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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

KĀRSAVAS PAGĀTNES NOSLĒPUMI AR NIKOLAJU NIKUĻINU 

2020.gada 9.jūlija pēcpusdienā pulcējāmies pie 

Malnavas Rožukroņa katoļu baznīcas, lai kopīgā 

pastaigā ar novadpētnieku Nikolaju Nikuļinu ie-

lūkotos Kārsavas pagātnes noslēpumos. 

 Bija interesanti ne tikai uzzināt interesantus vēs-

tures faktus, bet arī vizualizēt tos atrodoties kon-

krētā vietā: piemēram, skvērā iztēloties, kā kād-

reiz  tur kūsāja aktīva tirgus dzīve vai  strūklakas 

vietā bija uzstādīta tribīne, no kuras iedzīvotājus 

uzrunāja Kārlis Ulmanis.  Novadpētniekam tādu 

stāstu ir ļoti daudz, jo pagātnes liecības viņš krāj 

jau no agras jaunības.  

Pēc aizraujošās pastaigas pa vēsturisko centru, 

devāmies uz Kārsavas kultūras namu, kur notika 

N. Nikuļina piektās grāmatas “Skats uz pagātni” 

prezentācija. Par savu darbu autors grāmatas ie-

vadā saka: 

“Kad konkrētā vietā ir jau nodzīvoti 85 gadi, 

vairs nerodas jautājums: “Vai tev patīk tava 

mazā Dzimtene?” Esmu jau saaudzis ar ģeogrā-

fisko nosaukumu “Kārsavas novads”. 

Daudzu gadu garumā novadu esmu izbraukājis 

ar velosipēdu un izstaigājis kājām. Mani intere-

sēja pašas mazākās sādžas, pusaizmirstās viensē-

tas – tur taču pastāvēja dzīvība, kura bija lemta 

iznīcībai. Tur dzīvoja cilvēki, kurus apvienoja 

jēdziens “mana sādža – ciems”. Iesaistoties saru-

nā, viņi daudz interesanta pastāstīja ne tikai par 

savu ģimeni, bet dzirdēju arī intriģējošus faktus 

no vietējās vēstures, kā arī senatnīgas teikas, pie-

mirstas vai vispār aizmirstas dziesmas. No sa-

vāktajiem materiāliem radās manas 4 grāmatas. 

Priecīgi bija sajust, ka apkārt ir cilvēki, kurus 

interesē mūsu tautas pagātne…. 

Šai grāmatai es devu nosaukumu “Skats uz pa-

gātni” ne tikai tāpēc, ka rakstu par jau aizgāju-

šiem cilvēkiem un paaudzēm, bet uzskatu, ka, 

tikai balstoties uz pagātnes pieredzi, var plānot 

nākotni. Cilvēku paaudzes, kas mūsu zemes pil-

sētās un ciemos dzīvoja pirms mums, ir pelnīju-

šas ievērību un izpēti. Šādu pārliecību es guvu 

no stāstniekiem, kuri ar mani dalījās savos vēro-

jumos un pārdzīvojumos dažādos laika griežos. 

Grāmatā “Skats uz pagātni” es iekļāvu stāstus no 

2015. gadā krievu valodā izdotās grāmatas 

“Встречи и расставaния” un papildināju to ar 

vēl nepublicētiem stāstiem.” 

Autors pateicās visiem, kuri palīdzēja grāmatas 

tapšanā – bijušajai skolniecei Aijai Paršovai, ku-

ra uzņēmās grāmatas tulkošanu, skolotājām Ani-

tai Lelei un Antonijai Šarkovskai par tekstu gra-

matikas un stila korekciju, kā arī tiem, kuri snie-

dza finansiālu atbalstu izdošanā. 

Nelielās tirāžas dēļ, tikai nedaudziem palaimējās 

iegūt grāmatu savā īpašumā. Interesentiem būs 

iespēja izlasīt grāmatu visās novada bibliotēkās. 

Paldies mūsu novada izzinātājam un aprakstītā-

jam Nikolajam Nikuļinam par “dzimtenes vēstu-

res stundu” un ieguldīto darbu mūža garumā. 

Vēlam stipru veselību un enerģiju nākamo stāstu 

sagatavošanā izdošanai!  

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča 

 

 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Gvido, Paula, Dominiks  
Sirsnīgi sveicam jaundzimušo vecākus 

 un vecvecākus!  
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JAU DIVDESMITO REIZI STARTĒ "BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA"! 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā un koordinētā Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-

ja" šogad svin savu 20. Gadskārtu! 

