
JAUNĀS ĢIMENES 

 
Vija Ārmane un Aigars Kontvainitis 

Borščenko Ņina un Egīls Kivlis 

Ilona Eglīte un Andris Ervalds  

Agnese Rancāne un Uldis Laganovskis 

Līga Mieze un Leonīds Gedzuns 

Iveta Zemska un Guntis Potašs 

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs! 

 AUGUSTA NOGALĒ BALTI UZZIEDĒS KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKI! 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

 
Deivids Kivlāns 

Martins Skučers  

Rodrigo Staņislavskis  

Tā kā saule ābeļziedam 

Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 

Viņš var mūžu darināt! 

/K. Apškrūma/  

Aizvadot vasaru un sagaidot rudenīgo ražu, Kārsavas novada svēt-

kos ik gadu pulcējas novadnieki un viesi, lai mērotos spēkiem sporta 

sacensībās, baudītu vietējo mājražotāju meistarojumus tirdziņā un 

kopīgi atpūstos plašajā svētku programmā. Šogad svētki noritēs no 

19. – 27. augustam.  

Novada svētki iesāksies ar Jauniešu dienu, kura šogad notiks Goliševas 

“Zaļajā estrādē”. Diena iesāksies plkst. 15.00 ar Jauniešu konferenci, tur-

pinājumā, plkst. 17.00 notiks meistardarbnīcas, plkst. 20.00 skanēs kon-

certs, pēc kura būs jestra vasaras balle.  

No 20.-27. augustā aicinām piedalīties ar dažādām aktivitātēm piepildī-

tā Sporta nedēļā.  

19. augustā plkst.15.00 Kārsavas stadionā notiks Minifutbola sacensī-

bas jauniešiem (8x8). 20. augustā plkst.11.00 teniss Kārsavas tenisa kor-

tos. 23. augustā plkst. 16.00 Pludmales volejbola sacensības Kārsavas sta-

dionā. 25. augustā plkst. 21.00 Nakts ielu sporta sacensības tenisa kortos. 

27. augustā plkst. 13.00 Minifutbola 

sacensības Kārsavas stadionā, kā arī 

būs iespējams pārbaudīt savas spējas 

ielu vingrošanā, šaušanā mērķī, šaut-

riņās un dambretē. 

25. augustā visi tiek aicināti iepazīt 

Goliševas pagastu prezentācijā, kura 

notiks Kārsavas KN plkst. 17.00. Pēc 

prezentācijas būs iespējams doties ar 

autobusu uz Goliševas Sv. Trijādības 

pareizticīgo baznīcu, lai piedalītos 

svētku dievkalpojumā.  

Notikumiem piepildītākā diena būs 

26. augustā. Rosība visas dienas garu-

mā notiks Kārsavas “Krosta” estrādes 

teritorijā. Plkst. 11.00 pie estrādes 

pulcēsies amatnieki un mājražotāji ar 

savu gardo un kvalitatīvo produkciju. 

Plkst. 12.00 “Krosta” estrādē jaundzi-

mušo Kārsavas novada iedzīvotāju 

sveikšana un Radošo ģimeņu kon-

certs.  

No plkst. 14.00 visi tiek aicināti pie-

dalīties radošajās darbnīcās, kur būs 

iespējams savu roku iemēģināt dažā-

dos amatos un apgūt jaunas prasmes.  

Svētku vakara daļu iedūcinās “Latgales Retro Auto Moto kluba” parā-

de, kura sāksies plkst. 18.00. “Krosta” estrādē plkst. 19:00 koncerts 

„Balto domu svētki”. Vakarā plkst. 22.00 zaļumballe ar grupām “Eolika” 

un “Kā gribat!”.  

27. augustā plkst. 17.00 Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 

baznīca skanēs koncerts “Vasaras stāsts”, kurā klausītāji varēs dzirdēt ēr-

ģeles, kā instrumentu karali, krāšņajos ērģeļu solo numuros, kā arī ieklau-

sīties flautas un ērģeļu kopspēlē. Koncertā muzicēs - flautiste Kristīne An-

tonova un ērģelniece Larisa Carjkova. 

Sīkāka svētku programma atrodama 8. lpp.  

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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VASARAS IZSKAŅĀ ZIEMEĻLATGALĒ 5 JAUNI TŪRISMA OBJEKTI 

Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts 

„Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas 

pētnieku sevī!” tuvojas grandiozajam noslē-

gumam, kas izskanēs piecu mākslas darbu 

atklāšanas pasākumos Baltinavas, Balvu, Ru-

gāju, Viļakas un Kārsavas novados. Sākot ar 

28. jūliju līdz pat 9. septembrim pieci dabas 

stihijām veltītie vides objekti tiks sniegti kā 

dāvana Latvijas iedzīvotājiem valsts pastāvē-

šanas simtgadē. 

Pirmie, kas zemes stihijai par godu veidoto 

vides objektu „Zeme” atklāja 28. jūlijā, bija Bal-

tinavas novads. Atklāšanā piedalījās arī vides 

objekta autora SIA „Vasaris” pārstāvji un pasā-

kums tika bagātināts ar muzikāliem priekšnesu-

miem. Vides objektu iespējams apskatīt Baltina-

vas vēsturiskā centra laukumā. 

Didža Jaunzema veidoto instalācijas objektu 

„Gaiss” Balvu pilsētā atklāja  5. augustā. Vides 

objekts ir kā simbolisks koks, kas reaģējot uz 

gaisa kustību rada mūziku. Ne velti par tā atraša-

nās vietu ir izvēlēts gleznainais Balvu muižas 

parks Balvu ezera krastā.  

Rugāju novada vides instalācijas „Loba doba” 

idejas autors Ivars Vecāns ir attēlojis visu četru 

dabas stihiju simbiozi un to varēs apskatīt jau no 

12. augusta. Pie Rugāju 1. bibliotēkas plkst. 

18.00 ar dāmu vokālā ansambļa dziesmām dabai 

tiks aizsākts dziesmu un deju festivāls „Dziedu, 

deju, mana daba tev!”, kas norisināsies atjauno-

tajā Rugāju brīvdabas estrādē. Festivālā piedalī-

sies Igauņu ģimenes kapela, dejotāji un kapela 

no Igaunijas pilsētām Repinas un Viru, Rīgas 

latviešu biedrības tautas deju ansamblis “Vija”, 

deju kolektīvi “Iecava”, “Skujene”, “Jumalo”, 

“Rugāji” un folkloras kopa ”Rekavas dzintars”. 

