKĀ

18.oktobrī kultūras un atpūtas
parkā "Mežaparks" pie lielās estrādes Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra
Silicka un izpilddirektors Toms
Vorkalis kopā ar citiem Latvijas
pašvaldību pārstāvjiem piedalījās
rododendru stādīšanas pasākumā
“Rododendru krāšņums dziesmu
priekam”.
Pasākuma laikā dalībnieki devās arī
ekskursijā pa Lielās estrādes teritoriju arhitekta pavadībā, kā arī stādīja
rododendru atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē, Latgalē un Rīgā. No Latgales reģiona tika pārstāvētas 2 pilsētas
(Daugavpils un Rēzekne) un 19 novadi (Aglonas, Baltinavas, Balvu,
Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes,
Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas,
Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju,
Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Kārsavas novads šajā pasākumā iestādīja rododendru “Doktors Babarikins”. Jāatzīmē, ka arī pie katra iestādītā rododendra tiks izlikta informatīva plāksne – ar krūmāja un pašvaldības nosaukumu.
“Šis būs jau otrais vides objekts, kas
skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem. Pirmais atrodams
Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka
Lielā estrāde ir vieta, kur dziesmās
uzziedēt sabrauc tūkstošiem cilvēku
no dažādām Latvijas pašvaldībām,
tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši tur. Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem ziediem, tādejādi sveicinot ikvienu Dziesmu svētku dalībnieku un
skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas vietām”, teic LPS priekšsēdis
Gints Kaminskis.
Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Fotogrāfijas avots: F64, SIA “Rīgas meži”

ĒKAS PĀRBŪVE KĀRSAVĀ, VIENĪBAS IELĀ 64
Jau vairākus gadus pašvaldības
ēka, kas atrodas Kārsavā pie estrādes un tautā saukta par
“Pakaviem” ir Kārsavas novada
pašvaldības īpašumā. 2015.gada
nogalē, saistībā ēkas vēsturisko
izcelsmi, ēkai tapa nosaukums
“Amatnieku un tūrisma centrs
“Līču mājas”.
Vēsturiskā ēka ir nolietojusies un tās
atjaunošanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Izstrādājot Kārsavas novada attīstības programmu
2019.-2025.gadam, investīciju plānā
tika iekļauta šīs ēkas pārbūve, ierīkojot tur kultūrvēsturisko centru.
Veicot sabiedriskās aptaujas visos
pagastos un pilsētā, šī ideja arī tika
atbalstīta, jo ēku novada centrā ir
jāsakārto.
2019.gadā tika izstrādāts būvprojekts, kas paredz būvniecības
1.kārtas arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumus. Ar Kārsavas
novada domes lēmumu tika novirzīti
līdzekļi ēkas sakārtošanas 1.kārtai,
kurā paredzēta fasādes atjaunošana,
jumta seguma nomaiņa, visu esošo
mūra starpsienu nojaukšana, skursteņu demontāža, logu un durvju

ierīkošana. Pamatojoties uz būvprojekta izstrādātāju apsekošanas atzinumu, apsekošanu dabā un pasūtītāja lēmumu, ēkas daļa uz Šņitkas
upes pusi, tās neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ, tika nojaukta.
Pēc iepirkuma rezultātiem, uzvarēja
SIA”ACUK”, kas arī veiks minētos
darbus. Līguma summa EUR
124618,77 ar PVN. Būvuzraudzības
pakalpojumus veic SIA “Kalna nami” par summu EUR 1573,00.
Darbi turpināsies arī 2020. gadā.
Tālāk tiek kārtota tehniskā dokumentācija būvdarbu 2.kārtai, t.i. izstrādāts apkures, ventilācijas, siltummehānikas, ūdensapgādes un
kanalizācijas iekšējo un ārējo inženiertīklu risinājums, kā arī iekštelpu
plānojums un tā izbūve.
Lai sasniegtu plānoto mērķi līdz galam un piesaistītu līdzekļus no ES
fondiem, plānots iesniegt projektu
Ludzas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā un ierīkot
telpas novada kultūrvēsturiskā centra izveidei.
Inese Nagle
Attīstības nodaļas vadītāja
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Sports
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KĀRSAVAS NOVADA JAUNĀS FUTBOLISTES KĻŪST
PAR SPĒLĒTĀJU PAVADONĒM

Augustā Latvijas Futbola federācija (LFF) aicināja vecākus
pieteikt savus bērnus uz dalību
izvest laukumā nacionālo izlašu
spēlētājus pirms abu komandu
kvalifikācijas spēles. 10. oktobrī
uz 2020. gada Eiropas čempionāta Latvijas un Polijas nacionālo izlašu spēli spēlētāju pavadoņu vidū bija arī Ludzas novada sporta skolas futbolistes no
Kārsavas novada Sintija Paršova, Katrīna Lukaševiča un Evelīna Savicka.