Kārsavas novada bibliotēkas aktīvi piedalās programmā jau no tās sākuma. Šogad kļūt par žūrijas ekspertu vari Kārsavas pilsētas bibliotēkā, kā arī  

Mežvidu, Salnavas un Mērdzenes pagastu bibliotēkās. 

Līdz 2021.gada janvāra beigām žūrijas dalībniekiem jāizlasa 6 grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas un jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas 

anketa, par ko dalībnieks saņem balviņu. 

Visi dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. 

Ja Tev patīk lasīt, nāc uz bibliotēku un piesakies, pavadi savu brīvo laiku interesanti un lietderīgi. Vecumam nav ierobežojuma! 

 Plašāku informācija par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju” LNB Bērnu literatūras centra mājas lapā :   

https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2678-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020  

BALTINAVIETES AIJAS KEIŠAS PLECU LAKATU IZSTĀDE. 

10.jūlijā Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika at-

klāta baltinavietes Aijas Keišas plecu lakatu 

izstāde. Atzinīgi novērtējot Aijas darbu krāš-

ņumu un gaumīgo krāsu salikumu, klātesoša-

jiem bija iespēja iepazīt vēl citus Aijas talan-

tus – pērļu rotu izgatavošanu, skanīgo dziedā-

šanu un  akordeona spēlēšanu. Pasākumā Ai-

jai piebiedrojās viņas māsa Anita Kaša, kura 

ir talantīga cimdu adītāja, kurai patīk izzināt 

senos cimdus rakstus. Izstādē varēja aplūkot 

gan senos Abrenes cimdus, gan no Jetes Užā-

nes noskatītus rakstus. Klātesošajiem bija pa-

tīkams pārsteigums enerģētiskie muzikālie 

priekšnesumi kopā ar Baltinavas etnogrāfiskā 

ansambļa dalībniekiem!  

Paldies Aijai Keišai un Anitai Kašai par lie-

lisko un iedvesmojošo savu rokdarbu prezen-

tāciju. Aijas Keišas lakatus var aplūkot līdz 

30. jūlijam! 

Novada bibliotēku koordinators Inta Jurča 

ORGANZĒ PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENU “LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS PIEVIENOTĀS  
VĒRTĪBAS RADĪŠANA” 

SIA LLKC Ludzas birojs šī gada 6.augustā organizē pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Alūksnes novadu. Brauciena tēma: Lauksaimniecības pro-
dukcijas pievienotās vērtības radīšana. Ar programmu var iepazīties kar-
sava.lv. 

Apskates objekti: 

• SIA "Very Berry Gaujienas pag., Apes novads  (Dzērveņu, krūm-
melleņu, aveņu, rabarberu audzēšana, dabīgo sulu, sīrupu ražošana. 
Inovatīvu, netradicionālu produktu ražošana - pievienotās vērtības 
radīšana. Plašs produkcijas klāsts, liela pieredze audzēšanā, mārke-
tingā),  

• SIA Benevilla, "Līņi", Ziemera pag., Alūksnes novads  
(Saimniecībā saražoto augļu, ogu pārstrāde desertos, saldējumos, 
limonādē),  

• Z.S. Sprogas, "Sprogas", Jaunalūksnes pag., Alūksnes novads 
(Augļu koku, puķu stādu audzēšana. Ogu, augļu glabāšana, pārstrā-
de. Tirgus mārketings)  

•  z.s Ziemeļi, "Ziemeļi", Malienas pag., Alūksnes novads (Garšaugu, 
ārstniecības augu audzēšana, pārstrāde, mārketings ar pievienoto 
vērtību).  

Dalībniekam ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā (LAD klients, īpašum-
tiesības, radniecība, nomas līgumi utt.).Dalības maksa: 20,00 EUR + PVN 
(cenā iekļauti: saimniecības apmeklējumi, autobuss, brokastis, pusdienas, 

LATGALES BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM IR IESPĒJA STARTĒT AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA  
PROJEKTU KONKURSOS 

ktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sa-
biedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus. 

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem projektiem, kuru mērķis ir 
panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Pro-
jektus tiešsaistē var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14:00. 

