
 Kārsavas novada pašvaldībā  

joprojām ikgadu vasarā tiek atzīmēti 

Bērnības svētki, lai godinātu bērnu ve-

cākus, krustvecākus un radītu prieku 

mazajiem  mīļumiem. Arī šogad jūlijā 

un augustā visos pagastos un Kārsavas 

pilsētā tiks sumināti mazie sešgadnieki 

un tie, kuri šajā gadā svin 18 gadu ju-

bileju! 

 Tie ir svētki ģimenei — bērniem, 

jauniešiem, vecākiem, krustvecākiem 

— un arī draugiem.  

Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus, 

Sauli, lai tā vienmēr silda sirdi. 

Dzīvesprieks, lai neizslīd!  

Sirsnīgs sveiciens jūsu svētkos!  

  Kārsavas novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētāja I. Silicka  

KĀRSAVAS NOVADS KUPLĀ SKAITĀ PULCĒJAS RĪGĀ 

21. jūlijā Annas dienas ieskaņas Salnavas 

estrādē. Plkst. 17.30 kursēs autobuss no Kār-

savas KN.Plkst. 18.00 Meistardabnīcas – sve-

ču liešana, floristika, zaļā aptieciņa, rokdarbi 

Plkst. 20.00 Dekteru amateātra izrāde – 

P.Reimana komēdija “Krusmāte Jūle no Tū-

les” (Pēc izrādes cienāšanās pie tradicionālā 

putras katla un tējas dzeršana). Plkst. 21.30 

Sadancošana kopā ar Salnavas danču muzi-

kantiem (ieeja brīva). 

21. jūlijā  Mežvidu KN plkst. 13:00 Bērnības 

svētki. 

28. jūlijā Salnavas KN plkst. 14.00  Bērnības 

svētki. Plkst. 20:00 Jaunības svētki.  Plkst. 

22:00 balle kopā ar Aldi Grandānu. 

1. augustā Tradicionāli Serafima dienas svi-

nības Goliševā. Pasākuma sākums plkst. 

19.00 

4. augustā  Mērdzenē plkst. 13.00 Bērnības 

svētki; plkst. 19.00 Pilngadības svētki; plkst. 

22.00 balle kopā ar ZINTI. 

11. augustā plkst. 21.00 Krosta estrādē Lat-

vijas simtgades Zaļumballe. Piedalās: Kārsa-

vas novada kapelas, Ēriks Gruzniņš, Xfaktors 

dalībniece Inna Kralika.  

19. augustā plkst 10.00 Kārsavā (telegrāfa un 

Raiņu ielu krustojumā) Mājražotāju tirgus. 

Par lustīhu noskaņojumu rūpēsies Salnavas 

Kultūras nama pašdarbnieku kolektīvs.  

17. augustā Svētki jaunībai. Pasākuma sā-

kums plkst. 20.00. 

25. augustā Kārsavas novada svētki. Koncer-

ta sākuma laiks plkst. 19.00.  

NOTIKUMI 

 Jau no 30. jūnija Rīgā pulcējās dejas un dziesmas mīļotāji, lai laikā līdz 8. jūlijam 

(sadziedāšanās pasākums noslēdzās 9. jūlijā) kopā svinētu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētkus. Pasākumā piedalījās dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, kā arī ārzemju 

latviešu kolektīvi. Svētki kopā pulcināja 350 dalībniekus no Kārsavas novada, kas pārstāvēja 19 

kolektīvus. 

