
Jau 12 reizi sanācām kopā, lai dalītos emocijās, kas rodas, skatoties mūsu pašu pašdarbnieku devumu.  

Ko katram no mums nozīmē Kārsavas novads? Daudziem tā ir mūsu dzimtene. Citiem tā atgādina bērnības laiku, citiem - skolas gadus, vecākus, 

vecvecākus, mūsu laukus un mežus, gudrus , radošus un čaklus cilvēkus. Iedomāsimies mūsu ielas, mājas…Tās ir izmanījušās, tomēr vienalga no 

katras plūst savs starojums, sava aura, kuru veidojam mēs, tie, kas katru rītu ceļas darba gaitās, steidzas uz skolu vai lēnītēm dodas ārā, lai apraudzītu 

izaugušo ražu dārzā, apčubinātu izplaukušos ziedus,  samīļotu steidzīgos bērnus un līksmos mazbērnus. Tādi mēs esam..  

Šie bija pēdējie Kārsavas novada svētki. Tomēr tas nenozīmē, ka svētku nebūs vispār. Svētki būs, tikai nosaukums, forma būs savādāka…  

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 
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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

Aizvadītās divas nedēļas Kārsavas novada iedzīvotājiem iezīmējās svētku krāsās, sākot ar 22.augustu, kad iesākās Kārsavas novada svētku pirmā 

diena, un līdz pat 1.septembrim, kad skolas atkal piepildīja skolēnu smiekli un nebēdnīgās čalas.  

Šajā speciālizdevumā  aicinām atskatīties uz aizvadīto pasākumu spilgtākajiem notikumiem. 



Kārsavas novada svētki iesākās 22.augustā, kad Krosta estrādes teritoriju piepildīja iedzīvotāji, lai tirdziņā iegādātos dažādus labumus, kā arī izmantotu iespēju un pavizinātos 

ponijiem. Bērni priecājās par burbuļu priekšnesumiem un ar lielāko prieku paši mēģināja pūst tos.   
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22.AUGUSTS 

Krosta estrādē  norisinājās aizvadītā gada jaunā-

ko Kārsavas novada iedzīvotāju sveikšana. Šajā 

gadā novads varēja lepoties ar 32 jaunajiem no-

vadniekiem.. Par piemiņu no koncerta jaundzi-

mušo ģimenes saņēma EVENTBOX veidotu 

foto.  

Svētkus turpināja grupa „Autobuss debesīs”, lai sirsnīgā koncertā vienotos dziesmās ar skatītājiem. Pēc koncerta, lustīgos ritmos balli spēlēja Inga un Normunds.  

23.AUGUSTS 
Bērnu minifutbola turnīrā piedalījās 10 komandas no Gulbenes , Viļakas, Maltas, Rēzeknes, Ludzas un  Kārsavas novada. Turnīrs tika  izspēlēts divās vecuma grupās U-8 un U-10. 

Visi turnīra dalībnieki no turnīra saņēma labas emocijas piemiņas medaļas. 

27.AUGUSTS 

Neskatoties uz lietaino laiku, Krosta estrādes teritoriju piepildīja bērni un jaunieši ar velosipēdiem, lai  foto—velo 

orientēšanās laikā pārbaudītu savas zināšanas par Kārsavas pilsētu un tās apkārtni, mēģinot atpazīt vietas pēc senām 

fotogrāfijām. Pirmo vietu pārliecinoši ieguva komanda „Ūdens”, kuras sastāvā bija Valērija Djubko, Aivita Barkāne, 

Sabīne Poikāne, Vitālijs Djubko, Maks Dukaļskis. Otro vietu ieguva Antra Kušnere, Vizma Vasiļjeva, Samanta Rec-

kuberga, kas pārstāvēja komandu „Velo queens”. Sīva cīnā par 3.-4. vietu,  komanda „Garāmbraucēji”- Andis Ja-

kovļevs un Austri Naglis, piekāpās komandai „Avakado” - kurā bija Linda Jakovļeva, Elīna Urtāne un Artis Mortu-

kāns.  