Papildu informācijai: Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, tālrunis: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv  

https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2678-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020
https://www.activecitizensfund.lv/lv/
mailto:oskars@nvoc.lv
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AICINĀM UZ BEZMAKSAS AEROBIKAS NODARBĪBĀM 

Aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas aerobikas nodarbībām, kas tiek 

atsāktas pēc pārtraukuma. 

Aerobika notiks:  

Mežvidu kultūras namā;  

otrdienās plkst.18:00 

07.07.2020. 

14.07.2020. 

21.07.2020. 

28.07.2020. 

04.08.2020. 

11.08.2020. 

18.08.2020. 

25.08.2020. 

01.09.2020. 

08.09.2020. 

 

Kārsavas vidusskolas zālē/
stadionā; 

ceturtdienās plkst.19:00 

09.07.2020. 

16.07.2020. 

23.07.2020. 

30.07.2020. 

06.08.2020. 

13.08.2020. 

20.08.2020. 

27.08.2020. 

03.09.2020. 

10.09.2020. 

 

Kārsavas vidusskolas zālē/
stadionā; 

svētdienās plkst.18:00 

12.07.2020. 

19.07.2020. 

26.07.2020. 

02.08.2020. 

09.08.2020. 

16.08.2020. 

23.08.2020. 

30.08.2020. 

06.09.2020. 

 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28767838 (fizioterapeite- Jolanta Rudzīte). Pasākumā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 

25 cilvēki, nodrošinot 2 metru distanci starp dalībniekiem! 

Dalībnieki tiks nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem pasākuma telpās. 

Uz nodarbību aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Līdzi jāņem paklājiņš. Nodarbības ir bezmaksas! 

Mārīte Romanovska 

Projekta vadītāja 

 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas 

Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

AICINĀM BĒRNUS UN JAUNIEŠUS UZ BEZMAKSAS VOLEJBOLA NODARBĪBĀM 

Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros 

aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām, kas 

notiks Kārsavas vidusskolas stadionā pirmdienās un trešdienās sā-

kot ar 08.07.2020., no plkst.18:00-19:30 un no 19:45 līdz 21:15. 

Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes.  

Volejbola nodarbību grafiks jūlijā:  

Trešdien, 08.07.2020.; 

Pirmdien, 13.07.2020.; 

Trešdien, 15.07.2020.; 

Pirmdien, 20.07.2020.; 

Trešdien, 22.07.2020.; 

Pirmdien, 27.07.2020.; 

Trešdien, 29.07.2020. 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28343926 

(nodarbību vadītājs Juris Vorkalis).  

Pasākumā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 25 cilvēki, nodrošinot 2 

metru distanci starp dalībniekiem! 

Dalībnieki tiks nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem pasākuma tel-

pās. 

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. 

Nodarbības ir bezmaksas! 

Mārīte Romanovska 

Projekta vadītāja 

 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiro-
pas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 
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AICINĀM BĒRNUS UN JAUNIEŠUS UZ BEZMAKSAS FUTBOLA NODARBĪBĀM 

Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas 

novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un 

jauniešus uz bezmaksas futbola nodarbībām, kas notiks četrās norises vietās 

saskaņā ar grafiku.  

Nodarbības ilgums 90 minūtes. 

Futbola nodarbību grafiks jūlijā (sākot ar 7.07.2020.):  

Mežvidu pamatskolas stadionā – otrdienās, plkst.: 10:00; 

Mērdzenes pamatskolas stadionā – otrdienās, plkst.: 12:00; 

Goliševas stadionā – otrdienās, plkst.:14:00; 

Kārsavas vidusskolas stadionā – trešdienās, plkst.: 19:00 (meiteņu 

grupa); 

Kārsavas vidusskolas stadionā – sestdienās, plkst.: 10:30 (visi 

bērni un jaunieši). 

 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28343926 (treneris Mihails Oļipovs).  

Pasākumā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 30 cilvēki, nodrošinot 2 metru distanci starp dalībniekiem! 

Dalībnieki tiks nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem pasākuma telpās. 

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas! 

Mārīte Romanovska 

Projekta vadītāja 

 

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-

bas veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

Biedrība „Kūzuls”  uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklā-

ta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” realizā-

ciju. Jūlijā darbu uzsākusi projekta realizācijas komanda. 