Pirms mača spēlētāju pavadoņi
iepazinās ar Latvijas izlases ģērbtuvi un stadionu, bet pēc spēles ieguva futbolistu autogrāfus. Dāvanā spēlētāju pavadoņi saņēma
īpaša dizaina kreklus ar Latvijas
izlases simboliku.
Uz šo spēli SK Kuorsova organizēja braucienu jauniem futbolistiem, kuri varēja vērot spēli arī
klātienē. Paldies par atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai un Kārsavas veikalam “Elvi”.

Ludzā Kārsavas vidusskola piedalījās starpnovadu skolu kausa
izcīņa basketbolā vidusskolu
grupā 10.-12.klasēm.
Jaunietes spēlēja 18.oktobrī
Kārsavas vidusskola – 2.vieta
Spēļu rezultāti
Kārsavas vsk. – Ludzas 2.vsk.
(38:4)
Kārsavas vsk. – Ciblas vsk. (40:0)
Kārsavas vsk. – LPĢ (14:19)
Komandā spēlēja – Vivita un Viktorija Krišānes, Egita un Agita
Potašas, Signija Voite, Ilvija Nagle, Paula Jegorova, Laine Pontaga,
Sabīne Blaua un Antra Kušnere.

Jaunieši spēlēja 8.novembrī
Kārsavas vidusskola – 2.vieta
Spēļu rezultāti
Kārsavas vsk. – Ludzas 2.vsk.
(21:2)
Kārsavas vsk. – Ciblas vsk.
(15:10)
Kārsavas vsk. – LPĢ (14:15)
Komandā spēlēja – Mārtiņš Laganovskis
Vesers,
Roberts
Dovgiallo, Marks Korņilovs, Nikita Jakimovs, Raivis Ancāns, Andis Jakovļevs, Sandis Dauksts un
Armands Bauska.

Mihails Oļipovs
Sporta metodiķis

Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs

MĒRDZENES PAMATSKOLĀ AIZVADĪTAS

15. oktobrī Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības florbolā pamatskolu grupā.
1.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Elmārs
Zelčs, Artis Grišulis, Kristiāns
Kairišs, Rinalds Jurkans, Sandis
Barančuks, Intars Brencis, Rikardo Jegorovs, Dāvis Zalužinskis.
Skolotāja Jolanta Silicka.
2.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Jānis Burmeisters, Einārs Čo-

ičs, Kaspars
Gabranovs,
Ralfs Punans,
Normunds
Tutans, Jānis
Kirsanovs
Naglis, Toms
Naglis. Skolotāja Ināra
Kivle.
3.vieta Pildas
pamatskolas

komandai.
4.vieta Mērdzenes pamatskolas
komandai. Komandā spēlēja: Samanta Novikova, Beatrise Čera,
Vizma Emīlija Vasiļjeva, Alise
Poņatovska, Andris Peičs, Aivis
Mežals, Robins Daniels Bonka,
Dmitrijs Kodaļevs. Skolotāja Inese
Avota un Ināra Kivle.
Ināra Kivle
Kārsavas novada veselības un fiziskās
aktivitātes mācību jomas koordinatore

TIKAI VIENS PUNKTS PIETRŪKA ANČUPĀNOS…

Foto: Kārsavas vidusskolas komanda ar izcīnītajām balvām kopā ar sacensību
galveno tiesnesi Santu Pastari un ZS 36.KAB komandieri majoru Oskaru Omuli.

