
Biedrība „Kūzuls” maijā turpinās Eiropas Sociā-
lā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” atklāta konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu 
projektos” projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES 
KONTĀ” realizāciju.  

3.maijā notika “Zaļās aptieciņas” 2. nodarbība 
par tēmu “Ārstniecības augu audzēšana, ievākša-
na. Ievāktās drogas pārstrādes veidi, uzglabāša-
nas termiņi.”, ar mērķi: nodarbību laikā sniegt 
ieskatu par ārstniecības augu audzēšanu rūpnie-
ciskos apjomos, gan ievākšanu dabīgā vidē. 

 Nodarbības dalībnieki  pārrunu ceļā izzināja 
drošības pasākumus, kas jāievēro, ievācot un 
pārstrādājot ārstniecības augus. Praktisko nodar-
bību laikā iemācījās  patstāvīgi atpazīt un ievākt 
ārstniecības augus dabā. Ievākto drogu patstāvīgi 
sašķiroja, un sagatavoja apstrādei. 

12.maijā aktivitātes “Latgales virtuves noslēpu-

mu meklējumos” 2.nodarbības ietvaros dalībnie-
ki mācījās gatavot ēdienu uz ugunskura. Lai vā-
rītu zupu brīvā dabā, dalībniekiem bija jāapgūst 
ugunskura pavarda izveidošanas prasmes, jāsa-
gatavo nepieciešamie ingredienti zupai. No dau-
dzām piedāvātajām receptēm dalībnieki izvēlējās 
pagatavot dārzeņu zupu ar frikadelēm. 

22.maijā notiks aktivitātes  ”Pusaudžu ādas kop-
šana un stila veidošana” 2.nodarbība. 

26.maijā notiks aktivitātes “Latgales virtuves 
noslēpumu meklējumos” 3.nodarbība. 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības ie-

stāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to 
profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās iz-
glītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglī-
tības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kur-
sam.  

Saskaņā ar Grozījumiem MK 2020. gada 
9. jūnija noteikumos Nr. 360 “32.7 10. profesio-
nālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un 
māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot 
klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām 
grupā)”, lūgums interesentus pieteikties un sīkā-
ku informāciju iegūt  pie projekta vadītājas Va-
lentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai rakstot 
epastu valentina.kirsanova@karsava.lv  
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JAUNĀKAIS  KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJS 

  

Aldis  

Sirsnīgi sveicam jaundzimušā 

 vecākus un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

Kārsavas novadā aizvadītajā  

mēnesī noslēgta 
1 laulība 

APSVEICAM! 

ATSKATS UZ PROJEKTA GAITU 

AICINĀM IZMANTOT VAKCINĀCIJAS 
IESPĒJAS PAGASTOS  

Informējam, ka 31.maijā Kārsavas novadā nori-
sināsies Nacionālā veselības dienesta (NVD) 
izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.  

Vakcinēties varēs :  

 

Vakcinācija notiks ar Janssen  izstrādāto vakcī-
nu. 

Lai nodrošinātu raitu vakcinācijas procesu un 
izvairītos no gaidīšanas rindā, jāveic iepriekšēja 
pieteikšanās pagastu pārvaldēs līdz 26.maijam 
(ieskaitot). 

Tālruņi pieteikumiem:  

Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs  
Jānis Koļčs T:29485721  

Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs  
Anatolijs Posredņikovs T:29485760  

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja  
Irēna Kaupuže T:26111413  

Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja  
Antra Bojāre T:22017052  

Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja  
Anna Gabrāne T:26126901  

Kārsavas novada pašvaldība – T: 65781390  

 

Iedzīvotājiem, ierodoties uz vakcinācijas vietu, 
ir jāņem līdzi pase vai personas apliecība (ID) 

Laiks Pagasts Vieta 

9:00 Mērdzene Pie kultūras nama 

10:00 Goliševa Pie bibliotēkas 

11:00 Malnava Pagasta ēkā 1.stāvā 

13:00 Kārsava Kultūras nams 

15:00 Mežvidi II Pie bibliotēkas 

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
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SARGI SEVI, UN DIEVS TEVI SARGĀS 

Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvie-

nības rīkotais literārās jaunrades prozas kon-

kurss "Sargi sevi, un Dievs Tevi sargās". Intere-

se par konkursu izrādījusies liela - iesūtīti 32 

autoru darbi no Kārsavas novada, Preiļiem, Vār-

kavas, Ilūkstes, Aglonas, Varakļānu novada, 

Riebiņu un Viļānu novada Dekšāru pagasta. Žū-

rijas komisijas locekļi, Sandra Marta Grudule 

(Rīga), Irēna Ormane (Riebiņi), Vilhelmīne 

Jekimova (Preiļi), Aina Jaunzeme (Varakļāni) 

izvērtējuši darbus un noteikuši laureātus 3 nomi-

nācijās. 

 

Nominācijā “Atmiņu stāsts”: 

 1.vieta - Genovefai Melnei (Varakļānu novada 

pensionāru biedrība). 

2.vieta - Valentīnai Mačānei (Vārkavas novada 

pensionāru biedrība), 

- Laimai Buķei (Ilūkstes novada pensionāru 

biedrība), 

- Annai Lācei (Preiļu novada pensionāru biedrī-

ba). 

3. vieta - Veronikai Lazdānei (Preiļu novada 

pensionāru biedrība). 

Nominācijā “Dzīves vērtējums”: 

3.vieta - Vijai Ruskulei (Aglonas novada senioru 

biedrība), 

- Broņislavai Rubinei (Preiļu novada pensionāru 

biedrība), 

- Agafijai Trusovai (Preiļu novada pensionāru 

biedrība). 

Nominācijā “Stāsti un pastāsti”: 

1. vieta -  Helēnai Lazdānei (Vārkavas novada 

pensionāri). 

2. vieta - Marijai Dzerkalei (Vārkavas novada 

pensionāri), 

- Janīnai Ļubkai (Kārsavas novada pensionāru 

apvienība). 

3. vieta - Lidijai Radiņai (Varakļānu novada 

pensionāru biedrība), 

- Valentīnai Kudiņai (Preiļu novada pensionāru 

biedrība), 

- Genovefai Melnei (Varakļānu novada pensio-

nāru biedrība) 

Paldies visiem dalībniekiem par piedalī-

šanos konkursā! Paldies vērtētājām par korekto 

un pašaizliedzīgo darbu! 