 Projekta aktivitātēs  tiks izmantotas daudzveidīgas metodes, ne tikai tādas, kādas jaunietis pieradis redzēt skolas darbā un ikdienā ,bet tādas,  kuras 

rosinās videi draudzīgas attieksmes veidošanu tiešā saskarsmē ar dabu un cilvēkiem, akcentējot prasmju un attieksmju izkopšanu, kas ir īpaši svarīgi 

neformālās izglītības gadījumā, kad runa ir  vērtību sistēmas un rīcības veidošanu. Prioritātes- veselīgs dzīvesveids, nodarbinātība, piemērota vide, 

sociālā drošība. 

Augustā paredzēts uzsākt projekta pirmās aktivitātes:  “Zaļā aptieciņa” un  izzinošā ekskursija “Uz Vidzemi!” 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības 

iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Aicinām pieteikties dalībai projekta aktivitātēs līdz 

31.07.2020.! 

Sīkāku informāciju varēs saņemt pie projekta vadītājas Valentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai rakstot epastu valentina.kirsanova@karsava.lv  

Valentīna Kirsanova 

Projekta vadītāja 

AICINĀM PIETEIKTIES DALĪBAI PROJEKTA “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” AKTIVITĀTĒS 

NMPD AICINA IEDZĪVOTĀJUS AIZPILDĪT APTAUJU PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBĀM  LATVIJĀ 

Ik gadu zināšanas pirmajā palīdzībā iegūst vairāk nekā 30 tūkstoši iedzī-
votāju, bet vēl 28 cilvēki apmeklē kursus, lai kļūtu par pirmās palīdzības 
pasniedzējiem. Lai noskaidrotu, kā iedzīvotāji Latvijā vērtē pirmās palī-
dzības kursus un kā šīs apmācības varētu uzlabot, Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienests (NMPD) īstenos plašu iedzīvotāju aptauju.  
Aptaujas datus NMPD ņems vērā, lai sagatavotu priekšlikumus pirmās 
palīdzības apmācības sistēmas pilnveidei tuvākajā nākotnē. Aptauju aici-
nāts aizpildīt ikviens, kurš kādreiz ir apmeklējis pirmās palīdzības kursus. 
Tā būs saistoša autovadītājiem, medniekiem, apsardzes darbiniekiem, 
uzņēmumu darbiniekiem, arī pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem – 
glābējiem u.c.  

Pirmās palīdzības apmācību sistēmu mūsu valstī uztur un nodrošina 
NMPD. Dienests sagatavo un sertificē pirmās palīdzības pasniedzējus, 
instruktorus, apmācīt tiesīgās organizācijas, kā arī izstrādā apmācību 
programmu saturu. Zināšanu apguvi īsteno pirmās palīdzības pasniedzēji 
un apmācītorganizācijas. Noslēdzoties kursiem, tiek izsniegta pirmās pa-
līdzības apliecība. 

Aptauja par pirmās palīdzības kursiem, to kvalitāti ir anonīma, un rezul-
tāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptauju līdz 25.jūlijam var aizpildīt 
NMPD mājaslapā vai šeit: https://ieej.lv/NMPD_aptauja 

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
https://ieej.lv/NMPD_aptauja
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SĀKAS PIETEIKŠANĀS ATTĀLINĀTĀM MĀCĪBĀM ES FONDU PROJEKTĀ 

Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas 
Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto perso-
nu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 ga-
diem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pie-
teikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process 
noritēs tikai attālināti. 

Jaunas mācību iespējas 

Attālināto mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 23 
izglītības iestādes. Šajā kārtā izglītības programmu piedāvājums tiek pa-
plašināts ar iepriekš nebijušu iespēju izvēlēties kādu no interesējošām iz-
glītības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augst-
skolā vai koledžā. 

Tāpat kā iepriekš, arī attālinātām mācībām pieteikšanās norit tiešsaistē 
mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifi-
kāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā 
no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensio-
nāri. Saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu 
grozījumiem, tagad katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas 
reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi mācīties var 
tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācī-
bas tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā, sāksies 2020. gada jūlijā 
un augustā. 