Vides objekts ar nosaukumu „Ūdens”, kuru 

veidojis mākslinieks Didzis Jaunzems kā levitē-

jošu ūdens lāšu kopumu tiks atklāts Viļakas pil-

sētā 18. augustā. Viļakas ezera pludmalē no 

plkst. 18.00 visi tiek aicināti uz atklāšanas svēt-

kiem – pikniku, kur bērniem un pieaugušajiem 

notiks meistardarbnīcas par dabas tēmu, degustā-

cijas un tiks raidītas īsfilmas par dabas nozīmi 

mūsu ikdienā. Nesteidzīgo un mierīgo gaisotni 

papildinās dabas skaņas, kurās klausoties katrs 

varēs apstāties un aizmirsties savā ikdienas skrē-

jienā. 

Noslēdzošais uguns stihijai veltītais vides ob-

jekts „Uguns” tiks prezentēts apmeklētājiem da-

bas parkā „Numernes valnis”, Kārsavas novadā 

9. septembrī. Autora Didža Jaunzema ugunskura 

formā veidotais objekts jau ir ieguvis nosauku-

mu dabas svētnīca.  No plkst. 17.00 sadarbībā ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi varēs piedalīties da-

bas izziņas darbnīcās, notiks spēles, konkursi un 

aktivitātes maziem un lieliem. Apmeklētājus gai-

da vēl nebijis pārsteigums- koncerts meža vidū, 

atklājot mūzikas un dabas mijiedarbības spēku. 

Vairāk informācijas meklējiet: baltinava.lv; 

balvi.lv; rugaji.lv; vilaka.lv; karsava.lv. 

 

Inga Bernāne 

tūrisma organizatore 

Attēlā: uguns stihijai veltītais vides objekts „Uguns” 

KĀRSAVAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ NOSLĒGUŠIES SILTINĀŠANAS DARBI  

Būvdarbu veicējs SIA “Nejss” paredzētos 

un papildus darbus veica no šī gada marta 

līdz jūlijam. 

Ēkas atjaunošanas rezultātā tika veikta apku-

res sistēmas pārbūve, cokola siltināšana, ār-

durvju bloku nomaiņa, bēniņu stāva siltināšana, 

nomainītas lūkas un jumta segums, kā arī fasā-

des ārsienu siltināšana. 

Kā papildus darbi tika veikta pamatu stiprinā-

šana, cokola izlīdzināšana, skursteņa demontēša-

na, ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un jaunu 

ventilācijas kanālu  izvadu izbūve, pretvēja plē-

ves uzklāšana virs bēniņu siltumizolācijas, katlu 

mājas noejas demontāža un kāpņu remonts, ēkas 

ieejas betona kāpņu remonts, epoksīda seguma 

uzklāšana gaiteņiem un kāpnēm, jaunu avārijas 

izejas kāpņu montāža. 

Būvdarbiem sekoja līdzi būvuzraugs Vladi-

mirs Lācis. 

Objekta būvdarbu kopējā summa 117002,06 

eiro. 

Paldies visiem, kuri piedalījās projekta reali-

zācijā un padarīja pirmsskolas izglītības iestādi 

siltāku, saulaināku un pievilcīgāku. Paldies iestā-

des darbiniekiem, vecākiem par sapratni un pa-

cietību projekta realizācijas laikā. 

 

Inese Lipska 

projektu vadītāja 
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SAGAIDĪTI BŪVDARBI KĀRSAVAS NOVADA GRANTS CEĻU MAZO POSMU PĀRBŪVEI 

Maija sākumā Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts projekta ie-

sniegums grants ceļu pārbūvei. 17. jūlija Kārsavas novada pašvaldība 

saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA Valsts un Eiro-

pas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 17-01-A00702-000042 

“Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”, atbalstīšanu un 

finansējuma piešķiršanu. 

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par „Kārsavas novada grants 

ceļu pārbūvi” iesniedza 2 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīta 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” piedāvājums 

(piedāvātā līgumcena 234657,16 EUR ar PVN). 

24. jūlijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju un iesnieg-

ti nepieciešamie dokumenti būvvaldē. Augustā un septembrī tiks uzsākti 

būvdarbi šādos objektos: 

Jāņa, Parka un Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā; 

Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā; 

Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pa-

gastā. 

Būvdarbu izpildei plānoti 2 mēneši. Ja neradīsies neparedzētas problē-

mas, tad apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti. Pēc būvdarbu laika izpildes gra-

fika augustā tiks pārbūvētas ielas Mežvidu pagastā un septembrī - Mēr-

dzenes un Salnavas pagastā. 

Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga būvuzraudzība. Līgums no-

slēgts ar SIA “KEM ” un līguma summa ir 12030,90 EUR. 

Autoruzraudzību objektos veiks IK „RK Ceļu Projekts”, kas izstrādāja 

minēto objektu būvprojektus. 

2017. gada jūlija sēdē projekta priekšfinansējumu apstiprināja Kārsavas 

novada domes sēdē. 

Būvprojektiem ”Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi” un Alejas ielas pārbū-

vei ziemas periodā tiks izsludināts būvdarbu konkurss atkārtoti un projek-

ta iesniegums sniegts Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai. Cerams, ka jau 

pavasarī tiks uzsākta pārbūve Alejas, Nākotnes ielā un ceļa posmos Sol-

doni – Šoseja,  Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi. 

Augustā tiks veikta projektēšanas izmaksu priekšizpēte otrās prioritātes 

grants ceļiem: Smilšu ielai Goliševas pagastā un autoceļam Pudinava - 

Latvīšu Stiglova Mērdzenes pagastā. Tad arī varēs spriest par projektēša-

nas iepirkuma procedūru. 

Inese Lipska 

projektu vadītāja 

AICINA DARBĀ KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PANSIONĀTA “MŪSMĀJAS” VADĪTĀJU 

Kārsavas novada pašvaldība līdz 

16. augustam aicina pieteikties uz 

Kārsavas novada pašvaldības pan-

sionāta “Mūsmājas” vadītāja 

amatu.  