 Šie bija grandiozākie Dziesmu un deju svētki, jo kopā piedalījās vairāk kā  43 000 dalībnie-

ku. Nedēļas laikā 65 pasākumus klātienē vēroja vairāk nekā pusmiljons apmeklētāju, no kuriem 

visapmeklētākais, protams, bija noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”. Tajā 16 5000 koristu dzie-

dājumu klātienē klausījās vairāk nekā 67 000 apmeklētāju. 
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IESPAIDIEM UN JAUNĀM EMOCIJĀM BAGĀTI SVĒTKI 

VIENI NO LABĀKAJIEM SVĒTKIEM VĒSTURĒ 

  

 Šoreiz mūs visus lutināja laikapstākļi! Grafiks nebija ļoti no-

slogots un varējām gan dejot, gan atpūsties. Ar savu kolektīva no-

saukumu mulsinājām apkārtējos un mēģinājām iepazīstināt ar latga-

liešu valodas īpatnībām. Sajūtas pēc koncertiem bija brīnišķīgas – 

tāda emociju buķete. Ir grūti vārdos aprakstīt to, kā dejotāji jutās, ko 

sajuta skatītāji. Mēs «Spryksti» esam patiesi laimīgi, ka varējām iz-

dejot "Māres zeme" koncertus.  

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spryksti"  

Mežvidu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bitīt matos".  

  

 Mežvidu kultūras nama vadītāja Antoņina Mūrniece uzsver, 

ka Dziesmu un deju svētku gandarījums un patīkamā pēcgarša ir 

neatsverama. Tas ir bijis valstiskā mērogā viens no skaistākajiem 

pasākumiem, kurš ir izkrāšņojis un bagātinājis Latvijas vēsturi 

ceļā uz simtgadi.  

 Ir ieguldīts milzīgs darbs gan dejotājiem, gan dziedātājiem, 

lai skaistajos un emocijām bagātajos koncertos gan izdziedātu, 

gan izdejotu Latvijas stāstu. Esam patiesi gandarīti un laimīgi par 

iespēju veidot vēsturi šeit un tagad.  

Kārsavas novada senioru deju kolektīvs „Ūdrupe” . 

Mežvidu folkloras kopa. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spryksti" . 
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Salnava". 

Kapela Salnavas Danču muzikanti. Jauniešu deju kolektīvs "Salnaviņa". 

Deju kopa “Jedritvai”. 

Jauniešu tautas deju kolektīvs "Malnava" un deju kopa “Jedritvai”. Salnavas etnogrāfiskais ansamblis.  

 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu XVI Deju svētki noslēdzās agrā pirmdienas, 9. jūlija, rītā ar koncertu "Zvaigžņu ceļā" Mežaparkā. Noslēgu-

ma koncertā tā dalībnieku un skatītāju kopskaits bija visu laiku lielākais, kāds jebkad ir pieredzēts šajos svētkos. Gan dalībnieku, gan skatītāju un 

amatpersonas par svētkiem ir teikušas atzinīgus vārdus. Nākamie Dziesmu un deju svētki būs pēc pieciem gadiem, kad tiks atzīmēta šīs tradīcijas 150. 

jubileja.  

http://www.kulturaskarte.lv/lv/makslinieciskie-kolektivi/jauniesu-deju-kolektivs-salnavina
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Mērdzenes kultūras nama sieviešu koris "Austra"un etnogrāfiskais 

un ansamblis “Mārga”. 

Aizvadītie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svēt-

ki Kārsavas vidusskolas deju kolektīvam “Vaļasprieks”, ko vada skolo-

tāja Valentīna Kirsanova, bija viens no skaistākajiem notikumiem šova-

sar.  

Katrs deju kolektīva dalībnieks varētu teikt, ka šajos svētkos  vi-

ņus deja aizrāva ar savu emocionālo stāstu, kas tika izdejots dejas kustī-

bās, veidojot katras dejas neatkārtojamo zīmējumu.  

Protams, Dziesmu un deju svētki  bija svarīgi arī kā savas latvis-

kās piederības un  savu sakņu apzināšanās moments. Kopā pavadītais 

laiks mēģinājumos, gan ārpus tiem, gan deju lielkoncertos“Māras ze-

me”,saliedēja deju kolektīvu un radīja iespēju iegūt jaunus draugus no 

citiem novadiem.  

Pēc pavadītās nedēļas Rīgā mājup visi devās ar labi padarīta dar-

ba sajūtu! 