Nūjošanas sacensībās aktīvi piedalījās  Kārsavas novada pensionāru apvienības dāmas, kas Zofijas Ritiņas vadībā 10 

dalībnieču  sastāvā veiksmīgi veica distanci. 
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28.AUGUSTS 

Dienas laikā iedzīvotājiem tika dota iespēja pārbaudīt savas zināšanas „Vides cirka” 

aktivitātēs, paralēli tam, parka teritorijā lielus un mazus gaidīja  haskiji no kamanu 

suņu sporta kluba „Dodkepu.lv.” Ikviens varēja droši samīļot un fotografēties ar al-

laž draudzīgajiem haskijiem un uzzināt sev jaunu izglītojošu informāciju. Interesen-

tiem bija iespēja izmēģināt kamanu suņu sporta veidu –kanikrosu vai doties pārgājie-

nā ar haskiju.  

Vakarā Krosta estrādē pulcēja iedzīvotājus uz koncertu.  

 Caur dziesmu un deju apjautām, cik vareni un skaisti mēs esam. Ar pašdarbnieku palīdzību izceļojām visam novadam cauri.  

Sākums visam- centrs- pilsēta Kārsava, kura ap sevi sapulcinājusi 5 pagastus. 

Kārsava – novada neparastākā pietura. Deviņ-
desmitdivgadīga Latgales Ziemeļaustrumu 
pilsētiņa ar diviem tūkstošiem iedzīvotāju. 

Vēsturiski izveidojusies kā tirdzniecības 
centrs lielu ceļu krustā ( Baltijas jūra – Krievi-
jas vidiene un Sanktpēterburga –Varšava)  

Rītos pilsētu modina trīs  konfesiju dievnamu 
zvanu skaņas... 

Tirgus tradīcijas jau 195 gadus (no 
1825.gada). 

Bijusi sādža, miests, mazpilsēta, rajona 
centrs... nu jau 12 gadu – Kārsavas novada 
centrs. 

2014. gada pavasarī tika atklāta pārrobežu sa-
darbības projekta „ ForgetAHurry” ietvaros 
tapusī jaunā „Krosta” estrāde. Rudenī – Kārsa-
vas mūzikas un mākslas skolai ierīkota jauna 
ēka, gandrīz katru gadu Kultūras nams gūst 
jaunus vaibstus daudzās no savām telpām;   
Varavīksnīgais Kārsavas bērnudārzs savus 
iemītniekus ikrītu sveic pilnībā atremontētajā 
ēkā. Ar izciliem panākumiem mācībās un 
sportā priecē Kārsavas vidusskola. 

Veikti ielu remonti. Novada centrs var lepoties 
ar tīrību, kārtību un oriģināliem noformēju-
miem visos gadalaikos. 

Uzsākta „ Līču māju” ( 20.gadsimta sākumā 
izveidotās Matīsa fabrikas /) pārbūve par tūris-

ma informācijas un amatnieku  centru 

Atjaunots stadions, ierīkota neparasta strūkla-
ka ar novada un pilsētas simboliku- trīs āboli-
ņa lapiņām – veselībai, auglībai, pārticībai ... 

Kas ir dzimtenes mīlestība? 

Veci ļaudis saka – Dieva dāvana. Dievs vēlējis, 

lai cilvēks šo zemi, kurā viņš dzimis un audzis, 

mīļo, saudzē un aizstāv līdz pēdējam sirdspuk-

stam.  

Cilvēks nedzīvo viens, viņš dzīvo līdzcilvēkos, 

sabiedrībā.  

Mežvidu pagastā joprojām darbojas pamatskola 

un ir tikusi pie sen gaidītās centrālapkures, dar-

bojas diennakts bērnudārzs, feldšeru - vecmāšu 

punkts, dienas aprūpes cents, pasts. Ar dubulto 

segumu noklātas pagasta ciematu ielas, izgais-

moti ciematu centri un ir sava jūrmala ar atpūtas 

zonu bērniem un jauniešiem. 

Bibliotēku fondu papildina novadnieku- literātu 

darbi .Nav apsīcis kultūras dzīves rimts tautas 

namā ar radošiem pašdarbības kolektīviem. 

 Lielākie novada uzņēmēji dzīvo un darbojas tie-
ši Mežvidu pagastā “Javisi”, Lūsēni”, “Latgales 
dārzeņu loģistika ( “Mežvidu tomāti”) Latviešu 
zemnieks ar degsmi iet druvā, viņš strādā no sau-
les līdz saulei un savā darbā atrod laimi un prie-
ku, bet izmisuma brīdī prot nopeldēties labības 
laukā. 