Uz Kārsavas novada pašvaldības 

pansionāta “Mūsmājas” vadītāja 

amatu var pretendēt personas, kurām 

ir:  

  Augstākā izglītība; priekšroka pre-

tendentiem, kuriem iegūta izglītība   

vadībā vai sociālā jomā;  

  Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;  

  Vēlama pieredze personāla vadībā 

  Nepieciešama prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (MS – Oficce, Excel); 

  Teicamas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.   

  Autovadītāja apliecība ar B kategoriju.  

 

Vēlama pieredze iestādes budžeta plānošanā.  

 

Kārsavas novada pašvaldības pansionāta “Mūsmājas” vadītāja amata pretendentiem jāiesniedz 

sekojoši dokumenti:  

  īss dzīves un darba gaitas apraksts (CV);  

  motivācijas vēstule;  

  izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (iesniedzot jāuzrāda oriģināli);  

  valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).  

Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz (personīgi vai nosūtot pa pastu) līdz šī gada 16. au-

gustam plkst. 16.00 Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53, Kārsavā, LV – 5717, kancele-

jā (2. stāvā), norādot uz aploksnes „Kārsavas novada pašvaldības pansionāta “Mūsmājas” vadītāja 

amata konkursam”.  

PASĀKUMU PLĀNS 

18. augustā plkst. 18:00 Kārsavas KN Jaunī-

bas Svētki (gaviļnieki - 1999. gadā dzimušie 

kārsavieši). Plkst. 21:00 - Jaunības Svētku Bal-

le. Ieeja bez maksas.  

19. augustā plkst. 13:00 Kārsavas KN Bērnī-
bas Svētki (gaviļnieki - 2011. gadā dzimušie 

kārsavieši). 

Kārsavas novada seniori 24. augustā plāno 

doties ekskursijā uz Cēsu novadu (Cēsis, 

Rakši, Āraiši).  

Dalības maksa 18,00 eiro. Vairāk informācijas: 

Žeņa 26627697 (Mežvidi), Emīlija 28728929 

(Mērdzene), Arta 28309668 (Salnava),  

Zofija 26365391 (Malnava, Goliševa, Kārsa-

va).  

UZ AUTOCEĻA P45 

VIĻAKA-KĀRSAVA STIKSMES 

IEROBEŽOJUMI 

SIA CBF “Ļ-KO” būvdarbu vadītājs Māris 

Grāvels informē, ka sakarā ar pārbrauktuves 

Nr.534 km404+169.1 būvdarbiem 

autoceļš P45 Viļaka-Kārsava tiks slēgts šādos 

laikos: 

 15.08.2017 g. no 08.00-14.00 

 21.08.2017 g. no 07.00-19.00 

Ar satiksmes organizācijas shēmu var iepazī-

ties pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.  
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SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS 

Lai gadu ritums nāk ar sirdsmieru, lai priecē tuvu un mīļu cilvēku tuvums, lai izturība, veselība un dzīvesprieks turpmākajiem gadiem!  

75 gadu jubileja  

Anna Antonāne 

Mežvidi, Mežvidu pag. 

Tamāra Barkāne 

Barkāni, Malnavas pag. 

 

80 gadu jubileja 

Jezups Kivlis 

Kaupuži, Salnavas pag. 

 

 

 

 

 

85 gadu jubileja 

Anastasija Melne 

Rogukolni, Mežvidu pag. 

Jadviga Miglinika 

Kārsava, Kārsavas nov. 

Arnolds Sutra 

Kabulova, Malnavas pag. 

 

90 gadu jubileja 

Ausma Barone 

Kārsava 

 

 

 

91 gada jubileja 

Janīna Jakovļeva 

Kārsava 

Eleonora Logina 

Kārsava 

 

94 gadu jubileja 

Anna Koļča 

Griudinīši, Mežvidu pag. 

Jeļena Novikova 

Kārsava, Kārsavas nov. 

 

96 gadu jubileja 

Stefanija Pavloviča 

Škirmanti, Mērdzenes pag. 

Jau septīto reizi 29. jūlijā Madona aicināja uz šlāgermūzikas festi-

vālu “Zelta šlāgeris”. Festivālā klausītājus priecēja “Eolika”, “Sestā 

jūdze», Žoržs Siksna, Dainis Skutelis, «Dzeguzīte», Ineta Rudzīte, 

Viktors Zemgals un Beāte, «Zaļā galma kapela”, māsas Legzdiņas, 

Ainārs Bumbieris, «Ginc un Es», Kaspars Markševics, «Mūzikas ko-

lekcija», Ēriks Gruzniņš, «Sābri», Uldis Deigelis, Kristīne un Alvis. 

Pasākuma rīkotāji  bija parūpējušies par interesantiem pārsteigumiem 

klausītājiem. Pirmo reizi Madonā uzstājās grupa “Eolika”, “Zaļā galma 

kapela” un arī Salnavas kapella "Sābri" ar Māra Geidāna dziesmām. Pēc 

īpaša skatītāju lūguma pēc vairāku gadu pārtraukuma festivālā klausītājus 

priecēja “Sestā jūdze”  kopā ar grupu “Apvedceļš”. Uzstājās arī šī gada 

jubilārs Žoržs Siksna. Kaspars Markševičs prezentēja jaunu dziesmu no 

sava topošā albuma.  Festivāla rīkotājs Jānis Kļaviņš  ne bez lepnuma no-

saka: “Mūziķi labprāt brauc uz festivālu, jo viņiem patīk Madonā. Šis ir 

viens no visvairāk apmeklētajiem festivāliem. Šī vasara nelutina ar sauli, 

bet es esmu pārliecināts, ka šogad Madonā atkal būs saulainākais festi-

vāls, jo nevienu gadu festivālā nav bijis slikts laiks. Šis ir īsts ģimenes 

festivāls, un interesanti  gan lieliem, gan maziem, gan jauniem, gan ve-

ciem. Tāda liela vasaras ballīte!” Patiešām, laiks bija burvīgs. 

Arī Ainārs Bumbieris ir mākslinieks, kas festivālā uzstājās pirmo reizi. 