Valentīna Tuče 

Kārsavas vidusskolas skolotāja 

Kārsavas vidusskolas skolēni – deju lielkoncerta “Māras zeme” dalībnieki 

  Paldies Mērdzenes etnogrāfiskā ansambļa "Mārga" dalībniekiem 

un vad. Austrai Golubovai, sieviešu korim "Austra" un vad. Inārai 

Dovgiallo, vidējās paaudzes deju kolektīvam "Luste" vad. Anita Šar-

kovska par milzīgo darbu,  gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu un 

Deju svētkiem, par izturību, kopā būšanas prieku  Rīgā. Ar dziesmu un 

deju  mūsu Mērdzenes vārds ierakstīts arī šo nozīmīgo svētku vēsturē. 

 Paldies Jums visiem! Lai svētku burvīgie mirkļi dod spēku ikdie-

nai! 

Anita Šarkovska  

Mērdzenes KN vadītāja 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”. 

Mērdzenes kultūras nama sieviešu koris "Austra". 
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SEPTIŅI PRETENDENTI SAŅEM ATBALSTU BIZNESA IDEJU KONKURSĀ “STEP UP!” 

Kārsavas novada pašvaldības rīkotais jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss „STEP UP!” norisinājās jau piekto gadu pēc kārtas un 

šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 14 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais finansējuma 

apjoms sasniedza vairāk kā 20 000 eiro. 

Šī gada biznesa ideju konkursam tika iesniegts tik pat liels biznesa plānu skaits kā pagājušā gadā –13. Komisijas locekļi atzina, ka šogad ir 

bijis grūti izvērtēt pretendentu pieteikumus, jo pārstāvētās jomas bija ļoti daudzveidīgas – lauksaimniecība, ražošana, IT pakalpojumi, sports, tūrisms, 

izmitināšanas, mārketinga un ārstniecības pakalpojumi. Septiņi projekti tika izvirzīti līdzfinansējuma piešķiršanai Kārsavas novada pašvaldības domes 

sēdē, kur ar deputātu balsu vairākumu šī gada biznesa ideju konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz 9000,00 eiro. 

Šogad tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums šādām idejām – Angelika Jacenko piedāvās jaunas naktsmītnes izveidošanu Kārsavas novadā 

(1250 eiro), Sandis Karpovs atjaunos skaņu ierakstu studiju Kārsavas novadā (1250 eiro), Edgars Zaezerskis uzņēmumā „Dental Plus” piedāvās vizio-

grāfa pakalpojumus (1800 eiro), Anna Zīmele sniegs gida pakalpojumu (600 eiro), Linda Pastare piedāvās interesantas izbraukuma spēles uzņēmumā 

SIA “LaserTag LATGALE” (1500 eiro), Laine Šicāne piedāvās Kārsavas novadā darinātus t-kreklus (1200 eiro) un Inese Krivmane atvērs dizaina 

nodaļu uzņēmumā SIA “SmartRaccoons” (1400 eiro). 

Konkursa līgumā ir veiktas izmaiņas – projekta pakalpojuma realizācijai projekta īstenotājs pēc līguma parakstīšanas saņem nevis 100% finan-

sējumu uzreiz, bet tikai 50% un pēc projekta realizācijas un atskaišu iesniegšanas saņem atlikušos 50%. Kārsavas novada pašvaldības konkursa 

„STEP UP” mērķis ir sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kārsavas novadā un atbalstīt jau esošu uzņēmumu attīstību, radot 

jaunus produktus un pakalpojumus. Kārsavas novada pašvaldības konkursa „STEP UP” mērķis ir sekmēt jaunu saimnieciskās darbības veicēju veido-

šanos Kārsavas novadā un atbalstīt jau esošu uzņēmumu attīstību, radot jaunus produktus un pakalpojumus. 