Ģeogrāfiski visgleznainākais pagasts–

Salnavas pagasts, Neesam bagāti ar upēm 

un ezeriem, bet tieši Salnavas pagastā ir mū-

su vienīgie 3 mežezeri, upe Rītupe škērso 

austrumu pagasta  daļu 

Salnava izceļas ar aizraujošām ainavām, kul-

tūrvēsturi, bagātiem, retiem dabas resursiem.                                                                                                                              

Pagastā darbojas pamatskola, tautas nams, 

bibliotēka, feldšeru un vecmāšu punkts.                                                                                                                  

Ir divas katoļu baznīcas – Ruskulovas baznī-

ca Kūkovas ciemā un Salnavas baznīca.  

Kultūras dzīve Salnavā sit augstu vilni un 
uzdod toni kā vietējo dzīvē, tā novadā, visā 
Latgalē. Pašdarbība notiek visās jomās un 
ļoti aktīvi. 

 Apvienojot  daudzos pagasta  talantus, pirms 
pāris gadiem biedrības “Kūzuls” paspārnē 
tapa  tematiskais Salnavas muzikantu cie-
mats. Tā ideja -   piesaistot Salnavai tūristus, 
ne tikai popularizēt savu novadu, bet arī dod 
iespēju novada amatniekiem, mājražotā-
jiem  reklamēt  savus ražojumus. 

Salnavā tāpat kā daudzos citos nelielos pa-
gastos Latvijā runāt tikai par kādu iestādi 
atsevišķi gandrīz vai nav iespējams. Ciema-

tā  un pagastā viss ir cieši saistīts: kultūra, 
lauksaimniecība, baznīca, tradīcijas, māksla. 
Viss riņķo ap vieniem un tiem pašiem aktī-
vajiem pagasta ļaudīm, kas darbojas paši un 
neļauj ieslīgt rutīnā citiem.  
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Katra mērdzenieša sirdī kā atzīšanās mīlestībā pagastam skan novadnieces 
dzejnieces Emilejas Kalvānes vārdi: 

“Ai . Mārdzine, tu muna dzymto puse, 

Kur bitis pļovos, sylamolos saņ! 

Grīž grīze teirumā napīkususe 

I dzagiuzeite kiukoj myužu maņ.” 

Mērdzenes pagasts atrodas Kārsavas novada dienvidaustrumos, pleš sa-
vas robežas pār Rītupes un Straujas krastiem. 

Tas ir pagasts ar skaistu, sakoptu vidi. Pagasts ar dziļām ticības tradīci-
jām : dziedājumiem pie krucifiksiem maija novakarēs, psalmu dziedāšanu. 
Šīs tradīcijas sargā un vairo Stiglovas Sv. Krusta Romas katoļu un  Miha-
lovas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo  baznīcās, kas kā gais-
mas bākas rāda ceļu ikvienam. 

Deja un dziesma iet kopsolī gandrīz ar katra mērdzenieša ģimenes ikdienu 
– pēc garajām  darba stundām tā ir veldze dvēselei. 

Radošās kopas “Mozaīka” austās segas iecienītas tālu aiz Latvijas robe-
žām. 

 Ambulances , pasta, bibliotēkas, pagasta pārvaldes darbinieku un mež-
rūpniecības uzņēmuma strādnieku paveiktais darbs ir sava pagasta un no-
vada cilvēku labā 

Pagasta čaklie zemnieki, kas zina maizes un darba vērtību, to nodod nāka-
majām paaudzēm. 

Iepriecina jaunie saimnieki, kas audzē zemenes, mellenes, avenes, aroni-
jas, cidonijas un veiksmīgi tās realizē. 

Mērdzenes vārdu pār novada robežām nes sieviešu koris “AUSTRA”, vie-
nīgais sieviešu koris novadā. 

Goliševas pagasts ir viena no mazākajām administratīvajām 

teritorijām Kārsavas novadā, pašā Krievijas pierobežā. Goliševa 

ir skaista vieta ar Lžas upes līkločiem, puķu pārpilnību senioru 

sakoptajos mazdārziņos un vēja pieskārienu, kas nes pagātnes 

vēstures atmiņu un nostaļģijas elpu, kad garām traucās mašīnu 

rindas uz plašo Krievzemi, kad braucām ogot pie Kudrjavaja 

sosna… 

Šis Kārsavas novada stūrītis ir oriģināls ar savu apkaimes glez-

naino dabu, meža un purva ogām, sēņu vietām, ar sirsnīgiem, 

viesmīlīgiem cilvēkiem, ar senām kultūrvēsturiskajām tradīci-

jām. 