2022.gada LRPA rīkotā literārā konkursa 

tēma būs - Atmiņu stāsts 

LRPA valdes vārdā - Aina Jaunzeme 

Kārsavas novada dalībnieku iesūtītie darbi: 

Ar domām ir tāpat kā ar cilvēkiem, tās atnāk 

īstajā laikā un īstajā vietā. Jau sen man gribējās 

uzrakstīt atmiņu stāstu par saviem vecākiem-

māti Antoņinu un tēvu Franci. Pateiktie vārdi 

izskan,bet uzrakstītie paliek. Paliek, lai kādreiz 

tos izlasītu citi. Arī šī iespēja piedalīties konkur-

sā 

man dota īstajā laikā, jo tieši šogad, 27. februārī, 

aprit 20 gadi kopš mana māmiņa aizgāja mūžī-

bā. Un tā, manu vecāku piemiņai veltīts stāsts. 

Ir pavasaris un Gavēņa laiks, kad vairāk pievēr-

šamies lūgšanām un pārdomām par Dievu. Sar-

gā sevi, un Dievs pasargās….Mana māte dažreiz 

lietoja šo visiem zināmo teicienu. Protams, biju 

jauna, straujas dabas,nemaz neklausījos, ko viņa 

saka. Visādi gājis un visādi bijis, nu gluži kā tai 

dziesmā, bet vienmēr no visām nepatikšanām 

esmu izkūlusies veiksmīgi. Tikai tagad saprotu, 

ka tas viss pateicoties māmiņas lūgšanām. Viņa 

bija gaišs un ļoti ticīgs cilvēks, Dievu lūdza par 

savējiem un par svešiem, par kaimiņiem, par 

dzīvajiem un mirušajiem. Tagad, kad mātes 

vairs nav, es bieži domāju, ka tās bija īpašas at-

tiecības ar Dievu. Man likās nedaudz dīvaini, ka 

katru rītu, uzsākot ikdienas darbus dziedāja Jau-

nova svāta, Agolanas bazneicā..Protams, zināja 

no galvas šo garo dziesmu. 

Vasarā, kad nāca pērkona negaiss, iededza svē-

tīto sveci. Baidījās no zibens, bet paļāvās uz 

Dieva aizsardzību. Ko lai saka, arī es tagad, ga-

diem ejot, esmu kļuvusi bailīgāka, pērkona ne-

gaisa laikā skaitu lūgšanas un iededzu sveci. 

Un, paldies Dievam, negaisa mākoņi aiziet! 

Paņemu māmiņas mazo lūgšanu grāmatiņu, uz 

iekšpuses vāka, smalkā rokrakstā, vairākos sta-

biņos sarakstīti datumi, kad viņa gājusi pie grēk-

sūdzes Grēksūdze viņai bija kā īpaša saruna ar 

Dievu. 

(turpinājums 3.lpp) 

Pateicība par piedalīšanos literārajā konkursā SARGĀ SEVI UN 
DIEVS TEVI SARGĀS            

Mežvidu pagasta dalībniecēm Ilgai Rudovičai,Lidijai Slišānei un 
Terēzijai Ladusānei  

“Ar domām ir tāpat kā ar cilvēkiem, tās atnāk īstajā laikā un īstajā vie-

tā.” Tā savu stāstījumu iesāk Ilga Rudoviča, iesniedzot savu atmiņu 

stāstu prozas konkursam “Sargā sevi un Dievs tevi sargās,” ko organi-

zēja Latgales senioru apvienība, bet mūsu novadā to aktīvi atbalstīja 

Zofija Ritiņa, aicinot un iedrošinot piedalīties. Mežvidiete Terēzija La-

dusāne konkursam ir uzticējusi smeldzīgas dienasgrāmatas atmiņas ,  

turpretī Lidijas Slišānes stāsts ir ar mazu humora pieskaņu par mātes 

atjautību sadzīviskā epizodē. 

Novada domes priekšsēdētāja I. Silicka un senioru vadītāja Z. Ritiņa, 

ievērojot pandēmijas laika ierobežojumus, Mežvidu pamatskolas zālē 

pasniedza pateicības rakstus aktīvajām Mežvidu pagasta seniorēm par 

dalību konkursā. Visas trīs saņēma ziedus arī kā aktīvas bibliotēkas lasī-

tājas un lasītāju kluba dalībnieces.  

Kā vienmēr, dzīves pieredzes un sirdsgudrības vārdi izskanēja Lidijas 

Slišānes dzejas vārsmās, kas lieliski papildināja mūsu tikšanos: 

“Mēs esam tā paaudze, 

Kurai pietiek ar mazumiņu, 

Kura neprata melot un zagt, 

Kurai citāda vērtību skala.” 

Veronika Šķestere 
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja  
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Baznīcas apmeklējums mātei, it īpaši pēdējos 

gados, bija lieli svētki. Jau trīs dienās iepriekš 

bija sagatavotas izejamās drēbes, goda kurpes un 

visskaistākais lakatiņš, somiņa ar rožukroni un 

lūgšanu grāmatiņu. 

Tēvam Francim īpaši mīļa bija Stiglavas baznī-

ca, tajā viņš nokrustīts 1925.gadā, tāpat kā visi 

pārējie Rudoviču ģimenē dzimušie bērni. Baz-

nīcu apmeklējuši katru svētdienu, braukuši ar 

zirgu, dažreiz gājuši kājām, jo zirgiem vajadzējis 

atpūsties pēc smagajiem lauku darbiem visas 

nedēļas garumā. Prātā nāk viens jocīgs atgadī-

jums,ko tēvs man stāstījis. Uz baznīcu gājuši 

basām kājām, lai taupītu apavus, tad apāvuši un 

gājuši iekšā Dieva namā. Tēvs, gadus 10 vecs 

puika , kādu reizi paņēmis ne viena pāra kurpes, 

abas kreisajai kājai. Dabūjis brāzienu no stingrā 

tēva, gājis tik baznīcā. Ļaudis skatījušies, daži 

pasmaidījuši, bet Dievs jau visus pieņem. 