Antra Lipska  

tūrisma organizatore 

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA VASARAS BRĪVLAIKĀ 

 Saglabājot iesākto tradīciju, kopā ar Kārsavas novada pašvaldību Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šovasar organizē skolēnu 

nodarbinātību vasaras brīvlaikā, kur jauniešu atsaucība vienmēr ir bijusi salīdzinoši augsta.  

 Šogad novadā darbam vasarā ir pieteikušies un tiks nodarbināti 26 jaunieši vecumā no 15 – 16 gadiem, kas pēc 9. klases absolvēšanas izvēlēju-

šies turpināt mācības Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā. 

 Skolēniem būs iespēja strādāt Kārsavas novada pašvaldības iestādēs, laika posmā no 18. jūlija līdz 14. augustam. 

 Skolēni tiks nodarbināti 7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā, (divas nedēļas vienam skolēnam vienas vasaras laikā), saņemot atlīdzību valstī no-

teiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. 

Skolēni veiks dažādus darbus, kas saistīti ar teritoriju uzkopšanu, neizpaliekot arī radošajiem darbiem, kā arī darbiem novada iestāžu administratīvajā 

aparātā. Lai vasaras skolēnu nodarbinātības darba process norisinātos pilnvērtīgi, katram skolēnam būs savs darba vadītājs, kurš jaunietim palīdzēs 

apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē.  

 Skolēnu nodarbinātības mērķis vasaras brīvlaikā ir radīt iespēju jauniešiem apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, lai ne tikai 

iegūtu pirmo darba pieredzi , par to saņemot atalgojumu ,bet arī lietderīgi pavadītu vasaras brīvlaiku, gūstot priekšstatu par darba tirgus vidi. 

Vaira Šicāne 

pasākuma koordinatore  

 Šajā dienā katrs Latvijas iedzīvotājs tika aicināts piedalīties un noiet 

vienu kilometru Latvijas pierobežā paša izvēlētā vietā un pulcēties pie piero-

bežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem.  

 

 Kārsavas novadā akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskurs tika rīkots Sal-

navas pagastā. Brīvprātīgie akcijas dalībnieki uz ugunskura iedegšanu pulk-

sten 20.00 tika aicināti pulcēties Salnavas brīvdabas estrādē. Saulgriežu 

ugunskura iedegšana notika vienlaicīgi visapkārt Latvijai, vienojot Latviešu 

tautu caur mūsu senču tradīciju, stiprinot latvisko identitāti un piederību Lat-

vijas valstij.  

 Pēc ugunskura iedegšanas Salnavas „Danču muzikantu” izpildījumā 

skanēja senās latviešu dziesmas, kā arī tika izdziedātas projekta ietvaros pare-

dzētas spēka dziesmas Latvijai. Pasākuma noslēgumā pulksten 10.00 visi vie-

nojās tautas svinīgā lūgšanā  „Dievs, svētī Latviju”.  

PROJEKTA “IZGAISMO LATVIJU” DALĪBNIEKI SALNAVAS BRĪVDABAS ESTRĀDĒ 

 Ceturtdien, 21. jūnijā,  Kārsavas novada Salnavas pagastā 

notika viens no Latvijas simtgades oficiālajiem pasākumiem – akci-

ja “Izgaismo Latviju”. 

NOVADA DOME IR AKCEPTĒJUSI KŪDRAS IEGUVI 

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka Kārsavas novada dome 28.06.2018. ir pieņēmusi lēmumuNr.10; 5 & „Par paredzētās darbības akceptēšanu”. 

Ir akceptēta derīgā izrakteņu – kūdras – ieguve atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs”, zemes īpašumā „Beržovkas purvs”. Atradnē jau šobrīd no-

tiek kūdras ieguve un SIA „RT Būve” plāno paplašināt ieguves teritoriju. 

Ar lēmuma pilnu saturu, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja sniegto atzinumu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. 
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KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ABSOLVENTI UZRĀDA LABUS REZULTĀTUS CENTRALIZĒTAJOS EKSĀMENOS! 