Kurš gan nav pamēģinājis pankūku garšu daudzveidību Masļeņicā un kurš gan nav vērojis koncertus sirsnī-
gajos Serafima svētkos! 

Malnavas pagasts ir lielākais Kārsavas novadā gan platības gan  iedzīvotāju skaita ziņā  

Te joprojām var iegūt profesionālo un augstāko izglītību, ko nodrošina Malnavas koledža. Visjaunā-

kie novada iedzīvotāji var izglītoties PII „Sienāzītis”, kur 2015.gadā veikta renovācija. 

Arī par vecāko paaudzi ir padomāts – 2010.gadā vēra durvis veco ļaužu pansionāts “Mūsmājas”.   

Malnavas ciematā kapitāli izremontēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta, ūdenssaimniecības pārbūves 

rezultātā iedzīvotāji saņem kvalita-

tīvu dzeramo ūdeni. ,visas ielas no-

klātas ar dubulto asfalta segumu,  

renovēts ceļš Kārsava – Soldoni,  

atjaunoti ceļa posmi Ziedonis – Le-

mešova, Rūdinova- Orlāni. Malnavas ciemiņus sveicinās romantiski- sportiskās 

Zīdūņa jeb Peisinkas takas. 

Dziesma un deja Malnavā tiek godāta visos laikos un paaudzēs:”Konsonanse” un  

Bozovas etnogrāfiskais  ansamblis ritina savu dziesmu kamolīti. , muzikanti priecē 

visus ar lustīgām polkām un  valšiem. Dažādu paaudžu Malnavas dejotāji uz danci 

pulcē draugus no visas Latvijas. Malnavieši saglabā, kopj un veido jaunas tradīcijas. Lai Malnavas vārds skan visos laikos!   

Koncerta izskaņā tika sumināti novada pilngadnieki, kas šogad kopskaitā pulcēja 60 jauniešus. Patīkams pārsteigums, un kā  miera un mīlestības 
simbols, jauniešu rokās tika ielikti kārsavieša Virģja Laurinaita audzētie baloži, kuri koncerta izskaņā tika palaisti debesīs.  Pēc koncerta iedzīvotāji 
lustējās grupas „KINGI” ballē un pusnaktī varēja jūsmot par krāšņo muzikālo salūtu. 
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29.AUGUSTS 

Kā  jau ierasts, pēc lielā svētku koncerta  Kārsavas stadionā pulcējas sporta aktivitāšu cienītāji, 

lai pārbaudītu savus spēkus futbolā un citās aktivitātēs. Futbola turnīrā piedalījās 7 komandas, 

kas tika sadalītas  2 apakšgrupās. 1.vietu ieguva  komanda no Rogovkas, 2.vietu soda sitienos 

izcīnīja SK „Spārs”, kuri izrādījās nedaudz veiksmīgāki par Kārsavas jauniešu komandu „Black 

lives matter”. SK „Kuorsova” ar atsevišķām speciālām balvām apbalvoja kā labāko jauniešu vārt-

sargu—Kurtu Rudzīti, un visas meitenes, kuras bija arī piedalījušās Latvijas futbola čempionātos.  

Paralēli futbolam norisinājās individuālie starti. Dambretē 1.vieta—Jānim Senkānam, 2. – Ilonai Gūtmanei, 3.-Stefanam Gavrilovam. Šaušanā ar 

pneimatiska šauteni vecuma grupā līdz 12.gadiem 1.vieta—Amandai Troinikovai, 2.-Ilārijai Borovikai, 3.-Dairim Kaupužam, vecuma grupā virs 

12.gadiem, 1.vieta—Mārtiņam Gailānam, 2.vieta Dāvim Zagorskim, 3. vieta Aleksandram Olipo-

vam. Šautriņu mešanā junioru grupā 1.vietā ierindojās Eloreta Zavicka, 2.vieta –Dairis Kaupužs, 

3.veita –Amanda Troinikova. Sieviešu grupā—

1.vieta Undai Streļčai, 2.vieta—Larisai Koloso-

vai, 3.vieta—Solvitai Dzērkalei. Vīriešu konku-

rencē 1.vieta—Andim Jakovļevam, 2-vieta El-

māram Jacenko, 3.vieta—Jurim Vorkalim. Savu 

fizisko veiklību  bērniem un jauniešiem bija ie-

spējams pārbaudīt sekojošās disciplīnās: pievilkšanās, atspiešanās, prese vingrinājumā ar laika li-

mitu 1.minūte, turēšanās pie stieņa 90, plankā, atspiešanās uz līstekām, spēka izejās, pievilkšanās 

ar papildus svaru.  