Baznīcas svētku procesijās tēvs vienmēr nesa 

Svētā Franciska karogu, tā arī lepni teica, ka tas 

ir mans karogs. Arī tagad tas joprojām ir Stigla-

vas baznīcā, tumši brūnā tonī, ar Svētā Franciska 

attēlu. Man tas liekas visskaistākais no visiem 

citiem. 

Katrs mēs dzīvojam ar savu prieku, bēdām, arī 

ar šaubām un kļūdām,arī es. Gadiem ejot ir mai-

nījusies mana attieksme pret ticību, baznīcu. Jau 

sen vairs neesmu tā mazā meitene,kurai bija grū-

ti nosēdēt mierīgi visu Mises laiku un baznīcā 

likās garlaicīgi. Tagad baznīca dod man iekšējo 

mieru. Tomēr mani vecāki,it īpaši māmiņa, 

joprojām paliek paraugs,kā jādzīvo ticīgam cil-

vēkam. Viņu lūgšanas no debesīm sargā mani 

ikdienā. 

Ilga Rudoviča, 

Mežvidu pag.., 

Padole, 

 

No dienasgrāmatas pirms desmit gadiem 

Silta ,saulaina septembra diena.Ejot no pagasta 

centra, domāju - vajag ieiet pie kaimiņienes ap-

runāties. Runājam par šo un to , tad viņa man 

prasa; vai esmu saņēmusi uzaicinājumu uz 

mamogrāfijas pārbaudi. Atbildu -jā,jau mēnesi 

atpakaļ.Taču pagaidām neesmu pārbaudījusies. 

Varbūt vajadzētu-viņa saka. 

Pamudinājums palīdzēja- pārbaudījos un ģime-

ness ārste izrakstīja nosūtījumu pie onkolo-

ga.Pēc onkologa uzaicinājuma uz operāci-

ju ,sākumā bija asaras , sapratu slimības nopiet-

nību.Tad nolēmu nepadoties. Rezultātā - operā-

cija un ilga ārstēšanās. 

Vakarā ,pirms operācijas ilģi nevarēju aiz-

migt ,noskaitīju visas trīs rožukroņa da-

ļas .Paļāvos uz Dievu; kā būs tā būs ,tā tam arī 

jābūt.Operācijas dienas rītā,pa logu pāri eze-

ram,parādījās brīnišķīgs saullēkts. Tādu skatu 

līdz šim nekad nebiju redzējusi. Iesmeldzās 

sirds; 

Pāri ezeram saulīte mostas. Sirdī satraukums pa-

tiesi liels. 

Šito skaistumu nebiju jutusi 

Kaut es varētu redzēt to rīt. 

Paldies Dievam ,pagājuši jau desmit gadi. Esmu 

ieteikusi daudzām nebaidīties, bet darīt visu ko 

vajag. 

Jāsargā sevi un Dievs Tevi sargās. 

Terēzija Ladusāne 

Mežvidu pagasts  

 

Notikums iz dzīves 

Dažus gadus pirms Trešās Atmodas sākuma mā-

tei kaimiņos, mazā mājelē, sāka dzīvot čigāns. 

Iedams savās gaitās, bieži iegriezās mūsu mājās, 

māti godāja tēva vārdā par Vikentjevnu. Viņš 

pazina mātes tēvu no tiem kara gadiem, kad Lu-

dzā notika ebreju un čigānu slaktiņi. Mans vec-

tēvs kādu laiku viņu slēpa pie sevis un viņš pali-

ka dzīvs. Māte dzīvoja toreiz viena pati, turēja 

gotiņu, kopa piemājas dārziņu. Vagās dažreiz 

varēja atrast izrautus stādus. Aizdomas bija uz 

jauno kaimiņu. Bet neies taču ko teikt, nav jau 

žēl, ka cilvēks kādu kartupeli paņem. 

Vienreiz, izslaukusi govi, māte taisījās vest to 

ganībās- nav ķēdes! Govs ķēde vienmēr tika at-

stāta pagalmā pie kūts. Kaut kā salasījusi dažā-

das virves un ķēdes, izveda govi ganībās. Tajā 

pat dienā mājās iegriezās čigāns aprunāties un 

izpētīt situāciju. Māte izstāstīja, kas noticis pa 

nakti. Viņš brīnījās un sprieda, kas gan varēja 

ķēdi paņemt… Un tad māte, drosmīga un godīga 

sieviete, tā tieši pateica: “Fiļka, tu paņēmi ķēdi!” 

Viņš gan liedzās un jautāja, kāpēc viņa tā domā. 

Māte izmantoja mazu viltību un pateica, ka biju-

si pie zīlnieces un viņa norādīja uz kaimiņu. 

Fiļka droši vien nobijās, ka burve var viņam ko 

ļaunu nodarīt, domīgs aizgāja prom. 

Otrā rītā ķēde bija savā vietā pie kūts. Tā mātei 

izdevās čigānu ar savu drosmi un izdomu pie-

veikt. Fiļka necik ilgi tur vairs nedzīvoja, drīz 

vien aizklīda uz citu vietu. 

Lidija Slišāne, 

Klimani, Jakulinskos, 

Mežvidu pagasts 

 

“Kristamuotis dāronceņa” 

Akmisteņi čierkst zam zuoboku podmet-

kom.Guojējs starovojās spert  eisti veirišķeigus 

sūļus, bet jī palīk aizvīņ sluoboiki, a tūtīs dus-

meiba  aug augumā, i jys syrduos: 

  “I taids muļks! I kur cylvākam timā breidī beja 

pruots? Toš valns tymā juļa dīnā lyka īt 

puori  sābra pļovai, kur Rozaļa sīnu kosa. Skusts 

pa pusei rosaraisējīs, aukivnis plykys, prīkša čut-

ni vaļī….Nu padevu dīvpaleigu ,a jei:”Pats guos 

paleigā, živuok dorbu pabeigtu!” Voi valns mēli 

nu mutIs ruove orā, ka man paspruka: “As da 

teve vokorā daīšu” ,iz kuo tyka saņimta atbiļde: 

” Guļu pyuneitī, durovys byus vaļī.” Nu pa-

runuojs,i mīrs ! Tok nā, kai vokors , tai acs vīņ 

iz Ramuzu sātys pusi.  Muora,  salykuse bārnus 

gulēt, nūkūpuse goldu- i gultā. Kai gultā,tai acis 

cīši, a tu, Andriv, ar sovu gribeišonu palīc vīns 

kai piersts. Sasagribējuos sapeipēt, izguoju orā, a 

vokors taids mīļeigs, pēc korstos dīnys vīgls i 

vāss. Kuojis pošys aiznese da Rozalis sātai. Nu i,

… tai kotru vokoru. Voi tī sīna smuords, voi tī 

kaidys pībūršonas zuolis vaineigys; pēc kaida 

laika cīma puiši izmat pa sacējumam, ka Razaļa 

vairs nav tik kūda, apreļa beiguos, parapeju apli-

doj vēsts: “Ŗazumu  Rozaļai dāls pīdzims!” 