“Došos ar ļoti laimīga cilvēka sajūtām, prieku un pozitīvu enerģiju, jo tā 

taču būs mana 29. dzimšanas diena, kuru svinēšu Madonā 29. jūlijā. Es 

zinu, ka nākamais gads manā dzīvē būs visveiksmīgākais un laimīgākais 

gads, kāds jebkad bijis! Man līdzi būs draugi un ģimene, un “Zelta šlāge-

ris” noteikti vairāk būs manas dzimšanas dienas svinības nekā vienkārši 

koncerts,” par lielisko sagadīšanos no 

sirds priecājas Ainārs un, lai svinības 

būtu izdevušās, ir sagādājis pārstei-

gumu klausītājiem. “Būs divas jaunas 

dziesmas – “Kad gladiolas zied” un 

“Kāzu valsis”. Un vienmēr manos 

koncertos ir pārsteigumi klausītājiem, 

bez tiem neiztiksim arī šajā reizē, jo 

tāds ir mans dzīves moto – sniegt 

klausītājiem koncertos īstu prieku, 

izdzīvot visdažādākās emocijas, at-

ļauties dejot un dziedāt līdzi, neliegt 

sev neko un par to pretī viss, ko esmu 

pateicīgs saņemt, ir viņu neviltotie 

aplausi! Tā, manuprāt, ir vislabākā 

enerģijas apmaiņa! Paldies viņiem 

par to,” smaidot  saka  Ainārs. 

Visā pilnībā arī grupas "Sābri" muzi-

kanti piekrīt šiem jaukajiem vārdiem. 

Ir jau  brīnišķīgi baudīt festivāla gai-

sotni kā skatītājam, bet savādākas 

izjūtas ir būt aktīvam koncertpro-

grammas dalībniekam, izbaudīt 

"lampu drudzi" pirms uznākšanas,  

un pazīstamu cilvēku uzmundrināju-

mu. Esam priecīgi, ka mūs arī ir pamanījuši un uzaicināja būt dalībnie-

kiem  ar savām dziesmām kuplināt kopējo festivāla programmu. Tas deva 

uzdevumu pa vasaras mēnešiem strādāt un domāt par šīm dziesmām un 

apgūt vēl jaunas. 

Esam pateicīgi festivāla organizatoriem par uzaicinājumu piedalīties  

šajā skaistajā pasākumā un laba vēlējumiem savā  turpmākajā radošajā 

darbībā. Bija  ļoti daudz pozitīvu emociju un lepnums, ka arī mūsu nova-

da vārds tur noskanēja. Paldies Mārim par dziesmām un visiem tiem laba-

jiem gariņiem, kas palīdzēja ar tehniskajiem darbiem. 

                                                               Elvīra Bleive 

VASARA  - JESTRU FESTIVĀLU LAIKS 

Attēlā: Salnavas kapella "Sābri". 
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EKSKURSIJA UZ RĪGAS ZOOLOĢISKO DĀRZU 

Pateicoties Kārsavas novada pašval-

dībai 20. jūlijā Kārsavas novada audžu-

ģimenes ar bērniem devās braucienā uz 

Rīgas Zoodārzu. Daudziem bērniem šī 

bija pirmā reize, kas atmiņā paliks ilgi.  

Bērni bija nepacietības un ziņkārības 

pilni ienākot zoodārzā. Pirmie ievērības 

cienīgie bija uz vienas kājas stāvošie graci-

ozie sārtie flamingi. Turpat netālu jautri 

draiskojās roņi. Lauku sētā varēja redzēt 

jau tradicionālos Latvijas mājdzīvniekus – 

aitas, jēriņus, pūkainos trusīšus, gotiņu. 

Taču ievērības cienīgi bērnu vidū tomēr 

palika eksotiskāki dzīvnieki – nīlzirgi, kuri 

mierīgi gulšņāja ūdenī, zebras, mazie ķen-

gurēni, divkupru kamielis, baltais lācis, 

kurš savā nodabā pastaigājās, lauva, kura 

gulēja diendusu. Taču gan lielu, gan mazu 

bērnu vidū favorīti bija žirafes, tās viņi gri-

bēja redzēt visvairāk. Vieni no interesantā-

kajiem putniem bija krāšņais Jaunzēlandes 

kazuārs un lielie kakadu papagaiļi. Vislie-

lāko jautrību bērnos 

raisīja pērtiķīši. Tro-

pu mājā bija smacī-

gi, bet visnotaļ labi 

tur jutās aligatori, 

krokodili un dažādi 

citi rāpuļi. Līdz sep-

tembra beigām zoo-

dārzā var apskatīt 

pingvīnus, tie tiešām 

izskatās mīlīgi un 

tūļīgi staigātāji kā 

rāda TV. Diemžēl 

mums neizdevās ieraudzīt brūno lāci un 

tīģeri, bet domājam, ka tas varētu būt nā-

košās reizes apmeklējuma mērķis. 

Kopīgā pastaiga pa zoodārzu bērnus 

apvienoja vienā lielā, kuplā ģimenē, kur 

lielākie bērni ņēma mazākos aiz rokas, sar-

gāja viens otru, lai neapmaldītos un visi 

klausīja vecākus. Vairāku stundu ilgajā 

pastaigā pa zoodārzu bērni nejuta noguru-

mu, bet gan vēlmi atgriezties vēl. 

Vēlamies izteikt pateicību par atbalstu 

transporta nodrošināšanā Kārsavas novada 

pašvaldībai, Kārsavas bāriņtiesai un sociā-

lajai nodaļai, kā arī paldies šoferim, kurš 

bija ļoti atsaucīgs. Prieks par audžuģimeņu 

un bērnu izraisīto interesi un vēlmi braukt 

tālo ceļu. Lai vairāk šādu iespēju un pozitī-

vu emociju! 

 
Kārsavas novada 

Irēnas Miezes un Lilijas Garšnekas audžuģimenes 

VALSTS ROBEŽSARDZE AICINA 

INFORMĒT PAR AIZDOMĪGĀM PERSONĀM 

Pēdējos gados ir būtiski pieaudzis nelikumīgas 

valsts robežas šķērsošanas gadījumu skaits uz Latvi-

jas – Krievijas valsts robežas.  

Divu gadu laikā robežsargi ir aizturējuši 671 robežpār-

kāpēju.  

Tieši no Krievijas Federācijas pāri valsts robežai nele-

gāli tiek pārvietotas Vjetnamas, Indijas, Irākas un Afga-

nistānas pilsoņu  grupas.  

