
Patiesi nobažījies par kārtību un tīrību Latvijas mežos, Cūkmens jau ceturto gadu steidz apciemot 
pirmsskolas izglītības iestādes, aicinot bērnus kļūt par ,,meža detektīviem”. Lai kļūtu 
par ,,detektīvu’’ divus gadus bērni cītīgi veic uzdevumus, kurus Cūkmens sagādājis sadarbībā ar 
Latvijas valsts mežiem. 
      Šajā programmā pieteicāmies arī mēs – Malnavas PII sešgadīgo bērnu grupiņa. Priecājamies, 
ka esam iekļuvuši starp simts bērnudārziem, kurus apmeklē Cūkmens, lai kopīgi rūpētos par tīrību 
un kārtību vispirms jau tepat  - savā apkārtnē – Malnavā. Cūkmens mums  atveda izglītojošus mā-
cību materiālus  - grāmatas, galda spēles, Latvijas karti.                                   
      Viņa aicinājums  - NEMĒSLO MEŽĀ, PĀRVĒRTĪSIES PAR CŪKU - ir devīze katram no 
mums, rūpēties vispirms par to vidi, kas mums ir tepat līdzās un izglītot arī citus. Centīsimies arī 
mēs dzīvot sadraudzībā ar dabu, sēņojot, ogojot vai tāpat pastaigājoties pa mežu, neatstāt aiz sevi 
atkritumus, savākt tos. Visi kopā rūpēsimies lai nākamās paaudzes varētu baudīt dabas skaistumu! 

 Pirmsskolas skolotāja Inese Ratniece 
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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Raivo, Sandija, Raivis, Adrians  

Sirsnīgi sveicam jaundzimušā vecākus 

 un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā mēnesī noslēgtas  

2 laulības 

 

(Dzimtsarakstu nodaļā mēnesī sastādīts 1 lau-

lību reģistrs un 1 laulība noslēgtas baznīcā)  

APSVEICAM! 

Kārsavas novada pašvaldība aicināja esošos un bijušos novada izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus uz Skolotāju dienai veltītu pasākumu 

Kārsavas KN.  Iesākot koncertu, Kārsavas novada pašvaldības vārdā Ināra Silicka pateicās Vairai Šicānei, Janīnai Ņukšai un Intai Laganovskai Ve-

serei par milzīgo ieguldījumu Kārsavas novada izglītības iestāžu darbā! 

Par pasākuma muzikālo daļu gādāja Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš Egliens, kas sirsnīgā atmosfēra sniedza koncertu, priecējot skatītājus.  

SKOLOTĀJU DIENAS SVINĪBAS  

MALNAVAS PII ,,SIENĀZĪTIS’’ AKTUALITĀTES:  CŪKMENA VIESOŠANĀS 

RUDENS SVĒTKI MALNAVAS PII ,,SIENĀZĪTIS’’ 

Jaunais mācību gads iestādē  rit savu gaitu. Turpinām uz 

kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu pirmsskolas 

izglītības iestādē. Vecākās un vidējās grupas bērni integrēti 

apgūst katram mēnesim izvirzīto tēmu, savukārt bērni ma-

zajā grupiņā vēl  pamazām iejūtas jaunajā vidē, notiek adap-

tācijas periods. 

     Bet, kad rudens darbi laukos jau pieklusuši, koki savus 
skaistos mēteļus novilkuši, pagraba plauktos kā karavīri, 
rindojas ievārījuma, kompota, gurķu un citu rudens velšu 
kārumi, bet apcirkņos glītās kaudzītēs klusi satupuši kartu-

peļi, burkāni un bietes – bērnudārzā tiek svinēti Rudens svētki. Tie ir kā noslēgums visiem ru-
dens darbiem un pētījumiem, kuros bērni aktīvi piedalījušies jau sākot ar septembri.  Visu rudeni 
bērni gatavoja dažādus radošus darbus, izmantojot dabas dāvātās veltes – koku lapas, ziedus, kas-
taņus, sēklas un citus dabas materiālus. Tāpēc Rudens svētkos bērniem vairs nesagādāja grūtības 
atpazīt Rudentiņa līdzi atnestos augļus un dārzeņus, atminēt uzdotās mīklas par tiem. Prieks pa-
šiem, ka esam iemācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, protam dzejoļus un tautasdziesmas par ru-
deni. Prieks par rudens  kompozīcijām, kas tapušas kopā vecākiem. Paldies par atsaucību!  

Iestādes vadītāja Janīna Ņukša 

AICINĀM PIETEIKT DIŽPĀRUS 

Kārsavā tiek godināti dižpāri, kuri laulībā pavadījuši 50 un vairāk gadus, apliecinot, ka stipra valsts sākas no stipras ģimenes.  

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 16.novembrim pie pagastu pārvaldniekiem vai zvanot uz Kārsavas novada pašvaldību – Tālr.: 65781395 
vai 65781390  

Zelta kāzu pāru jeb dižpāru godināšanas tradīcija Kārsavas novadā ieviesta ar mērķi godināt ģimenes vērību saglabāšanu.  



Svarīgi! Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta 

Papildu informāciju par projektu “Mediācija civillietās” var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot e-pastu mediacija@smp.lv vai pa tālruni 
28050777, 63082191. Tieslietu ministrija aicina izmantot projekta sniegtās iespējas, kā arī par projektu informēt citas personas, kurām tas varētu būt 
saistošs.  
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PAR PILOTPROJEKTU “MEDIĀCIJA CIVILLIETĀS” 

Ja radies strīds, būtiski to risināt pēc iespējas efektīvākajā veidā. Medi-
ācija kā strīdu risināšanas veids sniedz pusēm iespēju ietaupīt līdzekļus 
un laiku, pašām pieņemt interesēm atbilstošu lēmumu, saglabāt savstar-
pējās attiecības un turpināt sadarbību nākotnē. Šī ir iespēja risināt dom-
starpības konfidenciālā procesā. 

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu medi-
atoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu 
atbalsta programmas ietvaros “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvi-
jā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pa-
kalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tie-
sas vadības kvalitāti”. 

Projekta ietvaros no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiks īste-
nots pilotprojekts “Mediācija civillietās”. 

Projekta laikā ikvienam interesentam bez maksas būs pieejams mediā-
cijas koordinatora atbalsts, kā arī sertificēta mediatora vadīts mediāci-
jas process civillietās. 

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektronis-
kās saziņas veidā: 

·          sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju; 
·          konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā; 
·          sniegs atbalstu sertificēta mediatora izvēlē; 
·          palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru. 
 