Nu, munā sātā ari jaunumi- sīvai Muorai vāļ vīns 

mozīs atskrējs. Catūrtīs. Ilgu laiku par Rozalis 

bārnu nikas nabeja zynoms,bet, kod sābru Pecs 

tiergā paziņoja,ka mozū saukšūt par Andrivu, 

taipat kai tāvu, suoku auss škurinot. Bāda tāņ vīņ 

suocēs, atguo ziņa, ka Rozaļa padavuse tīsā, lai 

pītīsotu dāla baruošonys moksu. I līcineicu atro-

duse-  Gusaru Zabali! Tei dīvojās, ka redzējusi, 

ka as pa nakti guojs da Rozalis. Tīsa nūsprīde , 

ka maņ juodūd zemis gobols Rozaļai dāla uztu-

rēšonai.” 

“Itū kaunu! Tod lobuk pazakuortīs! “, nu jau 

bolsā bļaun sovaidīs ceļinīks, puorbaudeidams , 

voi vērve kas apteita vādaru, nav pa ceļam izgai-

suse. 

 Andrivs sasnādz dzeļzceļa prīdis, atrūn nūdū-

man pīmāruotu vītu- kūkam vīns zors taids mak-

teigs, i akmiņi zamaškā iz kou labi pakuopt. 

Golvā īzašaunuos dūma: “ Tok iz nuovi nūtīsuo-

tajīm izpilda pādejū vielēšonūs. Ys izdūmoj , ka 

vāg sapeipēt, ķerās  tausteit kārmanus. Beņdzuka 

īkšīnī nazkas grumbuļains… Andrivs buož rūku- 

a tī rožonca, kristamuotis Agniškys dāronka, kū 

jei izmauce sovam krisdālam iz rūkas pirmos 

komunejas dīnā, sokūt : “Itei rūžaineite, lai tev 

paleidz, kod lelys grivteibas ceļā tev stuosīs. 

Kod tu jū skaiteisi, Dīva māmeņa tev īs paleigā. 

“ Pateiceigīs krisdāls nūsprīžj skaiteit rūžaini,kai 

sveicīni Agniškai, puorlīkūt kuoršonūs iz vāluo-

ku laiku. Lyugšonuos  Andrivam īt nu rūkas, i 

jys nūskaita vysas treis daļis. Nūslāpumi  at-

godynoj, kai jys, puikacs byudams, raudoja, kod 

tāvs gavenī lyudzēs., i kai jys prasēja  tāvam “ A 

par kū Jezum nivīns napaleidzēja, kod jū mūcē-

ja?”Tāvs atbildēja: “Tu vari paleidzēt, nadorūt 

grākus.” Sovuods namīrs puornam Andrivu; Je-

zus cīte, lai uzvarātu aļnis spākus, a jys, četru, 

nā, tok, pīcu bārnu tāvs,  gryb teišu protu izdzeit 

dvieseli nu mīsas i atdūt valnam. 

 “Vot, nā!”, veirīts ceļās nu akmiņa, puormat 

krystu,  nūsvīž viervi zemī, i suok ceļu atpakaļ iz 

sātu. ”Pyrmīs, kū dareišu, praseišu pīdūšonu 

Muorai, Nūkryšu ceļūs. Voita napīdūs? Sīns 

juosavad nu leiča pļovys. A tod īs rudzu pļaušo-

na, zemis aršona zīmuojim, uļbiku laseišona. 

Icik dorba! Voi Muora vīna tiks golā?  Da, 

juopasaverās, kāds isaver Rozalis puika, bārns 

vīņ ir,”  bejušīs pašnuovnīks vuordus ber kai 

pupys. I otkol čierkst akmisteņi zam zuobokim, 

tikai  Andriva nūdūmi apaug ar cereibas pumpu-

rim par dorbu, par  saimi. Loba gon tei krista-

muotis dāronceņa! 

Janīna Ļubka 

Salnavā 

(turpinājums no 2.lpp) 
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KAPUSVĒTKI 2021. GADĀ 

(MALNAVAS, SALNAVAS UN RUSKULOVAS DRAUDZĒS) 

Datums Kuros kapos cikos Kad mise  

23. maijs (svētdiena) Naudaskalns Plkst 13.00 (sv. Mise  23. maijā 11.00)  

23. maijs   (svētdiena) Zatišķi Plkst 14.00 (sv. Mise  24. maijā 8.00)  

29. maijs  (sestdiena) Zeļčova Plkst 13.00 (sv. Mise  31. maijā 8.00)  

29. maijs  (sestdiena) Novosilki Plkst 14.00 (sv. Mise  30. maijā 11.00)  

5. jūnijs  (sestdiena) Barkāni Plkst 13.00 (sv. Mise 7. jūnijā 8.00)  

6. jūnijs (svētdiena) Bozova Plkst 13.00 (sv. Mise 6. jūnijā 11.00)  

6. jūnijs (svētdiena) Ugoļova Plkst 14.30 (sv. Mise Salnavā 13. jūnijā 13.00)  

12. jūnijs  (sestdiena) Zubki Plkst 13.00 (sv. Mise 12. jūnijā 8.00)  

12. jūnijs  (sestdiena) Rogi Plkst 14.00 (sv. Mise 14. jūnijā 8.00)  

19. jūnijs  (sestdiena) Dagušova Plkst 13.00 (sv. Mise 19. jūnijā 8.00)  

19. jūnijs  (sestdiena) Krīveņi Plkst 14.00 (sv. Mise 21. jūnijā 8.00)  