Jāatzīmē, ka minētajās valstīs ir sarežģīts cilvēktiesību 

ievērošanas, ekonomiskais un kriminogēnais stāvoklis, 

tādēļ dodoties bēgļu gaitās šo valstu pilsoņi bieži vien ir 

spiesti uzturēties aukstos klimatiskos apstākļos, bez atbil-

stoša apģērba un pienācīga uztura,  kā rezultātā meklējot 

pārtiku un iespēju sasildīties  var izrādīt agresivitāti un 

apdraudēt īpašumus. 

Jārēķinās arī ar tādu personu esamību, kuras pēc no-

ziegumu izdarīšanas, atstājot mītnes valsti mēģina izvairī-

ties no kriminālatbildības, kā arī dodas uz valstīm ar 

augstāku labklājības līmeni, nolūkā uzlabot personisko 

materiālo stāvokli, izdarot likumpārkāpumus. 

Aizturot robežpārkāpējus, tie kļūst aizvien agresīvāki 

un izrāda aktīvu  pretošanos, tādēļ robežsargi biežāk ir 

spiesti pielietot dienesta suņus un šaujamieročus. 

Krimināllikuma 284. un 285. pants paredz kriminālat-

bildību par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu un per-

sonas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nosa-

kot brīvības atņemšanu līdz astoņiem un pat piecpadsmit 

gadiem, ja tas izraisījis divu vai vairāku cilvēku nāvi. 

Lielākajai robežpārkāpēju pārvietotāju daļai ir pie-

spriests sods - brīvības atņemšana. 

Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, Valsts 

robežsardzes amatpersonas aizturēja 58 personas par 

valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu.  

Valsts robežsardze augstu novērtē un pateicas līdzpil-

soņiem par sniegto informāciju, kas sekmē robežpārkāpē-

ju atklāšanu un aizturēšanu, kā arī aicina informēt  par 

nepazīstamām, aizdomīgām personām, kuras redzētas 

pierobežā, kā arī par aizdomīgiem transportlīdzekļiem. 

Stiprinot valsts robežas un Jūsu drošību aicinām arī 

turpmāk uz sadarbību, sniedzot informāciju par iespēja-

majiem robežpārkāpējiem un to atbalstītājiem.  

Tikai kopīgi rūpējoties par mūsu robežas un valsts 

drošību mēs rūpējamies par savu, savu tuvāko un sava 

īpašuma drošību!  

 

Valsts robežsardzes uzticības tālrunis: 80001060 

(anonīms) 

Valsts robežsardzes  Ludzas pārvalde: 

Operatīvās vadības nodaļa - tālr.: 65703930, 

mob. 29341083, e-pasts: ludza_dn@rs.gov.lv. 

Grebņevas robežapsardzības nodaļa  - tālr.: 65781872, 

mob.: 26327538, 

Aizgāršas robežapsardzības nodaļa - tālr.: 65703940;   

mob:27875397, 

Krivandas robežapsardzības nodaļa - tālr.: 65703938, 

mob. 26318575 , 

Opoļu robežapsardzības nodaļa - tālr.: 65703965, 

mob. 26340533, 

Pasienes robežapsardzības nodaļa - tālr.: 65703936, 

mob. 26514315. 

Nedēļas nogalē Mērsragā izskanēja 

19. mednieku festivāls „Minhauzens”. 

Tajā piedalījās 84 mednieku formējumu 

komandas no tuvākiem un tālākiem no-

vadiem. Kārsavas novadu šogad pārstā-

vēja mednieku klubs “Druva” un 

“Salnava”. 

Šī gada festivāla dalībniekus vienoja 

pirātu tēma. Krāšņajā gājienā netrūka ne 

pašu pirātu, ne nāru, ne no „aizjūras” lādēs 

atvestu daiļavu un zelta naudas. Vīri mēļo-

ja, ja jūrā neesot loma, vajagot izstaigāt 

briežu takas, tad bešā nepalikšot neviens.   

Otrajā dienā „pirāti” sacentās nopietnos 

un mazāk nopietnākos sporta veidos. Noti-

ka Latvijas 3. briežu piebaurošanas čempi-

onāts, medību suņu parāde, izglītojoši se-

mināri. Īpaši bija padomāts 

par bērniem, kuriem notika 

savs „Mini Minhauzens”. 

Kad tika saskaitīti visi punk-

ti, to visvairāk bija Lejascie-

ma komandai „Naglie put-

ni”. Otrajā vietā TMMB 

„Zemīte”, trešie – MK 

„Salnava” mednieki. MK 

“Salnava” ieguva 2.vietu 

disciplīnā “Šaušana pa cel-

mu”, 2. vietu orientēšanās 

sacensībās “Apslēpto dārgu-

mu meklēšana” un disciplīnā 

“Spļāviens jūrā” 3. vietu. 

MK “Druva” no 84  komandām kopvēr-

tējumā 28. vietā, iegūstot 1.vietu veiklības 

stafetē “Pirātu nedienas.” 

AIZVADĪTS LATVIJAS MEDNIEKU FESTIVĀLS “MINHAUZENS” 

Attēlā: Mednieku klubs „Salnava”. 

Attēlā: Mednieku klubs „Druva”. 

http://karsava.lv/aizvadits-latvijas-mednieku-festivals-minhauzens/
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SALNAVAS SKRĒJIENS “IESKRIEN VASARĀ”  

Šī gada 29. jūlijā Salnavā pulcējās 

novada aktīvākie skrējēji, kuri cīnījās 

par godalgotām vietam vairākās disciplī-

nās. Salnavas skrējiens jau norisinās 

sesto gadu un ir iemantojis atsaucību 

novadnieku vidū, pulcējot vairāk kā 

piecdesmit skrējējus.  

Salnavas skrējiens “Ieskrien vasarā” re-

zultāti:  

10 km distancē vīriešiem 1.vieta - Artis 

Logins, 2.vieta - Jānis Circenis, 3.vieta 

Mārtiņš Pugovičs. 

10 km distancē sievietēm 1.vieta - Guni-

ta Garda, 2.vieta - Elvita Kotāne. 

5 km distancē sievietēm 1.vieta - Jeļiza-

veta Puzāne, 2. Vieta - Iveta Linuža, 

3.vieta - Ilga Zelča. 