PI KUOJIS NAKTS 

Uz jau ierastajām “Pi kuojis nakts” sacensībām dažādos sporta veidos – beach volley (2+1)/ streetball/ ghetto floorball/ panna football (1×1).,arī 

šogad pulcējās ievēŗojams dalībnieku skaits.  
Beach volley (2+1) 9 komandu konkurencē 

3.vietu ieguva SK  „Spāks”, sīvā cīņā par 

1.vietu cīnījās komanda „Duorzeņi” no Rogov-

kas un „Vanadziņi”no Uguļovas, aizraujošos un 

neprognozējamos setos tomēr veiksmīgāki izrā-

dījās ciemiņu komanda no Rogovkas.  

30.AUGUSTS 

Kārsavas novada svētku turnīrs tenisā piedalī-

jās seši dalībnieki, kas goda pjedestālu sadalīja 

sekojoši: 1.vieta Edgars Urtāns, 2.vieta –

Vladimirs Deržickis, 3.vieta—Māris Miezis. 

Streetball goda pjedestālu sadalīja sekojoši 

1.vietā komanda „Ice Bucket”, 2.vieta—

”Varbūt šoreiz?!” un 3.vieta komandai „90-tie” 

Ghetto floorball skatītājiem baudāmas spēlēs 

piedāvāja daudzas komandas, tomēr kā labā-

kas sevi pierādīja  „Duorzeņi”-1.vieta, SK  

„Kuorsova”-2.vieta un 3.vietā ierindojās SK 

„Spārks”. 

Dalībnieku ziņā populārākā disciplīna bija  panna football (1×1),  ku-

rā 32 spēlētāju konkurencē, spēkos mērojās gan puiši, gan meitenes, 

gan iesācēji, gan jau spēlētāji ar pieredzi. Kopumā aizrautīgos dueļos, 

kā labākie izrādījās Andis Jankovļevs—1.vieta, 2.vieta Renāras Stefa-

novičs, 3.vieta—Edvīns Savickis.  
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1.septembris- esam iegājuši ne tikai rudenī, bet arī savā skolā- Mežvidu pamat-

skolā. Priecājamies savā skolas saimē uzņemt 7 pirmās klases skolēnus, kurus 

skolas zvans pirmo reizi aicināja uz pirmo stundu kopā ar vecākiem.  

Lai visiem veiksmīgs Jaunais mācību gads!  

MEŽVIDU  PAMATSKOLA 

MĒRDZENES  PAMATSKOLA 

1. septembrī Mērdzenes pamatskola sagaidīja 58 skolē-

nus un 21 pirmsskolas grupas audzēkni. Pirmajā klasē 

skolas gaitas uzsāk 5 skolēni ar savu klases audzinātāju 

Diānu Svirsku. Dieva svētību jaunajam mācību gadam 

novēlēja Stiglovas draudzes priesteris Andris Jonāns. 

Skolas kolektīvs jaunajā mācību gadā vēl skolēniem un 

to vecākiem izturību, radošumu un stipru veselību! 

ZINĪBU DIENA KĀRSAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ  

Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, katru gadu pārņem nostalģiska sajūta. Šo sajūtu modina kāds īpašs notikums, kas katra cil-

vēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no vecuma. Tā ir Zinību diena – mūsu kopīgie svētki. 

Karstajos vasaras saules staros nemanāmi un ātri ir „izkusis” skolēnu vasaras brīvlaiks un skolas dar-

binieku atvaļinājumu laiks. Ir uzņemta saules enerģija un gaismas spēks turpmākajam darba cēlienam.  

Bet atskatoties uz pagājušā mācību gada pēdējiem mēnešiem, mēs kā tādu šausmu filmu atceramies 

Covida pandēmijas laiku, kad mūs visus - audzēkņus, pedagogus, vecākus nesagatavotus iesvieda 

attālinātā mācību procesā. Mums bija jāmācās apgūt un pielietot jaunas tehnoloģijas. Watcappā 

mācījāmies ierakstīt, nofotagrafēt, aizsūtīt un saņemt mācību uzdevumus. 