20. jūnijs(svētdiena) Grebņeva Plkst 13.00 (sv. Mise 20. jūnijā 11.00)  

26. jūnijs  (sestdiena) Dzērvine Plkst 13.00 (sv. Mise 26. jūnijā 8.00)  

26. jūnijs(sestdiena) Kabulova Plkst 15.00 (sv. Mise 28. jūnijā 8.00)  

3. jūlijs  (sestdiena) Zobļova Plkst 13.00 (sv. Mise 5. jūlijā 8.00)  

3. jūlijs  (sestdiena) Kaļvine Plkst 14.00 (sv. Mise 3. jūlijā 8.00)  

10. jūlijs  (sestdiena) Salinīki Plkst 13.00 (sv. Mise 11. jūlijā 11.00)  

10. jūlijs  (sestdiena) Skobulina Plkst 14.00 (sv. Mise 12. jūlijā 8.00)  

17. jūlijs  (sestdiena) Silaraši Plkst 13.00 (sv. Mise 17. jūlijā 8.00)  

24. jūlijs  (sestdiena) Svātiune Plkst 13.00 (sv. Mise 24. jūlijā 8.00)  

24. jūlijs  (sestdiena) Veckārsava Plkst 15.00 (sv. Mise 26. jūlijā 8.00)  

25. jūlijs  (svētdiena) Kārsava Plkst 13.00 (sv. Mise 25. jūlijā 11.00)  

KAPUSVĒTKI MEŽVIDU PAGASTA KAPSĒTĀS 2021 

29.maijs, (sestdiena) Dzērvju kapos plkst. 15.00 

05.jūnijs, (sestdiena) Sila kapos plkst. 14.00 

12.jūnijs, (sestdiena)  Viecinānu kapos plkst. 15.00 

24.jūlijs, (sestdiena) Pliešu kapos plkst. 12.00 

7.augusts, (sestdiena) Lakšinīku kapos plkst.13.00 

7.augusts, (sestdiena) Sv. Mise Mežvidu baznīcā plkst. 12.00  

Kārsavas novada pašvaldība iznomā zemes gabalus no 0.02 līdz 0.10 ha platībā personiskās palīgsaimniecības (mazdārziņu) ierīkošanai Malnavas 

ciematā. Interesēties pa t.n. 26111413 

IESPĒJA IZNOMĀT ZEMI PERSONISKĀS PALĪGSAIMNIECĪBAS (MAZDĀRZIŅU) IERĪKOŠANAI  
MALNAVAS CIEMATĀ 

NO 17. MAIJA SĀKAS 16-17 GADUS VECU JAUNIEŠU VAKCINĀCIJA 

No 17. maija tiek uzsākta 16-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija ar Pfizer
-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Pieteikties var vietnē manavakcina.lv, pa 
tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, iepriekš pār-
liecinoties, ka vakcinācijas iestādē ir pieejama Pfizer-BioNTech vakcīna 
Comirnaty. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 
36 226 jaunieši 16 un 17 gadu vecumā. Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 
13. pantam nepilngadīgiem pacientiem  no 14 gadu vecuma ārstniecība ir 
pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to ir jaunieši paši var pie-
ņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu at-
ļauja vakcīnas saņemšanai. 

Vakcinācija pret Covid-19 16-17 gadus veciem jauniešiem notiks ar Pfi-
zer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka 
izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas 
liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādes vai ģimeņu 
ārstu praksēs. 

Pieteikties vakcinācijai liela mēroga vakcinācijas centrā var: 

Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir internetbankas pilnā versija 
un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vak-
cinācijas vietu, datumu un laiku. 

1. Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu 
un laiku. 

Svarīgi! Piesakoties manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, jāizvēlas liela 
mēroga vakcinācijas centrs šajās pilsētās (Rēzekne –GORS) 

Jaunietim ir iespēja pieteikties vakcinācijai ari citā ārstniecības iestādē vai 
pie ģimenes ārsta. Tad iepriekš jāpārliecinās, vai šajā vakcinācijas punktā 
ir pieejama Pfizer – BioNTeCH ražotā vakcīna Comirnaty.  Vakcinācijas 
kabinetu kontaktinformācija ir atrodama šeit. 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa 
Ieva Stūre, ieva.sture@vmnvd.gov.lv, 29450530 

http://www.manavakcina.lv/
http://www.latvija.lv/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA4ZmM1YTAtNGU0My00NjQ2LTk1MjEtMGUzM2ZmMzcxNGM5IiwidCI6ImRiYzkwMTJkLTYyOGItNDNkNC1iMTkwLThhNzMwZjdlMWU5NiIsImMiOjl9
mailto:ieva.sture@vmnvd.gov.lv
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 5. JŪNIJA VĒLĒŠANĀS VĒLĒTĀJI VARĒS BALSOT JEBKURĀ SAVA VĒLĒŠANU APGABALA IECIRKNĪ 

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs bal-

sot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu 

izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu 

iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.  

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pa-

ses  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka 

vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju re-

ģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs 

tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas 

darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlē-

tājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemša-

nu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju 

reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs 

atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas ma-

teriālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks 

izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētā-

ja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētā-

jam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas 

aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie 

vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēša-

nu kastē. 

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pār-

baudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs 

nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, 

un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balso-

jums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido 

atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas 

notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās teritorijās – se-

šās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkur-

zemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot 

jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrā-

lās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. 

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un mi-

grācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala no-

skaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, ku-

rā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu 

komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulk-

sten 9.00 līdz 20.00. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no 

pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot ie-

priekš: 

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu 

iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu 

atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Sa-

vukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu 

vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. 

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienī-

bas dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīves-

vietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas 

pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldī-

bā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, 

kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrē-

jas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala 

maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidroša-

na un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas 

vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām. 

Laura Zaharova 

Centrālās vēlēšanu komisijas 

Informācijas nodaļas vadītāja  

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS ATVĒRTO DURVJU DIENA NOTIKS 25. UN 31.MAIJĀ 

Š.g. 25. un 31.maijā norisināsies virtuālā Valsts robežsardzes koledžas 

Atvērto durvju diena. Šogad Atvērto durvju diena paredzēta tiešsaistē, 

izmantojot Cisco Webex platformu. Visiem interesentiem būs iespēja at-

vērt Valsts robežsardzes koledžas durvis no savām mājām un uzzināt, kā 

kļūt par robežsargu, apmeklēt Valsts robežsardzes koledžu virtuāli, sa-

ņemt informāciju par uzņemšanas noteikumiem un iepazīties ar mācību 

procesu Valsts robežsardzes koledžā. 