Šoreiz mācības tikai attālināti 

“Latvijas iedzīvotāju profesionālā pilnveide un kompetenču paaugstināša-
na, reaģējot uz aktuālajām tautsaimniecības vajadzībām, ir būtisks krīzes 
seku mazināšanas un ekonomikas atveseļošanas pasākums. Apstākļos, 
kad mācību norise klātienē ir ierobežota, šajā kārtā iedzīvotājiem ir sarū-
pēta iespēja apgūt kompetences attālinātā formā. Mācoties attālināti, ir 
vairāki ieguvumi –  laikā, kad samazinājušies ienākumi, attālinātām mācī-
bām nav nepieciešami ceļa izdevumi, un laiks, kas citādi būtu jāpatērē, 
dodoties uz savu mācību vietu. Šoreiz nav jāmeklē tuvākā izglītības iestā-
de ar vajadzīgo mācību piedāvājumu,” norāda VIAA direktore Dita Trai-
dās. 

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu 
sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmak-

sājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. 

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strā-
dājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu 
kompensāciju mācību laikā. 

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemēro-
tāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aici-
nām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 81 VIAA sadarbības 
pašvaldībā. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš 
piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt Nodar-
binātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju. 

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta 
iespējām, nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un programmatūru attāli-
nāto mācību kārtā, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmek-
ļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Viss mācību saraksts un pieteikšanās notiek 
 https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Iesaistījušies 26 tūkstoši strādājošo 

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau četras pieteikšanās 
kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 26 028 strādājošo, no kuriem 
vairāk nekā 22 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnie-
ku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% 
mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Ko-
pumā projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbinā-
to. 

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu pro-
fesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, 
gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais 
fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk gandrīz 47 miljonus eiro. 

Papildu informācija: 

Alise Bērziņa 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

vecākā informācijas speciāliste 
Tālr.: 67785462 

e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv 

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2012.-2024.GADAM 2020.GADA GROZĪJU-
MU REDAKCIJAS NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI 

Kārsavas novada dome 2020. gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu (protokols 
Nr. 8, 38.§) “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumu redak-
cijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemša-
nai”. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, tika pieņemti MK rīko-
jums, kas noteica, ka ārkārtas situācijas laikā esošās publiskās apsprieša-
nas tiek apturētas. Kārsavas novada dome pieņēma lēmumu, uzskatīt 
publisko apspriešanu par nenotikušo, veikt labojumus teritorijas plānoju-
ma grozījumu redakcijā un uzsākt sabiedrisko apspriešanu, līdzko tas ir 
iespējams. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un ne-
pieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojuma grozījumos. Do-
kumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai ap-
spriešanai. 

Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskā apspriešana tiks or-
ganizēta no 2020. gada 30.jūnija  līdz 28.jūlijam. 

Dokumentu materiāli būs apskatāmi Kārsavas novada pašvaldības Attīstī-
bas nodaļā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv sadaļā “Teritorijas 
plānojumi” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. 

 Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 23.jūlijā plkst. 10.00 
Kārsavas novada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 53, Kārsava, Kār-
savas novads. 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Kārsavas novada pašvaldībā: 
Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī elektro-
niski, sūtot uz e-pastu: dome@karsava.lv. 

Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgā amatpersona – Kārsa-
vas novada pašvaldības izpilddirektors- Toms Vorkalis. 

Jautājumos un priekšlikumos aicinām sazināties ar teritorijas plānotāju 
Mārīti Romanovsku, marite.romanovska@inbox.lv. 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488498&mode=mk&date=2020-06-16
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488498&mode=mk&date=2020-06-16
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/
mailto:alise.berzina@viaa.gov.lv
mailto:dome@karsava.lv
mailto:marite.romanovska@inbox.lv
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VIEGLATLĒTIKA 

Sakarā ar COVID-19 izraisītās krīzes ierobežo-
jumu mīkstināšanu, atsākās plašāka mēroga sa-
censības mūsu valstī. Kā pirmās Ogrē notika 
1.jūlijā notika Ogres novada sporta centra atklā-
tās sacensības vieglatlētikā U-14 grupā, šajās 
sacensībās ar rezultātu 1.52 m 1.vietu izcīnīja 
Marija Bojāre. 

3. jūlijā Koknesē norisinājās visu laiku labākā 
trīssoļlēcēja Māra Bružika kausa izcīņa. Intars 
Brencis ar pieticīgu rezultātu—11.64 palika 
4.vietā. 

15.jūlijā Preiļos notika Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U-14 grupā.  

Par īstu “melno dienu” sacensības izvērtās Mari-
jai Bojārei, augstlēkšanā ar pieticīgu rezultātu, 

kas par 11cm zemāks par personīgo rekordu, 
iegūta tika 5.vieta. Arī soļošanā, ziemā iegūtais 
sudrabs tika nomainīts pret 4.vietu, jāpiebilst, ka 
traucēja veselības problēmas. 