Ja puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs 
iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji apmaksātu (80% apmērā) 
mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas 
pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada 
sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 eiro 
apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir 
atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī per-
sonas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. 

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams sa-
ņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lie-
tās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašu-
mu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos. 

Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritori-
jā. Projekta iespējas var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan 
juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no 
Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai. 

Iespēja saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē būs pieejama: 

RĪGĀ: Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10 
Tālrunis: 28050777 e-pasts: mediacija@smp.lv 

JELGAVĀ Zemgales rajona tiesā Jelgavā Dambja ielā 12 Tālrunis: 
63082191 e-pasts: sanita.titova@tiesas.lv 

Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00 
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00 
Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00 

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00 
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00 

ALAAS IZSLUDINA FOTO KONKURSU ,,MANS ZAĻAIS SOLIS LATVIJAI’ 

SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim izsludina foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesvei-
du, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. 
Dalībnieki –  SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotāji. 
Konkursa uzdevums – izmantojot katram pieejamās fotografēšanas iespējas, radīt foto attēlu par konkursa tēmu – ,,Mans zaļais solis Latvijai’’. 
Konkursants var piedalīties konkursā  vienu reizi ar vienu fotogrāfiju, konkursa dalībnieks vienu savu foto elektroniski, ar norādi ZALAIS SOLIS, iesūta uz e 
– pastu editecep@inbox.lv  un norāda vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu un tālruni, klāt pie foto pievieno ,,zaļā soļa’’ aprakstu līdz 30 vārdiem. 
Pilns konkursa nolikums – www.alaas.lv. 
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 12.novembrī un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv. 
Pirmās vietas ieguvējs balvā iegūs SIA ,,ALAAS’’ vides galda spēli  ,,Vides cirks’’. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems ,,zaļas’’ balvas no SIA ,,ALAAS’’. 
 
Domāsim un rīkosimies ,,zaļi’’, videi draudzīgi, iedvesmosim arī citus to darīt!  Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai un planētai Zeme kļūt zaļākai. 

http://www.sertificetimediatori.lv/
mailto:mediacija@smp.lv
mailto:mediacija@smp.lv
mailto:sanita.titova@tiesas.lv
mailto:editecep@inbox.lv
http://www.alaas.lv/
http://www.alaas.lv/
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Kārsavas novada pašvaldības iestādēs un pa-
gastu pārvaldēs tiks ierobežota apmeklētāju pie-
ņemšana. Klientu apkalpošana tiks veikta gan 
attālināti, izmantojot e-vidi, gan klātienē, ie-
priekš sazinoties pa tālruni vai izmantojot vie-
notā klientu apkalpošanas centra starpniecī-
bu—Kārsavas novada pašvaldība Kārsava, Vie-
nības iela 53, LV-5717 (1.stāvā 1.kabinetā)  
 T:66954905; vai 28080810 
 karsava@pakalpojumucentri.lv  
 
Kontakti:  
Kārsavas novada pašvaldība –  
Tālr.: 65781395 ; 65781390 
Fakss: 65711030 
E-pasts: dome@karsava.lv 
 
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja sekretāre 
Irēna Kaupuže T:26111413  
malnava@karsava.lv 
 
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre 
Antra Bojāre T:22017052 mezvidi@karsava.lv 
 
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs  
Jānis Koļčs T:29485721 merdzene@karsava.lv 
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre  

Ināra Sarkane T: 65722225 
 
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja  
Anna Gabrāne T:26126901 salnava@karsava.lv 
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre  
Inga Nalivaiko T:65707363 
 
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs 
Anatolijs Posredņikovs T:29485760  
goliseva@karsava.lv  
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre  
Larisa Žukova T:65728022 
 
Attīstības nodaļas vadītāja-T: 65733137 
  
Zemes lietu vecākā speciāliste-T: 65733135 
 
Būvinspektore-T: 29225123 
 
Bāriņtiesa  
Apliecinājumu izdarīšana (pilnvaru, līgumu, no-
stiprinājuma lūgumu u.c.  dokumentu sastādīša-
na un apliecināšana) Kārsavas novada bāriņtiesā 
notiek tikai pēc iepriekšējas telefoniskas pieteik-
šanās. 
Savu apmeklējumu bāriņtiesā, tostarp, ar bērnu 
interesēm saistītos jautājumos,  iepriekš var pie-
teikt pa tālruņiem: 

Kārsavā pa tālr. 28686398 vai  28686146 
Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357 
Goliševas pagastā pa tālr. 29463290 
Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762 

• 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja T: 28686146; 
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
T:28686398 barintiesa@karsava. 
 

•Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
veiks dzimšanas un miršanas reģistrāciju. Kon-
sultācijas dzimtsarakstu jomā iespējams saņemt 
– zvanot uz: 
  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  T: 29325011  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un 
iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 
T:65781393 vai rakstot 
uz: dzimtsaraksti@karsava.lv  
  

• Ar sociālo dienestu nepieciešamības gadījumā 
lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 
26682737. 
 
Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai Kārsavas 
novada mājaslapā. 

SKOLĀS 2020/2021. MĀCĪBU GADĀ TURPINĀS PASĀKUMI KARJERAS ATBALSTAM. 

2020./2021.mācību gadā Kārsavas  vidusskolā, Mežvidu pamat-
skolā un Mērdzenes pamatskolā tiek turpināta darbība  karjeras 
atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodro-
šināts karjeras izvēles atbalsts Kārsavas vidusskolas 5.-12. klašu, 
Mērdzenes pamatskolas 7.-9.klašu un Mežvidu pamatskolas 7.-
9.klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultāci-
jas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecā-
kiem. 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu izmaksas uz vienu izglīto-
jamo ir 3.00 EUR.  

Projektā darbu šajās skolās turpina pedagogs karjeras konsultants 
Vaira Šicāne. 

Finansējumu no projekta līdzekļiem varēja plānot šādiem KAA 
pasākumiem: 

• pasākumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošanā skolās, 

• pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai, 

• pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, 

• pasākumi izglītības iespēju izpētei, 

• pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam 

6.oktobrī Valsts izglītības aģentūra apstiprināja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2020./2021. mācību gadam. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam  

Kārsavas novada pašvaldība   

  

 

N.p.k.  Karjeras 

plānošanas 

tēma un no-

zare  

Pasākuma 

nosau-

kums  

Pasākuma apraksts un nepieciešamības pamatojums  Dalībnieki  Norises laiks  

1.  Darba pa-

saules iepa-

zīšana.  