Kas jādara, lai piedalītos Atvērto durvju dienā? 

• Izvēlies sev piemērotāko datumu – 25.maijā vai 31.maijā. 

Aizpildi pieteikuma formu https://ej.uz/vrkdiena 

Pieslēgšanās saite dienu pirms pasākuma dienas tiks nosūtīta e-pastā. 

• Pievienojies tiešsaistei 25.maijā plkst.15:00 vai 31.maijā plkst.13:00. 

Droši uzdod visus sev interesējošos jautājumus pieteikuma formas aizpil-

dīšanas laikā vai sūti tos uz vrk@rs.gov.lv vai arī raksti tiešraides čatā – 

atbildes saņemsi Atvērto durvju dienas laikā, kā arī e-pastā. 

Sīkāku informāciju par Atvērto durvju dienu meklē mūsu tīmekļviet-

nē www.vrk.rs.gov.lv. 

Diāna Deņisova, 

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze, 

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv  

http://www.cvk.lv/
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina/Inm00
https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina/Inm00
https://ej.uz/vrkdiena
mailto:vrk@rs.gov.lv
http://www.vrk.rs.gov.lv/


Pirmais jauno uzņēmēju biznesa ideju 

konkurss “STEP UP!” notika 2014. gadā un 

līdz šim ir organizēti 8 projektu konkursi. Jā-

piebilst, ka Kārsavas novads bija viens no 

pirmajiem Latgalē, kas uzsāka šāda veida at-

balsta sniegšanu topošajiem un esošajiem ma-

zajiem uzņēmējiem. Biznesa ideju konkursa 

mērķis ir bijis nemainīgs- motivēt ne tikai 

jauniešus, bet visus aktīvos Kārsavas novada 

iedzīvotājus realizēt savas idejas jaunu pro-

duktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt paš-

valdības atbalstu fizisku personu biznesa ideju 

realizācijai, kā arī sekmēt jaunu saimnieciskās 

darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā. 

Astoņu gadu laikā tika atbalstītas un tika 

piešķirts finansējums 35 biznesa idejām. Divos 

gadījumos projekti netika realizēti un piešķir-

tais grants tika atgriezts. No pārējiem 33 pro-

jektiem 7 šī gada laureāti šobrīd slēdz līgumus 

ar Kārsavas novada pašvaldību par līdzfinan-

sējuma saņemšanu un četri  2020. gada izska-

ņas konkursa uzvarētāji ir finiša taisnē savu 

projektu realizācijā. Visus aizvadīto gadu līdz-

finansējuma saņēmējus un publikācijas par 

jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “STEP 

UP!” var atrast Kārsavas novada mājaslapā 

zem sadaļas uzņēmējdarbība.  

Kopējais finansējuma apjoms, kas ir pie-

šķirts biznesa ideju realizācijai caur jauno uz-

ņēmēju biznesa ideju konkursu ir 52 401,89 

eiro. Zemāk ir redzams grantu sadalījums pa 

Kārsavas novada apdzīvotajām teritorijām. 

2021. gada biznesa ideju konkursā tika 

iesniegti septiņi pieteikumi. Pēc to izvērtēša-

nas un iesniedzēju prezentācijas, komisijas lē-

mums bija virzīt visus septiņus pieteikumus uz 

Kārsavas novada domes sēdi, lai lūgtu papil-

dus finansējumu līdzfinansējuma piešķiršanai 

visām septiņām idejām. Domes deputātu lē-

mums bija vienbalsīgs un šogad grants tika 

piešķirts sekojošiem projektiem un to īstenotā-

jiem: 

Sandra Daņilova un Aleksandrs Alekse-

jevs (Trenažieru zāle Kārsavas novada iedzī-

votājiem)- 2 000,00 eiro; Mārtiņš Dzierkals 

(Aprīkojuma nodrošinājums sportisko aktivitā-

šu veicināšanai bērnu un jauniešu vidū)- 2 

000,00 eiro; Zigmārs Silickis (Velo nomas iz-

veide Kārsavas novadā)- 2 000,00 eiro; IK 

“Jauneglaine” (Vītolu atpūtas bāzes pirts mo-

dernizācija)- 2 000,00 eiro; Svetlana Konono-

va (Manikīra un pedikīra pakalpojumi “Beauty 

Shop”)- 1 979,09 eiro; Sintija Nagle (Jaunas 

apsildāmās siltumnīcas izveide puķkopības 

nozares attīstīšanai)- 1 980,00 eiro; Angelika 

Jacenko (Atpūtas vietas “Pasaka” pilnveidoša-

na- melnās pirts izbūve)- 2 000,00 eiro. 

 Astoņu gadu laikā biznesa idejas ir 

realizējušās dažādi- daudzas ir veiksmīgi no-

dzīvojušas pāris gadus, bet dažādu apstākļu 

pēc šobrīd nedarbojas, bet citas turpretī ir pie-

rādījušas sevi kā stabilus konkurentus nozarē 

tuvākajā reģionā un Latgalē kopumā. Kā veik-

smīgākos var atzīmēt 2014. gada laureātes Ma-

ritas Joņinas biznesa ideju par zemeņu audzē-

šanu, kas šobrīd jau ir pārvērtusies stabilā 

saimniecībā, kas audzē ne tikai zemenes, bet 

arī citas ogas un augļus un piedāvā iegādei stā-

dus. Kā arī Maritas Joņinas 2017. gada pro-

jekts par fizioterapijas centra izveidi Kārsavas 

pilsētā ir palīdzējis daudziem cilvēkiem uzla-

bot savu veselību tepat Kārsavas novadā. 