Jaunieši arī izvēlējās kārtot centralizētos eksāmenus bioloģijā, fizi-

kā, ķīmijā un Latvijas un pasaules vēsturē. Centralizētie eksāmenu uzdevu-

mi prasīja rūpīgu iedziļināšanos un nestandarta risinājumu meklēšanu.  

Var teikt, ka mūsu skolas absolventi veiksmīgi tika galā ar šo uzde-

vumu un kārtējo reizi pierādīja, ka  tepat mūsu novadā var iegūt patiešām 

kvalitatīvu vidējo izglītību.  

Vislabākie rezultāti ir sasniegti matemātikas centralizētajā eksāme-

nā – 68,78% (valstī vidējais -34,6%). Arī pārējos CE mūsu absolventu re-

zultāti ir vai nu labāki par valsts vidējiem rādītājiem, vai tiem tuvu. Salīdzi-

not ar pagājušo gada rezultātiem, esam spēruši platu soli uz priekšu. Paldies 

par parādītajām zināšanām, prasmēm centralizētajos eksāmenos absolven-

tiemPaldies skolotājiem, kas veiksmīgi sagatavoja absolventus valsts pār-

baudījumiem! Lai veicas mūsu absolventiem turpmākajās dzīves gaitās! 

Edgars Puksts 

Kārsavas vidusskolas direktors  

VESELĪGI PAVADĪTS LAIKS—
PĀRGĀJIES DABAS PARKĀ 

Purvi ir Latvijas dabas bagātība un tie 

ir atrodami visā Latvijā. 16. jūnijā dabas par-

kā “Numernes valnis” notika aizraujoša izzi-

ņas pastaiga pa Kugriņu purvu, ko organizē-

ja Kārsavas novada pašvaldība un Dabas aiz-

sardzības pārvalde.  

Lielākās purvainās platības Kārsavas no-

vadā ir Salnavas, Goliševas un Malnavas pagas-

tos. Šoreiz dabas mīļiem tika piedāvāta iespēja 

apmeklēt Kugriņu purvu, kas atrodas dabas par-

kā “Numernes valnis”. 

Lietus smidzināšana netraucēja pārgājie-

na dalībniekiem ne tikai izstaigāt dabas parka 

teritoriju, bet arī vērot dzīvniekus, iepazīties ar 

sūnām un ķērpjiem, kā arī ieraudzīt dzelteno 

dzegužkurpīti, kas ir orhideju dzimtas suga un ir 

aizsargājama augu suga Latvijā un Eiropā. Pēc 

pastaigas visi kāpa skatu tornī, lai redzētu kādu 

teritorijas daļu viņi ir izstaigājuši, kā arī kopīgā 

piknikā visi apsprieda redzēto un dzirdēto. 

Paldies Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas vecākajai 

valsts vides inspektorei Elīnai Tripānei par inte-

resanto stāstījumu un ekskursiju pa aizsargājamo 

dabas teritoriju, kā arī visiem tiem, kuri atrada 

brīvo laiku un devās iepazīt ekosistē-

mu.Pasākums tika organizēts projekta 

“Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē 

Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

ja. 

Antra Lipska 

tūrisma organizatore 

Atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu – sapņi. /Herberts Velss/ 

Absolventu salidojums bija sirsnīgs, jauks un saulains. Salnavas skolas viesmīlīgās telpas 

kā allaž gaidīja ikvienu savējo un ciemiņus. Uz sarīkojumu šī gada 15.jūnijā tika aicināti bijušie 

skolas direktori, pedagogi, darbinieki un izglītības iestādes absolventi. 

Katrs no mums vēlējās atcerēties kādu interesantu, neaizmirstamu notikumu, piedzīvojumu 

vai epizodi no skolas laikiem, lai dalītos atmiņās, pasmietos par nerātnībām vai jokiem ar saviem 

klasesbiedriem, skolasbiedriem. Šķiet, ka tas mums izdevās! 