Pašnovērtē-

juma veikša-

na  

Ēnu diena  Ēnu dienas programmas ietvaros skolēniem būs iepēja iepazīties ar 

sevis izvēlētās profesijas un nozares prasībām, nepieciešamajām zinā-

šanām, lai noskaidrotu savu atbilstību izvēlētajai profesijai un saprastu, 

kuri mācību priekšmeti jāapgūst padziļināti, veltot vairāk laika. Pama-

tojums- skolēnu tālākās izglītības interešu izpēte 2020./2021.m.g. sep-

tembrī.  

Kārsavas vidusskolas 9.-12.klašu 

skolēni, Mežvidu, Mērdzenes pa-

matskolas 7.-9.klašu skolēni. Ko-

pā16 skolēni  

2021.gada febru-

āris  

2.  Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana  

„Vecāku 

atbalsts 

bērnam 

profesijas 

izvēlē”  

Lekcijas- diskusijas laikā tiks akcentēta vecāku loma bērnu karjeras 

izvēlē, paaudžu un dzimtas ietekme uz bērna talantu attīstību, kā arī 

daži šķēršļi, kuri var ietekmēt jaunieša profesionālo izvēli.  

Lektors Diāna Zande, DR.psych, psiholoģe, psihoterapeite 

(kognitīvi biheiviorālā psihoterapija). Pamatojums- skolas adminis-

trācijas un pedagogu ieteikums.  

Kārsavas vidusskolas 5.-

12.klašu, Mežvidu un Mērdzenes 

pamatskolas 7.-9.klašu skolēnu 

vecāki.  

2020.gada no-

vembris  

3.  Izglītības 

iespēju izpē-

te  

”Skola 

2021”  

Skolēni apmeklēs izglītības iztādi Rīgā,ar mērķi iegūt sev nepiecieša-

mo informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs..  

Pamatojums: Pēc skolēnu mērķtiecīgām, pamatotām interesēm, kuras 

noskaidrotas pēc 2020./2021.m.g. septembrī veiktās aptaujas.  

Kārsavas vidusskolas 10.-12.klašu 

4 skolēni.  

2021.gada 26.-

28.februāris  

4.  Izglītības 

iespēju izpē-

te  

„Mana 

izaugsmes 

iespēja”  

Pasākums-izstāde „Mana izaugsmes iespēja” Austrumlatvijas RPC 

„Zeimuļs” Rēzeknē, kurā skolēni iegūs informāciju par izglītības iespē-

jām un darba tirgu Latvijā. Pamatojums-skolēnu mērķtiecīga un pama-

tota izvēle, kura noskaidrotapēc aptaujas rezultātiem..  

Kārsavas vidusskolas, Mežvidu un 

Mērdzenes pamatskolu 9.-12.klašu 

9 skolēni  

2021.gada febru-

āris-marts  

mailto:karsava@pakalpojumucentri.lv
mailto:dome@karsava.lv
mailto:merdzene@karsava.lv
mailto:dzimtsaraksti@karsava.lv
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Gada sākumā Lauku atbalsta dienestā tika 
apstiprināts projekta iesniegums grants ceļu 
pārbūvei un saņemts Lauku atbalsta dienesta 
lēmums par ELFLA Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pro-
jekta Nr. 19-01-A00702-000056 “Autoceļa “ 
Pudinava- Latvīšu Stiglova” pārbūve”, atbal-
stīšanu un finansējuma piešķiršanu.  
Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par 
“Autoceļa “ Pudinava- Latvīšu Stiglova” pār-
būvi”,  iesniedza 10 pretendenti, no kuriem 
par uzvarētāju tika atzīta SIA „Riviera L” no 
Rēzeknes.  

Pavasarī tika uzsākti būvdarbi objektā un jūli-
ja beigās būvuzņēmējs būvdarbus pabeidza. 
Augustā tika saņemti atzinumi no Valsts vi-
des dienesta, no Latvijas valsts ceļiem, no 
Sadales tīkliem, no TET, no SIA 
“Zemkopības Ministrijas nekustamajiem īpa-
šumiem”, no Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas un būvvalde, izskatot 
dokumentus, 1. septembrī objektu pieņēma 
ekspluatācijā. 
Tika pārbūvēti 3,97 km garš autoceļš un būv-
darbu līguma summa pēc izmaiņu aktiem ir  
349 415,16 Eur ar PVN, Eiropas finansējums 
319743,09 Eur. 
Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga 
būvuzraudzība un šoreiz to veica SIA “R4F” 
būvuzraugs Armīns Saidāns, līgumsumma – 

7744 Eur. 
Autoruzraudzību objektā veica  SIA „ Pro-
jekts EAE”, kas izstrādāja minētā objekta 
būvprojektu, līgumsumma par būvprojekta 
izstrādi un autoruzraudzību  13310,00 Eur. 

Sagatavoja projektu vadītāja Inese Lipska  

PABEIGTI  BŪVDARBI MĒRDZENES PAGASTĀ AUTOCEĻAM PUDINAVA -LATVĪŠU STIGLOVA  

IZBŪVĒTA IETVE PILSĒTAS CENTRĀ UN TIEK  KĀRTOTS LAUKUMS PIE ESTRĀDES  

Gādājot par gājēju ērtībām, Kārsavas centrā paralēli Sporta ielai tika izbūveta jauna 
ietve, kā arī pa cilvēku iemīto taku tika nobruģēts celiņš no Sporta ielas uz parku. Ie-
tve sākās ar pieslēgumu pie esošās ietves Vienības ielā un ietve beidzās ar pieslēgu-
mu ietvei, kas no parka izved uz Malnavas  un Sporta ielas krustojumu. Gājēju celiņa 
bruģakmeņa krāsa tika pieskaņota esošajam segumam parkā, ar sarkaniem un pelē-
kiem bruģakmeņiem. 
Ietves izbūvi veica SIA “RUFS”, objekta būvuzraudzību – SIA “ Semita” un kopējās 
būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumiem -  21678,54 EUR no  Kārsavas pašvaldī-
bas 2020. gada budžetā plānotiem līdzekļiem. 
 Pašvaldība turpina ielu, laukumu un ietvju sakārtošanu pilsētā. 
Jau pagāšgad bij plānota Estrādes ielas un gājēju ietves uz estrādi seguma atjaunoša-
na. Līdzekļu trūkuma dēļ, tas netika izdarīts. 
Šogad  gada sākumā tika izstrādāti būvprojekti Parka ielas seguma atjaunošana, Es-
trādes ielas bruģēšana un segas maiņa ietvei uz estrādi. Būvprojektu autors SIA “ RK 
projekti ”. 
Uzreiz arī tika izsludināts iepirkums šiem būvprojektiem, bet lēmums netika pie-
ņemts, jo piedāvāto pretendentu kopsummas šiem objektiem budžetā nebija plānotas 
tik lielas. Vasaras otrā pusē radās iespēja aizņēmumam Valsts kasē, kā rezultātā tiek 
atjaunots segums Parka ielā, tiek bruģēta Estrādes iela un segas maiņa uz estrādi. 