2017. gada biznesa ideju no Kristīnes Kroičes 

sapņa ir pārvērtusies par plaukstošu stādaudzē-

tavu “Pārkalnes” Salnavas pagastā. Angelikas 

Jacenko projekts par atpūtas vietas “Pasaka” 

izveidi Kārsavas pilsētā, ar neparastajām 

naktsmītnēm ir piesaistījis daudzu Latvijas ie-

dzīvotāju uzmanību. Linda Pastare ar savu uz-

ņēmumu SIA “LaserTag LATGALE” nodroši-

na izbraukuma spēļu organizēšanu nu jau arī 

ārpus Latgales reģiona. Arī Kārsavas pilsētā 

esošais zobārstniecības uzņēmums SIA 

“Dental Plus” ir paplašinājis savu pakalpoju-

mu klāstu ar Kārsavas novada pašvaldības 

granta palīdzību.  

Novēlu, lai arī topošā Ludzas novada 

ietvaros Kārsavas iedzīvotāji ir tikpat aktīvi un 

drosmīgi savu sapņu realizēšanā.  

Inga Zagorska 

Kārsavas novada tūrisma organizatore  
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TIEK ATSĀKTAS BEZMAKSAS VOLEJBOLA NODARBĪBAS 

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas 

novada iedzīvotājiem” ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām, 

kas turpinās Kārsavas vidusskolas stadionā. Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes. 

Nodarbības notiek, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, vienā nodar-

bībā ne vairāk kā 10 dalībnieki. 

Volejbola nodarbību grafiks maijā: 

Ceturtdienās: Kārsavas vidusskolas stadionā, plkst.18:00 

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28343926 (nodarbību vadītājs Juris Vorkalis). 

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 pa-

kalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības ve-

selības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 
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17. MAIJĀ SĀKAS SKOLĒNU ELEKTRONISKĀ REĢISTRĀCIJA DALĪBAI  

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 17. maijā sākas skolē-
nu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodar-
binātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski: 
19. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs 
sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un 
Zemgalē. 
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas 
strādāt! Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attie-
cīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontakt-
personu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā. 
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 16. augus-
tam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču 
skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansē-
to darba vietu skaits ir ierobežots!   
Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodar-
bināšanas periodu, informācija par vienošanos ar darba devēju skolēnam 
jāieraksta pieteikuma anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad 
pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai ar e-pasta starpniecī-
bu tiks paziņots par iespēju pretendēt uz darba devēju pieteiktajām darba 
vietām.  
Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai 
saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli, skolē-
nam līdzi jāņem:    
• personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte); 

• ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 
gadiem. 

Skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir 
norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt. 
Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt valstī noteikto 
epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.   
Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vis-
maz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu 
nomaksas. 
Atgādinām, ka vienam no skolēna vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa 
atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Informācija par 
nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu pieejama 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/lv/
vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-
vasaras-brivlaika-stradajosu-2  
 
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1. jūnija līdz 
31. augustam. Šovasar NVA plāno līdzfinansēt 7826 darba vietu izveidi 
skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). 
Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasāku-
mu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasā-
ma NVA mājaslapas sadaļā “Skolēnu vasaras nodarbinātība”.  

 

AICINĀJUMS MOPĒDISTIEM SAMAZINĀT TROKŠŅU DAUDZUMA LIELUMU PĒC 23:00 

Ir sācies siltais gadalaiks un nav palikuši nepamanīti arī ļoti aktīvi kļuvušie skūteru, mopēdu un citu motorizēto transportlīdzekļu vadītāji. Aicinām, šo 

transportlīdzekļu nepilngadīgo vadītāju vecākus kā arī pašus vadītājus,  sekot līdzi, lai īpaši mopēdisti ar pārveidotajiem, noņemtiem un demontēta-

jiem izpūtējiem, netraucētu iedzīvotājiem mieru un labsajūtu ar pastiprinātu skaņu pēc plkst.23:00. 

Valsts policija iesaistās sodot pārkāpējus, un turpinās reidus, lai nodrošinātu kārtību ielās. 

Lūdzam, būt saprātīgiem un apdomīgiem, adekvāti izvērtējot savas rīcības sekas. 

Kārsavas novada pašvaldība 

NODOT NEVAJADZĪGO ELEKTROTEHNIKU UN LAIMĒT NODERĪGAS BALVAS! 

AS “Latvijas Zaļais punkts” un vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību kampaņas 

“Viegla šķirošanās” ietvaros aicina Kārsavas pilsētas un novada iedzīvotājus piedalīties nolietotās un vairs nevajadzīgās elektrotehnikas šķirošanas 

akcijā, kas no šī gada 1. līdz 31.maijam notiks atkritumu šķirošanas laukumā Kārsavā, Stacijas ielā 40. Visi, kuri akcijas laikā uz laukumu nogādās 

savu nokalpojušo tehniku, piedalīsies izlozē par noderīgām balvām, tostarp jaunu televizoru. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tai skaitā ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo 

tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildus kopā ar elektroniku 

var nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. 

Pēc elektrotehnikas nodošanas šķirošanas laukumā, ikviens dalībnieks varēs reģistrēties izlozei un 

pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām, piemēram, veikalu “Maxima” dāvanu kartēm 50 ei-

ro vērtībā, kā arī pārsteiguma balvām no Latvijas Zaļā punkta. Tāpat starp visiem akcijas dalībnie-

kiem tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors. Balvu izloze notiks jūnijā, par ko plašāka informāci-

ja būs pieejama www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. 

Visa akcijas laikā nodotā tehnika tiks uzskaitīta, lai pārspētu pērn īstenotās kampaņas “Elektronikas 

šķiratlons” rezultātu – sašķirotas vairāk nekā 410 tonnas iekārtu. Pēc akcijas norises visa tehnika 

tiks novirzīta otrreizējai pārstrādei. Lai to nodrošinātu, elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir jāno-

vieto tikai tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kom-

presoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. 

Informējam, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas tiek klasifi-

cētas kā videi kaitīgie atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai 

elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku 

piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni 

bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. 

Atgādinām, ka, ņemot vērā Latvijā spēkā esošos Covid-19 dēļ noteiktos piesardzības pasākumus, 

ierodoties šķirošanas laukumā, aicinām ievērot fizisko distancēšanos un ierobežojumus attiecībā uz 

pulcēšanos. Tāpat pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi nomazgāt rokas vai veikt to dezinfek-

ciju. 