5 km distancē vīriešiem 1.vieta -

 Martins Dzierkals, 2.vieta- Emīls Ločme-

lis, 3.vieta - Māris Punculis. 

Tautas skrējiena vīru godalgas - 1.vieta - 

Guntars Gabranovs, 2.vieta - Elmārs Jacen-

ko, 3.vieta- Arnis Gutans. 

Tautas skrējiena puišu godalgas - 1.vieta

- Andis Jakovļevs, 2.vieta- Artūrs Zeiļuks, 

3.vieta - Renārs Krišāns. Tautas skrējiena 

meiteņu godalgas - 1.vieta - Brigita Mūr-

niece Krišāne, 2.vieta- Unda Streļča, 

3.vieta - Melinda Vīcupe. Tautas skrējiena 

jaunākās grupas laureāti - Dana Puzāne, 

Aija Lāčauniece un Rihards Agulis. 

Pieredzējušākais skrējējs - Edgars Kļa-

viņš.  

Solvita Dzērkale 

jaunatnes lietu speciāliste 

BALTIJAS KAUSĀ WU-17 MEITEŅU 
GRUPĀ LATVIJAI – 2. VIETA 

Laika posmā no 19. līdz 21. jūlijam Igaunijas gal-

vaspilsētā Tallinā risinājās tradicionālā Baltijas 

kausa izcīņa WU-17. Tajā piedalījās Latvijas WU-17 

meiteņu futbola komanda. Komandā spēlēja arī SK 

“Kuorsova” sportistes Elīna Caune un Lāsma Nagla.  

Turnīra pirmajā spēlē Latvijas WU-17 izlase cīnī-

jās neizšķirti 1:1 ar vienaudzēm no Igaunijas.  

Otrajā spēlē Latvijas WU-17 meiteņu futbola izlase ar 

rezultātu 2:1 (1:0) uzvarēja vienaudzes no Lietuvas. 

Turnīra noslēdzošās dienas spēlēs savā starpā tikās 

Igaunijas un Lietuvas komandas, un abās spēlēs uzvaras 

svinēja laukuma saimnieces. WU-17 meiteņu izlašu gru-

pā igaunietes kļuva par turnīra uzvarētājām. Latvijas ko-

mandai 2. vieta. 

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

MŪSU SPORTISTIEM IZCILI SASNIEGUMI EIROPAS JAUNATNES OLIMPIĀDĒ 

9. jūlijā Cēsīs noslēdzās Latvijas Jaunatnes 

Olimpiāde 2017, kurā piedalījās 2803 sportisti 

no 82 pašvaldībām. 

Trenera Viktorija Krišāna audzēkne Ilarija 

Ločmele pārliecinoši uzvarēja trīs vieglatlētikas 

disciplīnās: skriešanā 1500 metru, 3000 m dis-

tancē un soļošanā – 3000 m distancē. Ilarija ir 

izcīnījusi tiesības jūlija beigās piedalīties Eiropas 

jauniešu vasaras olimpiādē Ungārijā. 

5000 m distancē soļošanā Ronalds Staņislav-

skis izcīnīja sudraba medaļu, Lauris Cimbaļuks – 

4. vietu. 3000 m distancē Vivita Krišāne ieguva 

6. vietu. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir nozīmīgs no-

tikums Latvijas sportā, kas pulcē jaunos sportis-

tus no visas Latvijas. Olimpiādes laikā tika no-

skaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība un la-

bākie Latvijas sportisti 27 vasaras Olimpisko 

spēļu sporta veidos, kā arī florbolā un orientēša-

nās. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir valsts mēroga 

sporta sacensības, kurās piedalās novadu un re-

publikas nozīmes pilsētu komandas. Sacensību 

mērķis ir noteikt labākos Latvijas jaunos sportis-

tus. Vienlaikus sportisti sacentās par tiesībām 

pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes vasaras 

Olimpiādē, kas notika 23.-29. jūlijā Ungārijas 

pilsētā Ģērā. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē tika noskaidroti 

pēdējie Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas 

dalībnieki vieglatlētikā un šosejas riteņbraukša-

nā. 

Lepojamies ar sportistu un trenera Viktorija 

Krišāna kopīgo darbu, kurš ir vainagojies ar 

augstiem sasniegumiem. 

 

Inese Krivmane 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

KĀRSAVIETE ILARIJA LOČMELE PĀRSPĒJ SAVU PERSONĪGO REKORDU 

23.-29. jūlijam notika 14. Eiropas Jaunatnes Olimpiāde. Sacensībās savu spor-

tisko meistarību pārbaudīja 50 Eiropas valstu jaunie sportisti vecumā no 15 līdz 18 

gadiem. Latvijas komandas sastāvā bija 53 sportisti, kas startēja 7 sporta veidos no 

10 sacensību programmā paredzētajiem. 

Otrajā sacensību dienā, kārsaviete Ilarija Ločmele 3000 metru skrējienu meitenēm 

pieveica 10 minūtēs un 10,06 sekundēs, šādi labojot personīgo rekordu un ieņemot 11. 

vietu.  

Viktorijs Krišāns 

treneris 

https://www.facebook.com/elvita.kotane
https://www.facebook.com/martins.dzierkals
https://www.facebook.com/emils.locmelis.3
https://www.facebook.com/emils.locmelis.3
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 VALSTS NODROŠINĀTAIS ATBALSTS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES ARVIEN AKTĪVĀK 
IZMANTO E-VESELĪBAS PAKALPOJUMUS 

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un 

aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību: 

Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts 

kompensāciju?  

Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem 

nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas 

nāve, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir 

cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu. Valsts 

kompensācijas pieprasījumu administrācijā iesniedz viena gada laikā pēc 

dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas 

šai personai dod tiesības to darīt (piemēram, veiktās ekspertīzes rezultā-

tiem, nozieguma kvalifikācija u.c.). 

Kompensāciju var pieprasīt arī, tad ja vainīgais nav noskaidrots, kā 

arī negaidot krimināllietas izskatīšanu tiesā.  

 Lai pieprasītu valsts kompensāciju personai jāvēršas ar valsts kom-

pensācijas pieprasījumu administrācijā. Pieprasījuma veidlapa pieejama: 

http://jpa.gov.lv/valsts-kompensacijas-pieprasijuma-veidlapas. 