Jūlijā tika noslēgti līgumi ar iepirkuma uzvarētāju SIA “DSM Meistari” no Daugavpils, objektā būvuzraudzību veic SIA “Semita” un kopējās 
būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumiem -  149144,49 EUR. 

Sagatavoja projektu vadītāja Inese Lipska 

ŠURP, GRĀMATAS, UZ SKOLU! 

Rudens Malnavas koledžā sākas ar Zinību die-
nu, turpinās ar Skolotāju dienu un mūsu izglītī-
bas iestādes dzimšanas dienu; šogad- deviņdes-
mit devīto. 
 Visu oktobra mēnesi koledžas bibliotēkā 
apskatāma plaša 20.gadsimta mācību grāmatu 
izstāde “Šurp, grāmatas, uz skolu!”. Apmeklētā-
jiem svarīgākais- atkal rokās paturēt SAVU 
ābeci, aritmētiku, botāniku…. Uzvirmo vesela 
atmiņu jūra par SAVU pamatskolas, vidussko-
las laiku. Tādēļ izstādi nācās papildināt ar lasī-
tāju atnestajiem mācību piederumiem: rasetni, 
rasējamo dēli, saliekamo ābeci, skaitīkļiem, grā-
matu turētāju, rakstāmpiederumu trauku… 
20.gs.skola nav iedomājama bez apbalvoju-
miem. Populārākie bija – daiļliteratūras grāma-
tas ar ierakstiem par labam un teicamām sek-
mēm mācībās, sasniegumiem olimpiādēs, sko-
las beigšanu. Blakus šīm grāmatām izvietojušās 
pagājušā gadsimta skolas dzīvi raksturojoša sa-
stāvdaļa - atmiņu klades. Izstādei radās arī 
apakšnodaļa “Liecības un apliecības”, jo ģime-

nes saglabājušas relikvijas – liecības par kādas 
skolas beigšanu 1929.,1932.,1944.gadā. Lielāko 

gandarījumu sagādā izstādes sadaļas ar mācību 
grāmatām no 20.gadsimta 30. un 40.gadiem. 
Kaut ari vecas un nolietotas, bet kādai dzimtai 
tik tuvas un dārgas mācību grāmatas! 
 Plašāk izstādē pārstāvēti 60.un 70.gadi. 
Laikam tas tādēļ, ka pēc 80.gadiem skolēnus ar 
mācību literatūru apgādāja skolu bibliotēkas.  
 Apmeklētājos interesi rada arī izstādes 
apakšnodaļa “Citādas ābeces”, kas tapusi no 
bibliotēkas krājuma: “Pieklājības ABC”, 
“Adīšanas un tamborēšanas ābece”, 
“Komersanta ABC”, “Sekretāra ABC”, “Ābece 
nepilngadīgajiem”, “Sporta ABC”, “Auto 
ABC” un pat “ABC slepkavības”… 
Milzīgu pateicību gribu izteikt saviem lasītā-
jiem, pateicoties viņiem tapa šī izstāde. J.T. 
Barkāne, A. Dukule, I. Ostrovska, I. Kaupuže, 
V. Aleksandrova, L. Skrima, M. Laganovska, 
R. Kļaviņa, V. Keiša, V. Klešnika, I. Novikova 
un V. Indričāns – izstādes veidotāji, atbalstītāji, 
savas dzimtas vēstures liecību glabātāji. 

Malnavas koledžas bibliotēkas vadītāja Inta Miņina 

No 26.septembra līdz 27.septembrim Jēkabpilī, 

3. vidusskolas sporta manēžā norisinājās Latvi-

jas un Baltijas reitinga posms šautriņu mešanā 

Jēkabpils Kauss 2020, kurās piedalījās arī SK 

Kuorsova ”50 + 1” šautriņmetēji: Marija Ružā-

ne, Anita Puncule, Rihards Tomašickis, Aivars 

Šutka, Gunārs Ozoliņš, Laimonis Naglis un divi 

kluba jauniesācēji - Vitolds Karels, Jānis 

Kondrāts. Sacensībās startēja 5 juniori, 12 jaun-

ieši, 20 dāmas un 72 kungi.  

Individuālajās dāmu sacensībās Marija - 3, Ani-

ta – 9. Kungu konkurencē Laimonis – 5. Par 

pārsteigumu parūpējās Jānis ar Vitoldu, kuri 

tikai savās otrajās Latvijas reitinga sacensībās 

izcīnīja augsto 9.vietu, Aivars ar Gunāru – 17.  

Dāmu pāru sacensībās Marija pārī ar Anitu go-

dalgotajā 3.vietā. Kungiem pāru sacensībās Ai-

vars/Rihards – 9, bet Laimonis pārī ar Gunāru 

izcīnīja godalgoto 3.vietu.  Jānis pārī ar Vitoldu 

ierindojās 3.vietā savā apakšgrupā un izslēgša-

nas spēlēm nekvalificējās. Turnīra rezultāti pie-

ejami Latvijas Darts Organizācijas mājaslapā 

www.latviadarts.com 

LATVIJAS UN BALTIJAS REITINGA POSMS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ JĒKABPILS KAUSS 2020  

http://www.latviadarts.com%0d
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Latvijas skolēnu 74. spartakiādes fināksacensī-
bās rudens krosa stafetes 1.oktobrī norisinājās 
Preiļos, tajā 13 vidusskolu konkurencē, kopvēr-
tējumā Kārsavas vidusskola ar 118 punktiem 
ierindojās 2.vietā , piekāpjoties Jēkabpils vi-
dusskolai , kas ar 128.punktiem ierindojās 
1.vietā, un aiz sevis 3. vietā atrājot Gulbenes 
vidusskolau ar 115 punktiem.  
Kārsavas vidusskola startēja ar 8 komandām, 
sešas no tām izcīnīja godalgotas vietas. 