Ar muzikāliem priekšnesumiem sanākušos priecēja un kopā sadziedāties aicināja, Salna-

vas kapela “Sābri” un mazā kapela “Sābrīši,” kā arī lustējāmies un dziedājām kopā ar bijušo ab-

solventu, tautas muzikantu Daini. Priekšnesumi mijās ar apsveikumiem. Patīkami, ka svētkus ar 

savu klātbūtni pagodināja novada domes un pagasta pārstāvji, novada kaimiņskolu direktori. Sali-

dojuma balli spēlēja un dancotgribētājus iekustināja azartiskais un humoristiskais Zintis no Tilžas 

pagasta. 

Paldies visiem, kas bija atnākuši, atbraukuši, lai satiktu savus skolas biedrus un bijušos 

pedagogus, lai dalītos atmiņās un pieredzē, lai pasēdētu skolas solā, lai pastaigātu pa veco muižas 

parku, lai vēl pakavētos atmiņās, šķirstot vecos skolas albumus. Sirsnīgu paldies vēlamies teikt 

pasākuma vadītājiem, bijušajiem skolas absolventiem, Valentīnai, Martai un Jānim. Paldies visam 

skolas kolektīvam par ieguldījumu pasākuma sagatavošanā un norisē. Paldies viesiem, bijušajiem 

pedagogiem, absolventiem, ciemiņiem par laba vēlējumiem. 

 Indra Punane 

Salnavas pamatskolas skolotāja 

SALNAVAS SKOLAI 115! 

Šogad Kārsavas vidusskolas 12.klasi absolvēja 18 Kārsa-

vas novada jaunieši. Lai nokļūtu pie atestāta, viņiem bija jākārto 

obligātie centralizētie eksāmeni svešvalodās, latviešu valodā, ma-

temātikā.  

BEZDARBNIEKU UN SADARBĪBAS PARTNERU IEVĒRĪBAI 

No 20. jūlija līdz 2.augustam NVA Ludzas filiāle Kārsavā 

būs slēgta sakarā ar darbinieka atvaļinājumu. Nepieciešamības gadījumā griezties NVA Ludzas filiālē, Sta-

cijas ielā 44, tālrunis uzziņām 65781250, 25685330. 
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 Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. 

gs. vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecī-

bas centrs.  

 Līdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā pateicoties rosī-

gam pasta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 

1825. gadā Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gada-

tirgus gadā.  

  

Miesta attīstību veicināja Pēterburgas - Varšavas dzelzceļš (tika būvēts no 

1859.-1868.g.). Tas ir vecākais Latvijā. 

 Pilsētas tiesības Kārsavai piešķirtas 1928. gada 11. februāri. Jau ce-

turto reizi aicinām jūs ielūkoties Kārsavas pilsētas laika griežos. Šoreiz 

ieskats no 1970.-1979 gadam.  

 Foto materiālu palīdzēja apkopot fotogrāfs Nikolajs Mortukāns.  

Mūzikas skolas izlaiduma kopbilde.Direktors Gunārs Bošs. 

< Svinīgs mītiņs 1. maija svētkos.  

Vidusskolas 2. korpuss > 

< Vīriešu frizēta-

vas frizieri. 

 

 

 

Skolas pēdējā 

zvanā 10.kl. > 

SPK kolektīvs novembra svētku demonstrācijā. 

< Kāsavas pilsētas 

ainava.  

 

 

 

 

Aptiekas Nr. 55 darbi-

nieku kolektīvs, va-

dītāja Leonova.> 

Pionieri goda sardzē brāļu 

kapos. 
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KĀRSAVAS JAUNO VIEGLATLĒTU PANĀKUMI 

Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14 grupai notika Ogrē šī gada 6. jūnijā. 

Ludzas novada sporta skolu tajā pārstāvēja četri jaunie soļotāji no Kārsavas. Meite-

ņu konkurencē par valsts čempioni kļuva Brigita Mūrniece Krišāne, kura uzrādīja 

absolūti labāko rezultātu, pārspējot arī zēnus, sesto vietu izcīnija Kristīne Polukeje-

va, zēnu konkurencē ātrākais un Latvijas čempions-Sandis Ivanovs.  