Lielu paldies šodien gribu teikt mūsu audzēkņiem un sevišķi vecākiem par izturību, pacietību, izpratni 

un saliedētību šajā laikā. 

Šis mācību gads, kaut arī ar daudziem ierobežojumiem, drošības un higiēnas prasībām, tomēr iesāk-

sies klātienē. 
Kā katru gadu mēs ar īpašu prieku uzņemam savā 

skolas saimē pirmklasniekus. Lai 1. septembra 

prieka dzirksts nepazūd arī  turpmākajos gados 

visiem 26 pirmklasniekiem (13- mūzikas 

programmu un 13-mākslas programmas), kuri 

šogad uzsāk mācības mūsu skolā! 

Lai mums visiem darbaprieks, radošs gars un sa-

darbība, veiksme, vēlme mācīties, daudz, daudz 

pacietības un galvenais, lai veselīgs jaunais mācī-

bu gads! 

Vera Krišāne 

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore 
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SALNAVAS PAMATSKOLA 

Vai tiešām jau rudens pie loga mums klauvē?  

   Šogad tāds satraukuma laiks mums visiem, jo atkal uzsākam skolas gai-

tas, mazliet savādāk nekā ierasts. Skolā steidzam satikties ar labiem drau-

giem, bez kuriem mums vasarā bija garlaicīgi , steidzam satikt skolotājus. 

   1.septembrī pedagogi, bērni un viņu vecāki svin Zinību dienu.  

   Šis septembra rīts skolā uzausa īpašāk par citiem. Ar smaidu un sirsnī-

giem sveicieniem savus bērnus sagaidīja skolas pedagogi un tehniskie 

darbinieki.  

     Svinīgais mācību gada ieskaņas pasākums skolas sporta zālē pulcināja 

visus Salnavas skolas bērnus, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos dar-

biniekus.  

 Svētku sveicienā visiem skanēja sirsnīgi vēlējumi no pagasta pārvaldes, 

klātesošos sveica vecāku pārstāvis un līdzpārvalde. Dziesmas mijās ar 

dzeju.  

Pēc skaistās kopdziesmas  “Skolā iet mums ļoti patīk” audzinātāji kopā ar 

bērniem un vecākiem devās uz klases stundām, ievērojot visus drošības 

noteikumus un distancēšanos. 

   No šī mācību gada pakāpeniski sāksies jauns posms arī vispārējā izglītī-

bā. Lai  mums visiem spēks, iedvesma, radošums šajā  jaunajā mācību 

gadā! 

Salnavas pamatskolas  administrācija 

Pirmā skolas diena vienmēr ir īpaša. Bērniem, 

atgriežoties skolas solā, ir vieglas skumjas par 

aizgājušo vasaru un prieks par atkaltikšanos ar 

draugiem un savu skolu, savukārt 9. un 12. klašu 

audzēkņiem jaunais mācību gads ir nopietnas 

izšķiršanās laiks – ko darīt tālāk. Zinību diena ir 

svētki arī skolotājiem un visiem, kuru darbs sais-

tīts ar skolu. Taču vislielākais notikums tas ir 

pirmklasniekiem, kuri pirmo reizi pārkāpj savas 

skolas slieksni un saka: “Labdien, skolotāj!”. 

2020./2021. mācību gadā skolas gaitas mūsu 

skolā uzsāka 275 skolēni. pirmajās klasēs uzsāka 

mācības 35 skolēni, bet 10. klasē – 13 jaunieši.  

Zinību dienas pasākums “Skola sauc” notika pa 

klašu grupām. Svinīgā pasākuma laikā skanēja 

gan skolas direktora Edgara Puksta uzruna, gan 

arī Kārsavas novada pašvaldības domes priekš-

sēdētājas  Ināras Silickas un Malnavas Rožukro-

ņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas prāvesta 

Ringolda Klimona ceļavārdi jaunajam mācību 

gadam. 

Skolas vokālie ansambļi “Vuolyudzeitis” un 

“Balstiņas” visus klātesošos iepriecināja ar mu-

zikālajiem priekšnesumiem. 