Tehniskie rezultāti: 
2001.-2004. gada dzimušo grupā 

3×800 m stafetē jaunietēm Viktorija Krišāne, 
Vivita Krišāne, Ilvija Nagle II vieta ( 8:21,4 
min)  

3×1000 m stafetē jauniešiem Ralfs Punans, 
Einārs Čoičs, Ņikita Jakimovs II vieta ( 8:44,6 
min)  

4x1000m Jauktajā stafetē Junora Strelča, Sigita 
Voite, Roberts Daugiallo, Sandis Dauksts III 
vieta ( 13:31,5 min) 
2005.-2006. gada dzimušo grupā  

3×1000 m stafetē zēniem Rainers Patmalnieks, 
Ralfs Rastorgujevs, Intars Brencis I vieta 
( 9:26,0 min ) 
3×800 m stafetē meitenēm Paula Pundure, Elē-
rija Lāce, Brigita Mūrniece Krišāne II vieta 

(8:38,3 min)  
2007.-2008. gada dzimušo grupā 

3×800 m stafetē meitenēm Loreta Zavicka, 
Katrīna Medne, Marija Bojāre III vieta (9:06,5 
min) 
 
3×800 m stafetē zēniem Valērijs Tomiļins, Ar-
tis Mortukāns, Gustavs Krišāns 8.vieta (9:17,4 
min) 
2009.-2010. gada dzimušo grupā 
3×500 m stafetē zēniem Vitālijs Djubko, Os-
kars Ulnicāns, Kristaps Sutra 11.vieta (6:13,1 
min) 

Viktorijs Krišāns 
Sporta skolotājs  

KĀRSAVAS NOVADA JAUNIEŠU MINIFUTBOLA TURNĪRS „KUORSYVS RUDINS KAUSS – 2020” 

25.septembrī Kārsavas stadionā norisinājās Rudens kauss 2020 U –15 vecu-
ma grupā ( 2008.gadā dimušie un jaunāki). 
Tajā savā starpā cīnījās sekojošas komandas—SK Kuorsova-1 (meitenes), 
Ludzas NSS-2, Alūksnes BJSS (3.vieta), SK Kuorsova-2 (meitenes) 
(2.vieta) , Ludzas NSS-1, TFK Rēzekne.(1.vieta)  
Labākie spēlētāji: Deniss Nazarovs (TFK Rēzekne), Artjoms Kedrins (TFK 
Rēzekne), Diāna Viksniņa (SK Kuorsova-1 (meitenes)), Samanta Laškova 
(SK Kuorsova-1 (meitenes)), Deivids Miks (Alūksnes BJSS), Sandis Cvet-
kovs (Alūksnes BJSS), Romans Pirožonoks (Ludzas NSS-1), Potaps Bonda-
renko (Ludzas NSS-1), Vitālijs Djubko (Ludzas NSS-2), Katrina Lukaševiča 
(Ludzas NSS-2), Kristīne Polukejeva (SK Kuorsova-2 (meitenes)) ,Madara 
Jaunzema (SK Kuorsova-2 (meitenes)) 

 
4.oktobrī  Kārsavas stadionā norisinājās Rudens kauss 2020 U –10 
vecuma grupā ( 2010.gadā dimušie un jaunāki). 
Turnīrā piedalījās—  Gulbenes BJSS (1.vieta)– Kaunata (2.vieta), Lu-

dzas NSS/SK Kuorsova-1 (3.vieta),TFK Rēzekne , Viļaka, Ludzas 
NSS/SK Kuorsova-2. 
Labākie spēlētāji: Raibo Berkolds (Gulbenes BJSS), Māris Kūlitis 
(Gulbenes BJSS), Egors Karpovs (Kaunata), Dominiks Brokāns 
(Kaunata), Gatis Eikīns (Ludzas NSS/SK Kuorsova-1), Ričrds Sen-
kāns (Ludzas NSS/SK Kuorsova-1), Artis Prančs (TFK Rēzekne), 
Artis Suraučs (TFK Rēzekne), Intars Rumjancevs (Ludzas NSS/SK 
Kuorsova-2), Dainis Troinikovs (Ludzas NSS/SK Kuorsova-2), Agris 
Strapcāns (Viļaka), Daniels Kalniņš (Viļaka).  

Galvenais tiesnesis : M. Oļipovs  



DZEJA  NO ĀBOLIEM 
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MEŽVIDU, MĒRDZENES UN SALNAVAS PAMATSKOLĀS TIEK ĪSTENOTS PROJEKTS 

2019.gada 03.decembrī Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbī-
bas līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifis-
kā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot pre-
ventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/1/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
 

2020./2021.m.g.  1.semestrī darbu projektā turpina Mežvidu, Mērdzenes 
un Salnavas pamatskolas. 
Mežvidu pamatskolā darbu  projektā koordinē– skolotāja Jolanta Silicka 
un Rita Pintāne, Mērdzenes pamatskolā-skolotāja Antoņina Zlidne, Salna-

vas pamatskolā direktora p.i. – Silvija Geidāne un skolotāja Valentīna 
Kirsanova. Kārsavas novada pašvaldībā -izglītības metodiķe Vaira Šicā-
ne. 
Ko iegūst projekta ietvaros skolēns un ko skolotājs? 
Skolēns – konsultācijas ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem pe-

dagogiem, ekonomisku atbalstu. 
Pedagogi- iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas 
ir nepieciešams. 
Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai pro-
jektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver 
grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mā-
cību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru. 
 Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, 
kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt 
un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus. 

Vaira Šicāne 
Kārsavas novada pašvaldības  

projekta koordinatore 

Gandrīz katrā pilsētā, skolā, bibliotēkā, rakst-
nieku dzimto māju ierīkotajā muzejā visu sep-
tembri tiek rīkoti Dzejas dienām veltīti pasāku-
mi. Šogad Dzejas dienām apritēja 55. gadskārta 
un atbilstoši pašreizējai situācijai, šī festivāla 
moto bija: ”Dzeja dziedē!”. Arī Kārsavas vidus-
skolā Dzejas dienu svinēšana ir izveidojusies 
par ikgadēju tradīciju. 
Mūsu skolas 8.b klase izvēlējās radoši un vien-
laikus arī veselīgi atbalstīt šī gada Dzejas die-
nas, no āboliem saliekot pašu sacerētu četrrindi 
skolas ābeļu dārzā. Dzejas rindu autore bija 8.b 

klases skolniece Sabīne Poikāne. Pēc lielā un 
laikietilpīgā darba visi varēja apskatīt skolēnu 
rūpīgi izveidoto darbu skolas ābeļdārzā. 
Paldies skolēniem par aktīvo darbu! Tas bija 
viens no veidiem, kā mēs varam pielietot mate-
mātiskās zināšanas radošajā pieejā. Visi bija 
pārsteigti, cik liels darbs jāiegulda, lai sakārtotu 
un noformētu mazu dabas eksponātu. Ceru, ka 
jaunieši sāks novērtēt arī citu cilvēku darbu, jo 
zinās cik pūļu tas prasa, lai izveidotu ko skaistu 
un citiem baudāmu! 