Jāatzīmē arī Rafaēla Rastargujeva starts. Zēns trenējās tikai vienu mēnesi, distanci 

veica kā trešais, bet saņēma diskvalifikāciju par soļošanas stilu, ja zēns strādās ar tādu uz-

cītību kā tagad, rezultāti neizpaliks. Uzrādītie rezultāti: Brigita Mūrniece Krišāne- 1000 m 

sp.soļ.-5.02.79- 1. vieta. Kristīne Polukejeva- 1000 m sp. soļ- 6.12.14 - 6 . vieta.  Sandis 

Ivanovs- 1000 m sp.soļ.- 5.36.88 -1. vieta.  Rafaēls Rastargujevs- diskvalificēts. 

No 11. Līdz 12. jūnijam Jelgavā notika Baltijas valstu bērnu vieglatlētikas festi-

vāls, kurā startēja arī divas Kārsavas V/L nodaļas audzēknes: Marija Bojāre, Brigita Mūr-

niece-Krišāne. Šajās sacensībās notika arī atlase uz Eiropas bērnu vieglatlētikas sacensī-

bām Polijā. Marija, izcīnot 1. vietu augstlekšanā, ieguva tiesības pārstāvēt Latvijas izlasi Polijā. Rezultāti: Marija Bojāre- AIL-1.38- 1. vieta. Brigita 

Mūrniece- Krišāne- 600 m- 2.10. 63- 11. vieta. 21. jūnijā Marija Bojāre, startējot Polijā izcīnija 3. Vietu ar rezultātu 1.30 m., jāpiebilst, ka labāku re-

zultātu iegūt traucēja lielais uztraukums un laika apstākļi. Jānovēl jaunajai sportistei izturību un centību treniņos, rezultāti būs. Latvijas Čempionāts 

vieglatlētikā U-18, U-20 grupām notika no 21. – 22. jūnijam Saldū. U-18 grupā Ronalds Staņislavskis izcīnija broznu, Vitvita Krišāne palika uzreiz 

aiz godalgām 5000 m distancē soļošanā. U-20 grupā grupā medaļas savā starpā sadalīja Edgars Gadžega un Rūdis 

Laganovskis, attviecīgi 1. un 2. vieta 5000  m distancē soļošanā. Sofija Ločmele- 3000 m, skr.- 4. V., 1500 m- 5.v. 

Rezultāti: Ronalds Staņislavskis- 5000 m sp. soļ.- 31.57.37 – 3. vieta .Vivita Krišāne- 5000 m sp. soļ.- 32.43.30- 4. 

vieta. Edgars Gadžega- 5000 m sp. soļ.- 30.31.57- 1. vieta. Rūdis Laganovskis- 5000  m sp.soļ.- 32.13.41- 2. vieta.  

Sofija Ločmele- 1500 m- 5.17.32- 5.v., 3000 m -11.31.32- 4.v. 

 Pēdējais Latvijas čempionāts notika Ventspilī šī gada 29. jūnija līdz 30. jūnijam U-16 grupai. Šajās sacensībās 

paspīdēja Viktorija Krišāne, kas 3000 m sp.soļ. savu personīgo rezultātu uzlaboja un tuvāko konkurenti, apsteidza 

gandrīz par minūti, meitenei personīgais rekords un 6. vieta arī trīssoļlēkšanā. Labi startēja arī Darija Ločmele, kas 

izcīnija 2. vietu 3000 m skr. un 6. vietu 1500 m, Nikita Jakimovs 8. vietu 3000 m, un 11. vietu 1500 m. Rezultāti: 

Viktorija Krišāne- 3000 m sp. soļ.- 16.34.90- 1.v. (P.R.) 3IL- 10.35- 6.v. (P.R.). Darija Ločmele- 3000 m- 11.34.03 -

2.v., 1500 m- 5.27.63- 6.v. Nikita Jakimovs- 3000 m-11.58.78- 8.v.,1500 m- 5.23.43- 11.v. 