Šī gada drēgnajā, lietainajā 17.oktobrī Kārsavas vidusskolas komanda: Viktorija Krišāne, Ilvija Nagle, Junora Streļča, Mārtiņš Laganovskis-Veseris, Marks Korņilovs, Roberts Dovgiallo, Nikita Jakimovs
un Rodrigo Smuška piedalījās Zemessardzes 36.kaujas atbalsta Bataljona (ZS 36.KAB.) organizētajās sacensībās “Iepazīsti Militāro Dienestu”, kas notika Ančupānu kartodromā.
Sacensībās piedalījās 12 komandas. Pārsvarā no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Malnavas koledža un Kārsavas vidusskola.
Sacensības atklāja sacensību galvenā tiesnese Santa Pastare. Viņa iepazīstināja ar sacensību norisi un novēlēja jaunajiem censoņiem veiksmi. Komandas, kuru sastāvā bija trīs jaunietes un pieci jaunieši, ne jaunāki par 16
gadiem, sāka startu 12 stacijās, no kurām bija jāveic savs uzdevums.
Jauniešiem vajadzēja veikt šādus uzdevumus:
1. Šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību;
2. Šaušana ar pneimatiskajām šautenēm;
3. Mācību granātas mešana mērķī;
4. Spēka vingrinājumi (atspiešanās un preses vingrinājumi);
5. Topogrāfija (azimuts, attālums un orientēšanās);
6. Atjautības un erudīcijas vingrinājumi;
7. Darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu;
8. Ieroču un militārās tehnikas atpazīšana;
9. Kross pa kartadromu.
Sacensības risinājās apmēram četras stundas. Izmirkuši, nosaluši, noguruši
jaunieši, cienājoties ar karstu tēju, gaidīdami sacensību noslēgumu.
Apbalvošanas ceremonijā (ZS 36.KAB.) komandieris Oskars Omulis, uzmundrinot jaunos censoņus, teica, ka karavīram lietus ir otrā saule, ka tikai
kino filmās viens uzvar desmitiem pretinieku un īstenībā panākumu var
izcīnīt tikai ar saliedētu darbību komandā. Ja kaut daži no šīsdienas sacensību dalībniekiem izvēlēsies karavīra profesiju – mērķis būs sasniegs, sacensības izdevušās.
Noslēgumā visas komandas saņēma piemiņas veltes, bet uzvarētāju komandas tika apbalvotas ar kausiem, individuāli katrs dalībnieks ar medaļām un dāvanām. Kārsavieši ļoti labu rezultātus sasniedza skriešanā –
1.vieta, topogrāfijā – 3.vieta, ekipējuma noteikšanā – 3.vieta, ieroču tehnikas atpazīšanā – 3.vieta, medicīnā – 2.vieta. izanalizējot kopvērtējuma tabulu, secinājām, ka ir pie kā piestrādāt, lai nākošgad varētu pacīnīties par
augstāku vietu.
Noslēguma tabulā (pirmās sešas komandas):
1.vieta Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas 12. klase – 22punkti;
2.vieta Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas 11.klase – 56punkti;
3.vieta Kārsavas vidusskola – 57punkti;
4.vieta Malnavas koledža – 67punkti (Malnavas koledžai labākais rezultāts
šaušanā);
5.vieta Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – 67punkti;
6.vieta Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola – 69punkti.
Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs
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NOSLĒDZIES KONKURSS “KĀRSAVAS NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
25.oktobrī Mērdzenes kultūras namā norisinājās tradicionālie profesiju svētki, kurā tika
sveikti arī Kārsavas novada sakoptākās sētas
īpašnieki. Konkurss “Kārsavas novada sakoptākā sēta” ir tradicionāls Kārsavas novada organizēts konkurss ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam, kas kopj savu mājvietu, ar katru
gadu pilnveido to un priecē katru garāmgājēju.
Šogad konkursā tik sveiktas septiņas ģimenes:
Pāvels un Larisa Jegorovi no Goliševas pagasta

No viena ceļa malas mājas slieksnis priecē ar bagātīgo ziedošu puķu podu virkni, spilgto samteņu
dobi un kopto zālienu. Pretī mājai pāri ceļam paveras kopts laukums, kurā var apbrīnot sapņu tiltiņu,
koka namiņu uz vistas kājas un saimnieka izveidotās skulptūras. Māju apkārtnei bagātīgu noskaņu
piešķir senie darba rīki, kas rotā šķūņa vienu sienu.

ziedošie košumdārzi, vēstī par saimnieku sirdsmieru un sirdssiltumu. Mājas ieejas durvis sargā
Latvju rakstu zīme - Ūsiņš, gaismas un pavasara
simbols.
Janīna un Ivars Ņukši no Malnavas pagasta

Tie ir kā pierādījums darba un skaistuma mīlestībai
šajās mājās.
Velta un Alberts Diči no Salnavas pagasta