Ketrīna Kuznecova un Daniels Andrejevs nosar-
gāja ziemā iegūtos čempiona titulus, jāatzīmē arī 
Gustavs Krišāns, kas ziemā iegūto 4.vietu no-
mainīja uz bronzu un Artis Mortukāns, no 
5.vietas pakāpās uz 4.vietu. 

Pārējie kārsavieši nostartēja savā līmenī. Turē-
sim īkšķus par U-16, kas startēs 29.jūlijā Jēkab-
pilī un u-18, junioriem, kuriem starts 23.jūlijā 
Ventrspilī. 

 

Tehniskie rezultāti: 

Ketrīna Kuznecova-sporta soļošanā 2000m 
1.vieta ar rezultātu 11.06.84 

Marija Bojāre- sporta soļošanā 2000m 4.vieta ar 
rezultātu 12.20.04 

Augstlēkšanā – 5.vieta ar rezultātu 1.46m 

Ilārija Borovika - sporta soļošanā 2000m 9.vieta 
ar rezultātu13.58.30 

Katrīna Medne - sporta soļošanā 2000m 13.vieta 
ar rezultāt 14.49.41  

Daniels Andrejevs - sporta soļošanā 2000m 
1.vieta ar rezultātu 10.37.44 

Gustavs Krišāns - sporta soļošanā 2000m 3.vieta 
ar rezultātu 12.21.91 

Artis Mortukāns - sporta soļošanā 2000m 4.vieta 
ar rezultātu 12.28.19  

Viktorijs Krišāns  

Treneris 

Ketrīna Kuznecova-sporta soļošanā 2000m 1.vieta  Marija Bojāre-augstlēkšanā 1.vieta  

Daniels Andrejevs - sporta soļošanā 2000m 1.vieta  

Gustavs Krišāns - sporta soļošanā 2000m 3.vieta  

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu 
konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras program-
ma 2020”  apstiprinātajam biedrības "Kūzuls" projektam “Vasals, Salnavas muižā!” pagari-
nāts termiņš foto konkursam līdz 31.07.2020.   

Projekta ietvaros   foto kon-
kurss  “Salnaviešu mantojums” 
izsludināts ar mērķi – izvēlēties 
22 melnbaltas(sepia) bildes lo-
gu banneriem.  

Esam saņēmuši 15 orģinālas 
fotogrāfijas. Paldies atsaucīga-
jam fotogrāfam Ralfam Pu-
nanam, kurš pirmais iesūtīja 
bildi konkursam!   

Priecāsimies, ja vēl iesūtīsiet fotogrāfijas! Sīkāka informācija pie projekta ko-
ordinatores Valentīnas Kirsanovas, mob. 29471359.  

Katrīna Ločmele 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

biedrībā “Kūzuls”  

PAGARINĀTS TERMIŅŠ FOTO KONKURSAM LĪDZ 31.JŪLIJAM  

Ralfa Punana iesūtītā fotogrāfija 
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 FUTBOLA TURNĪRS 

Kārsavas stadionā pulcējās dažādu vecuma grupu futbola komandas, lai 
piedalītos turnīrā, ko organizēja Kārsavas novada pašvaldība, SK 
"Kuorsova" un Ludzas novada sporta skola. 

Turnīrā piedalījās sekojošas vecuma grupas: U-8, U-10, U-14,WU-14 
(meitenes) un pieaugušie. 

Pieaugušo vecuma grupā, par turnīra uzvarētājiem kļuva Ludzas nova-
da sporta skola, 2.vietu ieguva Ciblas komanda, 3.vieta SK "SPĀKS". 

U-14 grupā, 1. un 3.vieta Jēkabpils komandām, 2.vieta - Ludzas novada 
sporta skola/ SK "KUORSOVA". 