Kārsavas vidusskolas audzēkņi gadu gaitā var 

lepoties ar daudziem nozīmīgiem sasniegumiem 

dažāda līmeņa olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Pirmajā skolas dienā diplomus, atzinības un pa-

teicības par sasniegumiem 2019./2010. mācību 

gadā saņēma 63 mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji, 4 zinātnisko pētniecības darbu konfe-

renču uzvarētāji, 174 konkursu dalībnieki, 105 

sporta sacensību uzvarētāji. 

Tradicionāli pirmklasniekus sveica 12. klases 

skolēni un protams skanēja pirmais zvans uz 

pirmo ši mācību gada stundu! 

Vēlos novēlēt visiem Jaunajā mācību gadā krā-

sainu un zināšanām bagātu katru dienu! 

Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts 

1.SEPTEMBRIS KĀRSAVAS VIDUSSKOLĀ 



Malnaviešu lielā saime uzsākot 100. mācību gadu. 

Prāta spēles „Prātiņ, nāc mājās!” ašākie “prātiņi” kopā ar spēles “krustvecākiem”- skolotājiem Daini Poikānu un Ilgu Novikovu un koledžas direktoru Viktoru Indričānu. 
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SPECIĀLIZLAIDUMS 
MALNAVAS KOLEDŽA SEKMĪGI SĀK JAUNO – MALNAVAS SIMTGADES MĀCĪBU GADU 

Ar neviltotu prieku, pēc garās pauzes kopš marta mēneša, 

Malnavas koledžā ir sācies jaunais mācību gads. Gadiem 

ejot, izvērtējot pieprasījumu darba tirgū,  mainās izglītības 

un studiju programmas. Pašlaik Malnavā apgūst daudzas 

profesijas: autoserevisa speciālists, uzņēmējdarbības speciā-

lists lauksaimniecībā, automehāniķis, autodiagnostiķis, auto-

elektriķis, finanšu darbinieks, lauku īpašumu apsaimnieko-

tājs, augkopības tehniķis, lauksaimniecības mehanizācijas 

tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, dārzkopis un 

lopkopis.  

1. septembrī stājas spēkā jaunie standarti profesionālajai un 

vidējai izglītībai,  un Malnavas koledža, tāpat kā citas izglītī-

bas iestādes valstī, sāk īstenot pilnveidoto mācību saturu un 

pieeju. 

Jau trešo mācību gadu mēs realizējam projektu “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai ma-

zinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projektā  

iesaistīti  14 grupu audzinātāji - individuālo atbalsta plānu 

sastādītāji un uzraudzītāji. Konsultatīvā atbalsta sniegšanā 

iesaistās viss skolotāju kolektīvs. Lielu daļu projekta atbalsta 

sastāda pusdienas- dienas piedāvājums audzēkņiem, ko ap-

maksā projekta ietvaros. Par garšīgu, siltu un veselīgu uzturu 

mūsu audzēkņiem rūpējas uzņēmums CPA. Audzinātājiem ir 

sāpīgi apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību pār-

traukšanas iemesls ir vēlme ātrāk sākt strādāt, lai varētu no-

drošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu skolotāji uzska-

ta, ka ne tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet 

visu izglītības iestāžu audzēkņiem (arī profesionālo) pienāk-

tos brīvpusdienas. Jebkurā izglītības iestādē tā būtu laba 

prakse un laba izglītības iestādes vide, kas rada labvēlīgus 

apstākļus mācībām. Projektā “PuMPuRS” iesaistītie jaunieši 

ir novērtējuši, cik liela nozīme ir arī tam, ka projekts dod 

iespējas saņemt konsultatīvo atbalstu zināšanu papildināša-

nai un uzlabošanai mācību priekšmetos, kas viņiem sagādā 

grūtības, jo tāpēc rodas domas par mācību pārtraukšanu.  

Jaunā mācību gada I semestrī projekts atkal nodrošinās kon-

sultatīvo atbalstu un ekonomisko risku novēršanas pasāku-

mus vismaz 65 Malnavas koledžas audzēkņiem. 

Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par veiksmīgu 

sadarbību kultūras un sporta jomā, par atbalstu mūsu novada 

audzēkņu ēdināšanā un vizināšanā uz skolu! 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska 

Topošais autoelektriķis Andis Stefanovičs skolas zvanu atveda ar savu “Bobber”, lai kopā ar izglītojamo pašpār-

valdes līderi – topošo finanšu darbinieci Kitiju Ģeidāni iezvanītu jauno mācību gadu. 

 