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpil-

dīšanu, kā arī pievienojamajiem dokumentiem bez maksas var saņemt 

administrācijā, kā arī pie kriminālprocesa virzītāja – policijā, prokuratūrā 

vai tiesā.  

Informācija par atbalsta dienestiem: atbalsta tālrunis noziegumos cie-

tušajiem 116006, www.cietusajiem.lv. 

Kādos gadījumos, kādu juridisko palīdzību nodrošina un apmak-

sā valsts?  

1. Ja juridiskā palīdzība nepieciešama civiltiesiska strīda risināšanai 

ārpus tiesas un tiesā, tad administrācija nodrošina juridisko palīdzību 

maznodrošinātām, trūcīgām personām un tām personām, kuras pēkšņi 

nonākušas tādā situācijā un materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt 

savu tiesību aizsardzību, vai atrodas pilnā valsts/pašvaldības apgādībā.  

Administratīvajās lietās tiesā juridiskā palīdzība tiek nodrošināta pa-

tvēruma un izraidīšanas jomās (specifiska palīdzības saņemšanas kārtī-

ba) un bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, ja lieta skar bērna tiesības un li-

kumīgās intereses.  

Lai saņemtu minēto juridisko palīdzību personai jāvēršas ar iesniegu-

mu administrācijā. Iesnieguma veidlapa pieejama: jpa.gov.lv/valsts-

nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas. 

Saņemot personas iesniegumu, administrācija lemj par konsultācijas, 

procesuālo dokumentu sastādīšanas un pārstāvības tiesā piešķiršanu un 

norīko juridiskās palīdzības sniegšanai juridiskās palīdzības sniedzēju.  

Administrācija nodrošina arī finansiālo atbalstu juridiskās palīdzības 

apmaksai Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības 

tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstīs.  

2. Ja juridiskā palīdzība nepieciešama sarežģītajās administratīvajās 

lietās tiesā, tad personai ar lūgumu jāvēršas administratīvajā tiesā.  Pa-

matojoties uz tiesas (tiesneša) pieņemtu lēmumu, administrācija personai 

nodrošinās juridiskās palīdzības sniegšanu, norīkojot juridiskās palīdzī-

bas sniedzēju.  

3. Lai saņemtu valsts nodrošināto palīdzību kriminālprocesā, perso-

nai jāvēršas ar lūgumu pie kriminālprocesa virzītāja nodrošināt tai aiz-

stāvi vai pārstāvi. Juridiskās palīdzības sniegšanai uzaicina advokātu ne-

pilngadīgajam cietušajiem un viņu pārstāvjiem kriminālprocesā, ja no-

ziegums saistīts ar vardarbību un to nodarījusi persona, no kura nepiln-

gadīgais cietušais ir atkarīgs, vai noziegums vērsts pret tikumību vai dzi-

mumneaizskaramību.  

Vairāk informācijas: jpa.gov.lv/pakalpojumi  

Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils laukums 4, Rīga, 

LV-1050, bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801 (taustiņš 1 – 

valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, taustiņš 2 – valsts kompensācija 

cietušajiem), tālrunis: 67514208, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, interneta viet-

ne: www.jpa.gov.lv. 

Ārstniecības iestādes arvien aktīvāk izraksta ne tikai e-darbnespējas 

lapas un e-receptes, bet vasaras mēnešos pieaugusi arī citu E-veselības 

pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, piemēram, ārstniecības personu 

ievadītā informācija par pacientu veselības pamatdatiem un vizuālās di-

agnostikas izmeklējumiem.  

Vēl jūnija 

sākumā 

pamatdati 

E-

veselības 

sistēmā 

bija ievadī-

ti par ne-

daudz vai-

rāk kā 300 

pacien-

tiem, savu-

kārt šobrīd 

pacientu skaits ir dubultojies – kopā ārstniecības personas ievadījušas 

pamatdatus par gandrīz 600 pacientiem. Pacientu pamatdati ir svarīga 

informācija par pacientu diagnozēm, alerģijām, regulāri lietojamajiem 

medikamentiem un medicīnas ierīcēm, kā arī brīdinājumi par pacientu 

veselības stāvokli, piemēram, par pacienta sirdī ievietotu kardiostimula-

toru. Līdz ar pamatdatu ievadi tiek uzlabota medicīniskās informācijas 

pieejamība ārstējošajiem ārstiem, tādējādi veicinot kvalitatīvu un atbil-

stošu pacientu veselības aprūpi. 

Vienlaikus E-veselības sistēmā arvien aktīvāk tiek uzkrāti vizuālās 

diagnostikas  (piemēram, rentgena, datortomogrāfijas, magnētiskās rezo-

nanses u.c.) izmeklējumu rezultāti, tajā skaitā attēli. Ja vasaras sākumā E

-veselības sistēmā ārstniecības iestādes bija ievadījušas aptuveni tūkstoti 

vizuālās diagnostikas izmeklējumu datu un aptuveni tikpat slēdzienu, tad 

šobrīd šo dokumentu skaits ir divas reizes lielāks. Arī unikālo pacientu 

skaits, kuriem vizuālās diagnostikas izmeklējumu dati tagad ir pieejami 

E-veselības sistēmā, ir divkāršojies – no aptuveni 300 pacientiem vasa-

ras sākumā līdz 600 pacientiem šobrīd.   

Konstanti pieaug arī izsniegto e-darbnespējas lapu skaits, piemēram, 

jūnija sākumā atvērto darbnespējas lapu skaits bija sasniedzis jau ~ 18 

tūkstošus, bet šobrīd ārstniecības personas pacientiem atvērušas jau 

gandrīz 23 tūkstošus e-darbnespējas lapu. Kopumā šobrīd jau 649 ārsti 

no kopā 244 iestādēm E-veselības sistēmā ir izrakstījuši vismaz vienu e-

darbnespējas lapu. 

Būtiski pieaudzis arī izrakstīto e-recepšu skaits – no gandrīz 15 tūk-

stošiem vasaras sākumā līdz gandrīz 20 tūkstošiem uz šo brīdi. Palielinā-

jies arī to ārstniecības iestāžu skaits, kurās pacientiem ir iespēja saņemt 

e-receptes – kopā 280 iestādēs. Savukārt no vasaras sākuma vēl 100 ap-

tiekās iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties medikamentus, izmantojot e-

recepti, tādējādi kopā jau 276 aptiekās tiek nodrošināta šāda iespēja.  