Pārējās grupas tika apbalvotas ar medaļām un piemiņas balvām. 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.barkane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

Instagram.com/karsavas_novads/ karsava.lv facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 11 miršanas reģistri: 

Zaķītis Juris 

1947. - 13.06.2020 

Ciblas novads 

 

Agurjanova Antoņina 

1930. - 02.06.2020 

Kārsava 

 

Borisovs Mihails 

1937. - 07.06.2020 

Goliševas pagasts 

 

Cvetkova Klavdija 

1922. - 27.06.2020 

Goliševas pagasts 

 

Dovāns Aivars 

1963. -  21.06.2020 

Kārsava 

 

Ivanova Ņina 

1930. - 23.06.2020 

Kārsava 

 

Jermacāne Virgīnija 

1929. -  25.06.2020 

Kārsava 

 

Novikovs Ivans 

1949. -  14.06.2020 

Malnavas pagasts 

 

Paršova Antonina 

1932. - 27.06.2020 

Kārsava 

 

Poikāne Janīna 

1933. -  16.06.2020 

Malnavas pagasts 

 

Slišāns Ilmārs 

1967. -  16.06.2020 

Malnavas pagasts 

 

 

 

PASĀKUMI 

18.jūlijs  
Kapusvētki Salinīku kapsētā plkst.12.00  
(Sv Mise 19. jūlijā 11.00) 

Kapusvētki Skobulinas kapsētā plkst.13.00   
(Sv Mise 20. jūlijā 8.00) 

Mērdzenes estrādē plkst. 17:00 Bērnības svētku ballīte 2013. un 2014. 
gadā dzimušajiem bērniem Mērdzenes pagastā. Lietus gadījumā pasā-
kums notiks KN 

 

24.jūlijs  
Mērdzenes estrādē plkst. 19:00 Mērdzenes estrādē Mērdzenes etnogrā-
fiskā ansambļa “MĀRGA” 55 gadu jubilejas pasākums.  
Piedalās „Mārga” un ciemiņi 

 

25.jūlijs  
Kapusvētki  Pliešu kapos plkst.12.00  
 
Kapusvētki Silarašu kapos plkst. 12.00  
(Sv Mise 25. jūlijā 8.00) 

Kapusvētki Svātiunes kapos plkst. 13.00  
(Sv Mise 27. jūlijā 8.00) 

Kapusvētki Veckārsavas kapos plkst. 15.00 
 (Sv Mise 28. jūlijā 8.00)  

26.jūlijs  
Goliševas “Zaļajā” estrādē  pie Goliševas KN plkst.11.00 Bērnības 
svētki 

Kapusvētki  Kārsavas kapos plkst. 13.00  
(Sv Mise 26. jūlijā 11.00)  

Malnavas muižas parkā plkst.19:00  Bozovas etnogrāfiskā ansambļa 
40.dzimšanas dienas sadziedāšanās. Piedalās Bozovas etnogrāfiskais an-

samblis un ciemiņi. Sēdēšanai parka zālienā, noderēs līdzi paņemta sega. 
Lietus gadījumā pasākums nenotiks. 

 

31.jūlijs 
Salnavas estrādē   plkst. 20.00 Jaunības svētki. Pēc svinīgā pasākuma 
zaļumballe kopā ar Māri Keišu līdz plkst. 24.00  

 

1.augusts  
Kapusvētki Lakšinieku kapos plkst. 13.00  
(Sv. Mise Mežvidu baznīcā plkst. 12.00 ) 

Goliševas “Zaļajā” estrādē  plkst. 19.00  
Serafima dienas svinības Goliševā 
Programmā: 

• Koncerts Zaļajā estrādē 

• Konkursa "Sakoptākā sēta" uzvarētāju apbalvošana 

• pilngadīgo apsveikšana 
noslēguma balle līdz plkst. 24.00 

1.augustā plkst.15.00 Bērnības svētki 2014.gadā dzimušajiem Malnavas 
pagasta bērniem. 
Pasākuma vieta tiks precizēta, seko informācijas mājaslapā un afišās. 

 
 

8.augusts  
Mērdzenes estrādē plkst. 19:00 Pilngadnieku sveikšana  

 

Kārsavas novada svētku pasākumi plānoti  22. augustā ar "Mājražotāju 
tirdziņu", jaundzimušo Kārsavas novada pilsoņu godināšanu un  vies-
mākslinieku koncertu Krosta estrādē. 

 28.augustā Kārsavas novda   amatierkolektīvu  koncerts un Jauniešu 
diena Krosta estrādē.  

Kārsavas novada svētku ietvaros plānotas arī dažādas sporta aktivitātes 
visas  nedēļas garumā. 

 
Vadoties pēc situācijas COVID 19 sakarā, sīkāka informācija se-
kos www.karsava.lv , sociālajos tīklos, afišās un nākamajā "Kārsavas no-
vada vēstis" izlaidumā.  

http://www.karsava.lv%2C/