Kampaņu “Viegla šķirošanās” organizē AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA “Eco Baltia vide” un 

“Maxima Latvija” sadarbībā ar partneriem, un tās otrais posms notiks vairāk nekā 30 novados visā Latvijā. 

Vairāk informācijas par akcijas norisi pieejama Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv. 

Alise Zvaigzne 

SIA “Eco Baltia vide” 

Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja 

Tel.28780467 

e-pasts: alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv 

www.ecobaltiavide.lv 

https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem#ja-rodas-papildus-jautajumi-zvaniet-kontaktpersonai-kas-filiale-atbild-par-pasakumu
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2
https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2
https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
http://www.zalais.lv/
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Instagram.com/karsavas_novads/ karsava.lv facebook.com/KarsavasNovads 

IZGLĪTĪBA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī.  

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  8 miršanas reģistri: 

Falkina Tatjana  

1943.- 07.07.2021  

Kārsava  

 

Ratniece Irēna  

1944. - 02.04.2021  

 Malnavas pagasts  

Laganovska Maruta  

1944. - 08.04.2021  

Malnavas pagasts  

 

Poikāns Jevģenijs  

1956. - 12.04.2021  

Mērdzenes pagasts  

Kaupuže Zelma  

1952. - 18.04.2021  

Kārsava  

 

Urtāns Staņislavs  

1948.– 19.04.2021  

Kārsava  

Timofejeva Antoņina  

1935.- 22.04.2021  

Kārsava  

 

Ločmele Jadviga  

1928 - 24.04.2021  
Kārsava  

 MEŽVIDU PAMATŠKOLIYS PYRMSŠKOLYS GRUPYS SASNĪGUMI 

  27. aprelī, Latgolys kongresa pīminiešonys 

dīnā, nūtyka skotuvis runys konkursa 

“Vuolyudzāni” i 20. atkluotuos vaļsts olimpia-

dis latgalīšu rokstu volūdā nūslāguma attuo-

lynuotais tīšsaistis pasuokums, kurā tyka 

gūdynuoti uzvarātuoji. “Vuolyudzānūs” šūgod 

pīsadaleja 21 deklamātuojs i latgalīšu prozys 

tekstu skaiteituojs. 

       Pasokumā pīzadaliejās arī Mežvidu pamat-

školiys pyrmsškolys grupys daiļrunotoji: Olga 

Meleka Galilejeva (7g.), kura īguva 3.vītu, 

Grieta Mūrniece – Krišāne (4g.) – Atzineiba, 

kurai leidz vītai datriuka ļūti nadaudz. 

       Jouzsver, ka pyrmsškolas daiļrunotojim 

konkurenti beja  arī 1.-4.klašu runotoji, jo vērtē 

vīnā grupā. Mežvidu pamatškolas kolektivs 

ļūti lepojās ar audzēkņu snīgumu un školotojas 

Ingas Skrebinskas paveiktū dorbu: pīlosūt pa-

reizūs skaitāmos gobolus un īmocot nu sirds 

tūs nodeklamāt, topēc školotoja saņēma Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas PATEICĪBAS 

RAKSTU. 

      Lels paļdis bārnu vacokim i vysim kas at-

balstā. 

      Dailrunuotuojus vērtēja dzejneica Anna 

Rancāne i režisore Māra Zaļaiskalns. Jūs vies-

tejums skaņ: ““Vuolyudzāni” – tei godskuorte-

juo pavasara prīca! Jau ūtrū godu bārnim i jau-

nīšim juopuorvar saskarsmis tryukuma barjera, 

tys, ka videoīrokstā navar sajust klauseituoja 

tyvumu, bet jī ar tū veiksmeigi teik golā. Itys 

gods īsazeimej ar loba, vacumam pīmāruota 

repertuara izvēli. Prūtams, vīgļuok ir skateituo-

ju pajimt ar jūku paņtenim, bet myusu 

“vuolyudzāni” teik golā ari ar nūpītnu, dziļu 

literaturu. Tū var redzēt jūs acīs, jo acs nama-

loj! 

         Konkurss līcynoj par tū, ka saimēs tūmār 

ir dzeiva latgalīšu volūda, ka bārni jū muok i 

lītoj. 

Inga Skrebinska 

Mežvidu pamatškolys pirmsškolys grupys školotoja 

Šogad Lielā Talka 

Malnavas pagastā 

norisinājās, sagla-

bājot jau pagājušajā 

gadā iepazītos talkas 

formātus – SOLO, 

DUO un Ģimenes 

talkas, kā arī kopīgās 

talkas līdz 10 

cilvēkiem. 

Piedaloties SOLO talkās, iedzīvotāji, ejot pas-

taigās, tika aicināti pacelt kaut vienu nomestu 

pudeli vai skārda bundžu un aiznest līdz 

miskastei 

DUO talkā, tīrot aizaugušo grāvi, talcinieki atra-

da nelielas eglītes, kas tur bija ļoti tuvu saau-

gušas. No grāvja uz meža ieloku Ziedoņa tu-

vumā uz dzīvi pārcēlās ap 50 eglītes.Ceram, ka 

pēc gadiem būs skaists meža ieloks! 

Malnavas pagasta PII Sienāzītis ir mūsdienīga, 

uz zaļā dzīvesveida filozofiju balstīta, 

konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde, 

kurā ar formālās un neformālās izglītības 

metodēm tiek sekmēts izglītojamajos mācīties 

prieks, attīstīts radošums, pašiniciatīva un 

veselīgs dzīvesveids.  Stāstot, rādot, eksperi-

mentējot, pētot un daloties savā pieredzē, 

jaunajai paaudzei palīdz gūt pareizu priekšstatu 

par to, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc at-

kritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, 

kāpēc ikviens atkritums ir arī resurss, kāpēc 

nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu 

daudzuma samazināšanu. PII "Sienāzītī" dzīvo 

pēc principa – kurš gan cits, ja ne mēs!  

Līdzdarbošanās prieks, radot salietētības, 

pozitīvisma un labi padarītā darba sajūtu bija 

jūtams, talkojot Zeļčevas kapos 

Pirms Dievmātes slavēšanas mēneša tika sakopti 

arī Malnavas pagasta krucifiksi 

Irēna Kaupuže 

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja 

 

LIELĀ TALKA MALNAVAS PAGASTĀ  