Ziedu kompozīcijas izveidotas ar lielu mīlestību,
fantāziju un gaumi, tādējādi visu vasaru priecē ne
tikai pagasta ļaudis, bet arī caurbraucējus. Jūtams,
ka ziediem ir pievērsta rūpīga uzmanība.
Mārīte un Jānis Streļči no Kārsavas pilsētas

Ņukšu ģimene ar entuziasmu un ģimenes vienotības garu ir izveidojuši harmonisku lauku sētu. Garāmgājēji sajūt sakoptas un lolotas sētas iespaidu.
Evita Čakše un Sandis Barkāns no Mežvidu pagasta

Majestātiskā, daudzkrāsainā mājas apkārtne nebeidz pārsteigt, liek sajusties krāšņā oāzē. Saimnieku mīļākās puķes ir petūnijas, kas rotā mājas ārsienas, pagalmu, žogus, šūpoles, dārza instalācijas.
Lai arī saimnieki dzīvo ziemeļu pusē, bet uzburtā
puķu ziedu un košumkrūmu pasaka izstaro bezgalīgas vasaras gaisotni.
Solvita un Ilmārs Laganovski no Kārsavas pilsētas
Dzirnaviņas ar čalojošo strautiņu, gaumīgi izlolotie

Mājas saimnieks savu māju ir saplānojis un uzbūvējis pats ar savām rokām. Katra puķu dobīte ir
veidota savā rakstā un formā, un katra izvietota
rūpīgi pa māju pagalmu. Nežēlojot pūles un brīvos
brīžu, lai iekoptu puķu dārziņu un glīti nopļautu
zālienu pagalmā, abi saimnieki dzīvo sev, tā lai
katra diena dāvā prieku un gandarījumu.
Kārsavas novada pašvaldība pateicās ikvienam,
kas iekārto savu īpašumu. Viss skaistums un bagāAtjaunota lauku sēta, saglabāta vēsturiskā aura, kas tība, ko Jūs radāt, nav vārdiem aprakstāms. To var
izstaro mīlestību pret darbu, harmonijā ar dabu un izjust tikai klātesot. Mēs to novērtējam un lepojamies!
skaisto.
Antra Barkāne
Natālija un Pēteris Jegorovi no Mērdzenes paSabiedrisko attiecību speciāliste
gasta

PASĀKUMI
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
godināšana
30. novembrī plkst. 14.00 Kārsavas
KN Kārsavas novada senioru atpūtas

pasākums “Saulei pretī mūzu ejot..”
Pasākumā piedalās Mērdzenes pagasta pašdarbnieku kolektīvi un aicinātie ciemiņi no Pitalovas un Žīguriem. Jautrākai dzīvošanai līdzi
“groziņš”. Lustēšanās kopā ar Ināru
D.
1.decembrī plkst.12.00 Mežvidu
baznīcā Pirmās Adventes sveces iedegšana
7.decembrī plkst.11.00 Mērdzenes
KN radošā darbnīcā “Ceļā uz Ziemassvētkiem”
14.decembrī plkst.11.00 Mērdzenes
KN radošā darbnīca un izstāde “Ceļā
uz Ziemassvētkiem”
15.decembrī plkst.13.00 Kārsavas

Mūzikas un mākslas skolā prāta
spēles “Aļberts” pēdējais posms
25.decembrī plkst.11.00 Goliševas
KN bērnu eglīte
25.decembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Ziemassvētku koncerts
25.decembrī plkst.19.00 Salnavas
KN Ziemassvētku koncerts
"Sanāksim kopā un iedegsim prieku"
25.decembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN Ziemassvētku balle
25.decembrī plkst.22.00 Salnavas
KN Ziemassvētku balle kopā ar Māri
Keišu.
27.decembrī plkst.20.00 Goliševas
KN karnevāls

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā oktobra mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri:
Ieviņa Antonija
1935. - 29.09.2019.
Balvu pagasts
karsava.lv

Dovāne Lidija
1932. - 12.10.2019.
Kārsava

Kaupuže Anna
1930. - 04.10.2019.
Malnavas pagasts

Matulis Oļģerts
1953. - 30.10.2019.
Malnavas pagasts

facebook.com/KarsavasNovads

Polza Malvīne
1933. - 24.10.2019.
Malnavas pagasts

Rancāne Stefānija
1926. - 30.10.2019.
Kārsava

twitter.com/Karsavas_Novads

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