Viktorijs Krišāns 

LUDZAS NSS KĀRSAVAS VIL nodaļas treneris 

 Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi norādes no Datu valsts inspekcijas, par Fizisko personu datu aizsarzības likuma tiesisko regulējumu, 
ka pašvaldība drīkst informēt par nozīmīgiem jaunumiem– jaundzimušo skaitu, noslēgtās laulības, jubilejas un mirušo datus, tikai norādot to kopējo 
skaitu, nepubliskojot personu vārdus un uzvārdus. Ievērojot likuma prasības turpmāk šī informācija tiks noformēta citādāk. Kārsavas novada dzimt-
sarakstu nodaļā 2018. gada jūnija mēnesī reģistrētas 3 miršanas, 1 laulība  un 2 dzimšanas, vecāki izvēlējušies saviem bērniem vārdus Melānija un 
Rainers. Sirsnīgs sveiciens jaunajiem vecākiem!  

Informatīvais izdevums “Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža– 2001 eksemplārs. 

Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. Informāciju sagatavoja A.Zīmele.  

AUTOCEĻU BŪVDARBI KĀRSAVAS NOVADĀ RIT PILNĀ SPARĀ 

Jūnijā Kārsavas pilsētas - Miera, Kalēju un Sporta ielām tika atjaunoti ielu segumi. Darbus veica SIA “ Ceļi un Tilti”. Darbu kopējās izmaksas 

ir 75798,13 Eur.Jūlijā tika atjaunoti ielu segumi Malnavas pagastā Ziedu un Zaļās ielas posmiem, kā arī noasfaltēts atkritumu šķirošanas laukums. Ie-

pirkumu vinnēja un darbus veica SIA “ DSM Meistari”. 

Tuvāko divu nedēļu laikā beigsies projekta “Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” ceļa posmiem divkārtu virsmas apstrāde. Dar-

bus veic Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, uzrauga būvuzraugs no SIA “KEM ” - Elīna Kiščenko. 

Tiks apstrādāti šādas ielas: Jāņa, Parka un Zaļās ielas Mežvidu pagastā, Straujas iela Mērdzenes pagastā un autoceļa posms Salnava – Aizsili – Bēliņi 

– Verpeļi Salnavas pagastā. Veiksmīgi uz priekšu rit darbi Alejas, Nākotnes ielā un ceļa posmos Soldoni – Šoseja,  Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi, 

kurus veic  SIA „Rubate”, ceļu būvuzraugs no SIA “BaltLineGlobe”. Jūnija mēnesī uzņēmējs ir veicis visu caurteku izbūvi Alejas ielā, uzsākta sān-

grāvju tīrīšana un rakšana. Pēc vietējo iedzīvotāju lūguma un saņemtajiem iesniegumiem tika nolemts izbūvēt papildus nobrauktuves ar caurtekām, lai 

varētu piekļūt saviem īpašumiem. Nākotnes ielā, autoceļu posmos Soldoni – Šoseja un Kārsava – Jēči - Otrie Mežvidi ir uzsākta sāngrāvju rakšanas 

un tīrīšanas darbi. 

 Jūlija pēdējā nedēļā tiks uzsākti asfaltēšanas darbi pilsētas centrā- Baznīcas, Malnavas un Sporta  ielu posmos, darbus veiks  SIA “ Ruba-

te”.Būvdarbu laikā jārēķinās ar transporta kustības ierobežojumiem, tādēļ Kārsavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un ar sa-

pratni uzņemt iespējamās neērtības  būvdarbu laikā.  

Informāciju  par projektu norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Inese Lipskas vai pa tālruni 

26101155. 

Inese Lipska 

projektu vadītāja 

twitter.com/Karsavas_Novads karsava.lv facebook.com/KarsavasNovads 