  Ilga Voite 
Kārsavas vidusskolas 8.b klases audzinātāja 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ TURPINĀS PROJEKTS 
„ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” NR. 8.3.2.2/16/I/001 

Sākoties jaunajam 2020./2021. mācību gadam, 
novada pašvaldības izglītības iestādēs turpinās 
projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”. 
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības 
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz indi-
viduālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu 
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un mācību sasniegu-
mus. 
Projekta dalībskolas: Kārsavas vidusskola, Mež-
vidu pamatskola un Mērdzenes pamatskola. 
Plānotie rezultāti: 
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta 
plāns paredz izglītības iestādēs  īstenot vairākus 
pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un 
vides un multidisciplināro jomu.   Pasākumos 
tiks iesaistīti 1.-9.klašu izglītojamie. 
 
Kārsavas vidusskolā paredzēts: 

STEM un vides joma: 

• Papildu nodarbības matemātikā (2.-8.kl.); 

• Praktiskās nodarbības „Es un mēs un viss ap 
mums”-integrētas nodarbības dabaszinībās 
un matemātikā ( 3.-4.kl.); 

• Robotikas pulciņš (4.-5.kl.); 

• Nodarbību cikls-praktiski izzinošas nodarbī-
bas „Muzejs mūsu bagāžā” (1.-4.kl.); 

•  Mācību vizīte uz ZINOO centru. (6.-9.kl.). 
Multidisciplinārā joma: 

• Individuālās konsultācijas latviešu valodā( 1.
-2.kl.). 

 
Mežvidu pamatskolā paredzēts: 
STEM un vides joma: 

• Konsultācijas STEM un vides priekšmetos 
(1.-9.kl.); 

•  Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.); 

• Mācību vizīte uz Zinātnes Zona Laboratori-

um un Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu 
(7.-9.kl.). 

Multidisciplinārā joma: 

• Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” ; 

• Mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu (VUGD) (1.-4.kl.). 

 
Mērdzenes pamatskolā paredzēts: 
STEM un vides joma: 

• Pedagoga palīgs matemātikas stundās (1.-
5.kl.); 

• Radošās darbnīcas „Uzzini, izpēti, eksperi-
mentē” (4.-5.kl.); 

• Mācību vizīte uz ZINOO centru  (6.-9.kl.). 
Multidisciplinārā joma: Papildu nodarbības lat-
viešu valodā (1.-5.kl.). 
 

Inta Laganovska-Vesere 
izglītības metodiķe, 

projekta koordinatore 

LĪDZ 12. NOVEMBRIM AICINA BALSOT PAR ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU 

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrāci-

jas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga paš-

valdība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas paš-

valdības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģime-

nēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. 

Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepa-

zīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedok-

li www.vietagimenei.lv.  

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” 

noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas 

pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veido-

šanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzīvotāju 

balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informa-

tīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas komisijas iegū-

tajiem datiem par novadiem, tostarp par pašvaldību 

sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.  

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu 

pašvaldību grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu sa-

ņems nominants “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 

Latvijā 2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija 

varēs noteikt papildu nominācijas. Kopējais konkur-

sa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, kas tiek pie-

šķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar 

bērniem attīstīšanai pašvaldībās. 

“Balsojums un iedzīvotāju individuālās atsauksmes 

ir lielisks veids, kā novērtēt pašvaldību darbu un 

vienlaikus arī aktualizēt problēmas, ko iedzīvotāji 

vēlētos atrisināt savās dzīvesvietās. Aicinām iesaistī-

ties un palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl draudzīgākām 

un veidot ģimenēm ar bērniem pievilcīgu vidi,“ rosi-

na Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekre-

tariāta direktore. 

“Ikvienai mammai un tētim rūp, lai viņu bērni augtu 
ģimenei draudzīgā vidē. Taču, lai vieta, kurā dzīvo-
jam, kļūtu arvien labāka, ir jādalās savos stāstos un 
pieredzē. Un arī jāslavē – lai pašvaldības visā Latvi-
jā var iedvesmoties un aizgūt idejas no citiem laba-
jiem piemēriem,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, 
vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja, 
konkursa vērtēšanas komisijas locekle. 

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu 

veido četras daļas – administratīvo datu vērtējums, 

dzimstības un migrācijas saldo datu vērtējums, ie-

dzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste konkursa 

informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks 

novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi 

ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošinā-

šanai. Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas komi-

sija vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko 

novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām 

katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā). 

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir viena 
no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sa-
biedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī 
programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī 
izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģi-
menes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm. 

Ilze Aizsila 
NORDS PORTER NOVELLI 

projektu vadītāja 
Tālr.: +371 27330607 

E-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv  

http://www.vietagimenei.lv
mailto:ilze.aizsila@porternovelli.lv
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MIĶELDIENA MĒRDZENES KN 

27.septembrī Mērdzenes KN notika tradicionā-
lais septembra pasākums “Miķeldienu sagai-
dot”. Šogad iedzīvotāji tika aicināti piedalīties 
puķu izstādē “Rudens ziedu valsis” un izstādē 
“Saimnieku un Saimnieču lepnums” ar dārzā 
izaudzētā izrādīšanu un maiņu.  

Mūsu klubiņā rudens valsi izdejoja dažādās 
dāliju šķirnes, asteru krāsainie pušķi, gladiolas, 
acu skatus priecēja mārtiņrozes, samtenes, mi-
ķelīši, kopā veidojot neatkārtojamu krāsu bagā-
tību. Aiz šī skaistuma slēpjas saimnieču darbs, 
darbs un vēlreiz darbs, ko vainago prieks par 
katru puķīti un gandarījums par ziedošajām pu-
ķu dobēm no agra pavasara līdz vēlam rude-
nim.  
 