No iedzīvotāju puses augusi arī interese par pakalpojumu elektroniski 

reģistrēties pie ģimenes ārsta, par ko liecina līdz šim 60 elektroniski sa-

ņemtie iedzīvotāju pieteikumi. Tas nozīmē, ka ārsts, kurš jau lieto E-

veselības sistēmu, ir tiesīgs sistēmā apstiprināt vai noraidīt pacienta re-

ģistrāciju, saņemot pacienta pieteikumu. Laikā, kad ārsti E-veselības sis-

tēmu izmanto vēl brīvprātīgi, pieaugošs pieprasījums šāda pakalpojuma 

izmantošanai liecina par to, ka iedzīvotāji novērtē iespēju veikt reģistrā-

ciju attālināti un ka vēlme to izmantot varētu tikai pieaugt, tā ietaupot 

laiku gan ārstam, gan pacientam.  

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka medicīniskā informācija 

par pacientu E-veselības sistēmā sāk uzkrāties no brīža, kad attiecīgā 

ārstniecības iestāde uzsākusi darbu E-veselībā.  

Kopumā līdz šim līgumi ar stacionāriem par E-veselības lietošanu 

noslēgti 100 % apmērā, ar aptiekām – 85 % apmērā, ar speciālistiem un 

ambulatorajām iestādēm – gandrīz 40 %, bet ~ 30 % no visiem paredzē-

tajiem līgumiem noslēgti ar ģimenes ārstu praksēm.  
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twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv 

Zinaīda Brice 

10.10.1927 - 28.07.2017 Ciblas novads 

Janīna Bule 

02.12.1930 - 16.07.2017 Salnavas pagasts 

Aleksandra Jakovļeva 

19.09.1912 - 13.07.2017 Kārsava 

Maija Labanovska 

31.08.1941 - 17.07.2017 Malnavas pagasts 

Staņislavs Labanovskis 

07.08.1925 - 04.07.2017 Kārsava 

Staņislava Pastare 

08.03.1932 - 13.07.2017 Kārsava 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlija mēnesī sastādīti 6 miršanas reģistri:  

facebook.com/KarsavasNovads 

KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKU PROGRAMMA 

19. augustā Goliševas “Zaļajā estrādē” Jauniešu diena.  

Plkst. 17.00 – meistardarbnīcas. 

Plkst. 15.00 – Jauniešu konference. 

Plkst. 20.00 – koncerts. 

Plkst. 22.00 – balle. 

25. augustā plkst. 17.00 Kārsavas KN Goliševas pagasta prezentācija.  

Plkst. 17.30 autobuss uz Goliševu.  

Plkst. 18.00 - Goliševas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcā svētku 

dievkalpojums.  

26. augustā Galvenā svētku diena Kārsavas “Krosta” estrādē. 

Plkst. 11.00 - amatnieku tirdziņš. 

Plkst. 12.00 – Jaundzimušo sveikšana un Radošo ģimeņu koncerts.   

Plkst. 14.00 – radošās darbnīcas. 

Plkst. 18.00-19.00 – retro auto parāde. 

Plkst. 19.00 – svētku koncerts. 

Plkst. 22.00 Zaļumballe ar grupām “Eolika”, “Kā gribat!”.  

27. augustā Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā.  

Plkst. 17.00 koncerts “Vasaras stāsts”. 

No 19.-27. augustam Sporta nedēļa 

19. augustā plkst.15.00 Minifutbols jauniešiem (8x8). 

Kārsavas vidusskolas stadions. 

M.Oļipovs tel. 26316115. 

20. augustā plkst.11.00 Teniss. 

Kārsava, Vienibas 64, tenisa korti. 

L. Naglis tel. 25409009. 

23. augustā plkst. 16.00 Pludmales volejbols (3 vīr.+1 siev.). 

Kārsavas vidusskolas stadions. 

J. Vorkalis  tel. 28343926. 

25. augustā plkst. 21.00 Nakts strītbols, Ghetto florbols (3x3), Ielu futbols 

„1x1 Panna”. 

Kārsava, Vienibas 64, tenisa korti.  

J. Vorkalis  tel. 28343926. 

27. augustā plkst. 13.00 Minifutbols, ielu vingrošana, šaušana mērķī, šaut-

riņas, dambrete.  

Kārsavas vidusskolas stadions.  

M.Oļipovs tel. 26316115. 

 

MŪSDIENU DEJU IZRĀDE „SADZIRDĒT” RUDENĪ VIESOSIES KĀRSAVĀ 

Rēzeknes deju studija „STOPTIME” vasaras sezonā strādā pie jau-

na eksperimenta – mūsdienu deju izrādes „SADZIRDĒT”. Izrāde 

tiek veidota Latgales Kultūras programmas projekta „Muzikālais ce-

ļojums” ietvaros, kas tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības 

aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S „Latvijas valsts meži” 

finansiālu atbalstu. 

Projekta autors un koordinators Ņikita Grapps, kas vienlaikus ir break-

dance deju skolotājs, studijas treneris un muzikants (bītmeikeris), jau ilg-

stošu laiku ir vēlējies izveidot neparastu mūzikas un dejas simbiozi, lai 

skatītājam atklātu Latgales jauniešu talantus mūzikā, dejā un skatuves 

mākslā. Jau šobrīd horeogrāfi kopā ar labākajiem dejotājiem no Rēzeknes 

deju studijas „STOPTIME” un breakdance komandas „MAD HEADZ 

CREW” aktīvi darbojas pie deju izrādes radīšanas, kas būs skatāma rude-

nī. 

Projekta ietvaros izrāde tiks rādīta no šī gada septembra līdz decembrim 

4 Latvijas pilsētās – Rēzeknē, Kārsavā, Dagdā un Balvos. Papildus šīs iz-

rādes iestudēšanai projekta vadītāji dalīsies ar savu pieredzi un prasmēm, 

katrā no vietām veidojot radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem –

  mūsdienu dejas, dīdžeja prasmju (uz vinila platēm) un bītmeikera meis-

tarklases. 

 
Liāna Merņaka 

Deju studijas „STOPTIME” vadītāja 