Paldies Gaļinai Misānei, Gaidai Koļčai, Leontī-
nei Zeļčai, Tatjanai Rudzītei, Lidijai Čigānei, 
Svetlanai Spruktei,  Ilgai Ņukšai, Austari Golu-
bovai par piedalīšanos izstādē “Rudens ziedu 
valsis”.  
Daudzveidīga, interesanta un radoša – tā varētu 
raksturot otro izstādi “Saimnieku un Saimnieču 
lepnums “. Katrs galdiņš atklāja saimnieku lie-
los darbus no pavasara līdz rudenim  
Apbrīnas vērtas Gaļinas Misānes pašas veido-
tās vāzes. Katrai atšķirīgs ornaments, krāsa un 
lielums. Tik skaisti iederējās pašas audzētās 
puķes šajās vāzēs.  

Rolanda un Leontīnes Zeļču lepnums – bagā-
tīgs klāsts ar medu , tā produktiem, vaska 
svecēm, istabas puķu stādiem , daždažādiem 
paprikas augļiem – vērojams, baudāms , no-
pērkams un iemaināms. 

Pie mums uz izstādi bija ieradusies salnaviete 
Anna Danča, kas izrādīja daudzveidīgo sa-
vākto tēju klāstu  un pārsteidza ar brīnum 
smalkiem adījumiem.  

Paldies  visiem, kas piedalījās izstādē 
“Saimnieku un Saimnieču lepnums”. 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra 
Silicka izteica pateicību par skaistajām izstā-
dēm un dalībnieku uzņēmību, atsaucību, rado-
šumu.   

Turpinājumā mērdzenieši noskatījās Salnavas 
amatierteātra izrādi “Pelimona un kolhozs”.  

Paldies salnaviešiem par interesanto un atrak-
tīvo sniegumu, kas uzplaiksnīja atmiņas par 
aizgājušo laiku un piešķīra ikdienai humora 
dzirksti. 

Noslēgumā visiem Miķeļdienas cienasts – 
cepti āboli, ko sarūpēja Jevģēnija Jekimāne. 

Sirsnīgs paldies izstādes veidotājiem, pasāku-
ma dalībniekiem, salnaviešiem par skaisto 
septembra svētdienu Mērdzenē. Lai jauks ru-
dens mums visiem! 

Mērdzenes KN vadītāja 
Anita Šarkovska 

Renāte Dubrovska cienāja ar fantastiskiem 
pašceptiem gardumiem. Visu uzmanību sais-
tīja Rutas un Viļņa Polniju sagādātie vitamīni 
– avenes, to sīrups un  aroniju – aveņu sī-
rups.  

MĀCĪBU VIZĪTE UZ VUGD LUDZĀ 

Mežvidu pamatskolas 1.-4.klašu skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 un nodarbību cikla 
“Es rīkojos droši” ietvaros 8.oktobrī devās mācību vizītē uz Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu Ludzā. Izglītojamie uzzināja, kādi ir ugunsdzēsēja-glābēja 
darba pienākumi, ar ugunsdzēsējiem pārrunāja, kā jārīkojas droši dažādās sadzīves 
situācijās, lai izvairītos no nelaimes, apskatīja glābēju tehniku, darbojās praktiski, 
saņēma atbildes uz pašu interesējošiem jautājumiem. Skolā apgūtās drošības pras-
mes pārbaudījām pārvietojoties pa pilsētu: kur un kā pareizi pilsētā jāšķērso iela, 
kā jāuzvedas lielā rotaļu laukumā, pilskalnā, baznīcā, jo katra paša pareiza uzvedī-
ba, lielā mērā garantē arī paša drošību. Rīkosimies droši! 
Liels paldies VUGD Ludzas nodaļas komandai par mūsu uzņemšanu!  

 

Nodarbību “Es rīkojos droši” vadītāja Jolanta Silicka 

KARJERAS NEDĒĻA 2020. 

Jau astoto gadu pēc kārtas VIAA organizē Kar-
jeras nedēļu. Trešo gadu tā notiks ar projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001. atbal-
stu. Karjeras nedēļa 2020 norisināsies laikā 
no 26. līdz 30.oktobrim. 
Karjeras nedēļas 2020 sauklis: “Klau! Sadzirdi 
savas iespējas!” Sauklis pasaka: Karjeras ne-
dēļā nevienu nemācīs dzīvot un nespiedīs uz 
izvēlēm, kurām neesi gatavs- Karjeras nedēļas 
pasākumi palīdzēs uzzināt par iespējām saņemt 
atbalstu. 
Karjeras nedēļā galvenais uzdevums 
ir akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistī-
to pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģime-
nes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – lomu 
mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā (jeb 
kas ir jaunieša karjeras palīgi un kuros ga-
dījumos pie katra no viņiem jaunietim vēr-
sties?) 
Karjeras nedēlās ietvaros tiks piedāvātas di-
vas diskusijas tiešsaistē. 
Interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-
12. klašu skolēniem un profesionālo izglītī-

bas iestāžu audzēkņiem. 
Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī 
plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tieš-
raidē VIAA Facebook kontā “Tavai Karje-
rai”. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā 
piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karje-
ras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, 
dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock 
Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. 
Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautā-
jumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, 
kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lē-
mumu pieņemšanā. Pasākuma laikā notiks vi-
deo pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Lat-
vijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās 
ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzē-
jis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros 
no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklau-
sīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi 
u.c 
Interaktīva diskusija vecākiem, skolotājiem, 
karjeras konsultantiem tiešraidē. 
Diskusija notiks otrdien, 27. oktobrī 

plkst.19.00-20.00 un tai varēs pieslēgties tieš-
raidē VIAA Facebook kontā 
“TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Edijs 
Bošs un tajā piedalīsies organizāciju psihologs 
Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits, personālatla-
ses konsultants Andris Jansons, karjeras kon-
sultante no Mārupes valsts ģimnāzijas Ilze Rū-
tenberga un divu meitu mamma Baiba Sipenie-
ce – Gavare. Diskusijas laikā tiks meklētas at-
bildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni 
karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jaunie-
šiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituā-
cijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur meklēt un 
kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lē-
mumu pieņemšanā. Pieslēdzoties tiešraidei būs 
iespējams uzdodot jautājumus FB komentā-
ros! 
Ja kādai no mērķa grupām nebūs iespējams 
pieslēgties diskusijām tiešraidē, tad tās varēs 
noskatīties ierakstā pēc Karjeras nedēļas 
VIAA mājas lapā!  



Katra nekustamā īpašuma īpašniekam /neatkarīgi no tā, vai īpašums ir 
pilsētā vai laukos, tas ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā vai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā/ ir pienākums: 

  uzturēt kārtībā /appļaut zāli, savākt atkritumus, tīrīt ietvi u.t.t./ 
ne tikai nekustamā īpašuma teritoriju, bet arī īpašumam piegulošo ter-
itoriju -  tas ir, kopt un appļaut grāvjus, zālienu līdz brauktuves malai, 
gājēju ietves /izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas/.   

 Minēto pienākumu nosaka 24.11.2010. saistošie noteikumi nr.5  
“Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteiku-
mi” /publicēti pašvaldības mājas lapā /www.karsava.lv/. 

  Par šī pienākuma nepildīšanu noteikta administratīvā at-
bildība fiziskajām personām - līdz EUR 356, juridiskajām personām - 
līdz EUR 1423. 

 Tas, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir pieteicis konkrētu 

nekustamā īpašuma platību Lauku atbalsta dienestā paredzētā vienotā 
platību maksājuma vai jebkura cita atbalsta saņemšanai, neatbrīvo per-
sonu no iepriekšminētā pienākuma jebkurā gadījumā uzturēt un kopt 
ne tikai savu īpašumu, bet arī tam piegulošo teritoriju. Tās ir divas 
dažādas lietas: tas, vai pieteikt savu platību atbalsta saņemšanai, ir kat-
ra īpašnieka izvēles tiesība, bet minēto saistošo noteikumu ievērošana 
ir katra īpašnieka obligāts pienākums, neatkarīgi no tā, vai viņš 
vēlas saņemt atbalsta maksājumu no LAD vai nē. 

 

 Novada pašvaldība vēlreiz atgādina iedzīvotājiem ievērot minēto 
un uzturēt kārtībā gan savu īpašumu, gan tam piegulošo teritoriju.  

 Pašvaldības administratīvā komisija apsekos zemes platības un 
noteikumu pārkāpējiem piemēros likumā paredzētos sodus. 

 Kārsavas novada pašvaldība 
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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. 
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Kaupužs Jānis 

1944.- 20.09.2020 
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Nagle Anna 

1928. - 27.09.2020 

Malnavas pagasts 

 

Stepanovs Pēteris 

1928. - 13.09.2020 

Goliševas pagasts 

 

Volaja Dzidra 

1938. - 04.09.2020 

Kārsava 

 

Rancāne Lūcija 

1940. -  04.09.2020 

Talsu novads 

KULTŪRA 

VIENA DIENA ZELTA RUDENĪ 
Šī gada 24. jūlijā Mērdzenes pagasta etnogrā-

fiskais ansamblis ‘Mārga ’svinēja pastāvēšanas 

55. gadskārtu. Kā jau svētku reizē netrūka ne 

labu vārdu, ne krāšņu ziedu un jauku dāvanu. 

Paldies visiem ciemiņiem un skatītājiem par 

piedalīšanos svētku pasākumā, neskatoties uz 

Lietus vīriņa draiskulībām. 

Pārsteigumu sagādāja Kārsavas novada pašval-

dība, dāvinot “Mārgai” ekskursiju pa Latgali. 

10.okobrī, kad kokos iezadzies zelta rudens un 

dārza darbi apdarīti, po-

sāmies ekskursijā uz 

Viļakas novadu. Pie Žī-

guru Meža muzeja mūs 

sagaidīja tā saimniece 

Anna Āze. Var tikai ap-

brīnot, ar kādu rūpību šī 

sieviete ir vākusi un tur-

pina vākt materiālus par 

mežsaimniecību, cilvē-

kiem, kokiem un dzīv-

niekiem Žīguru pagastā 

un Viļakas novadā. Cik 

vēsturisku materiālu ir 

izvietots muzeja sten-

dos, cik notikumu un likteņstāstu iir Annas 

Āzes atmiņā! 

Kā turpinājums ceļojumam vēsturē bija Dzin-

tara Dvinska senlaicīgo lietu muzejs ”Cīrulīši’, 

kas izvietots viņa vectēva mājās un saimniecī-

bas ēkās. Mēs redzējām vienuviet savāktas 

mums zināmas lietas, kuras paši sen jau esam 

izmetuši kā nevajadzīgus krāmus. Bija arī 

priekšmeti, kuriem pielietojumu neviens nezi-

nāja. Varbūt ir vērts padomāt, vai kādam neva-

jag lietas, ko esam nolēmuši atdot nebūtībai. 

Ar cēlu mieru un varenību mūs sagaidī-

ja  Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu 

baznīca un tās priesteris Guntars Skutels. Ar 

lielu interesi klausījāmies viņa stāstījumā par 

baznīcas vēsturi, tās tagadni, modernizāciju un 

secinājām, ka Viļakai ir paveicies, ka draudzi 

vada zinošs, praktisks, mūsdienīgs priesteris. 

Mums paveicās ar ekskursijas zinošo gidi Ritu. 

Viņa savā stāstījumā kā gleznas zīmēja senos 

notikumus un vēsturiskās vietas. Mēs novērtē-

jām tikai iepriekšējā dienā atklātās pontonu 

laipas, kas savieno Viļakas ezera krastu ar sa-

lu, uz kuras atradās Marienhauzenas pils, kas 

bija Viļakas pilsētas pirmssākums.  

Vēlā pēcpusdienā apciemojām bijušās Pudina-

vas astoņgadīgās skolas direktores Valērijas 

Kudares kapu Plēšovas kapsētā. Viņa bija arī 

etnogrāfiskā ansambļa veidošanas iniciatore 

Mērdzenē 1965.gadā. Katram ir savs atmiņu 

klāsts par Valēriju Kudari, mēs to neesam aiz-

mirsuši. 

Vēl tikai ceptas desiņas vakariņās Ontona un 

Annes parkā Baltinavā un –aidā-uz mājām! 

Ar jaukām, pozitīvām emocijām, jaunām zinā-

šanām un atklāsmēm, priecīgiem pārsteigu-

miem bija piepildīta šī diena. Mērdzenes etno-

grāfiskais ansamblis “Mārga” saka pal-

dies Kārsavas novada pašvaldībai par piešķirto 

finansējumu un Mērdzenes kultūras nama va-

dītājai Anitai Šarkovskai par rūpīgi izplānoto 

ekskursiju. 

Vera Zalāne 

Mērdzenes etnogrāfiskā 

ansambļa “MĀRGA” 

dalībnieku vārdā 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsa-

vas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 5  mir-

šanas reģistri: 

KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU (NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKU) IEVĒRĪBAI! 

http://www.karsava.lv/

