Krāšņi un līksmi tiks svinēti Kārsavas novada svētki!
Kultūras programma sāksies ar Jauniešu dienu 17. augustā – plkst.
14.00 “Krosta” estrādē norisināsies dažādās rotaļas un atrakcijas – seju
apgleznošana, velo veiklības, bezmaksas virtuālā atrakcija 7D brilles un
atvērtā lāzertaga spēle dabā. Vakara izskaņā plkst. 19.00 notiks koncerts
“Svētki jaunībai”, kur tiks godināti Kārsavas pilsētas un Malnavas pagasta pilngadnieki. Par muzikālo baudījumu parūpēsies grupa “Cover
Crew”.
19. augustā plkst. 12.00 notiks Kārsavas pilsētas prezentācija un kārsaviešu rokdarbnieku un amatnieku izstādes atklāšana Kārsavas Kultūras
namā. Pēc izstādes pa Vienības ielu notiks ratiņu parāde, kas būs krāšņs
izrotāto ratiņu karnevāls, un uzreiz pēc tam plkst. 13.00 “Krosta” estrādē
skanēs radošo ģimeņu koncerts “Svētki bērnībai”, kur tiks sveikti Kārsavas novada jaundzimušie iedzīvotāji.
Notikumiem piepildītākā diena būs 24. augusts – paralēli sporta notikumiem – plkst. 16.00 izstādes “Kārsavas stāsti” atklāšana Linu pieņemšanas punktā (Sporta iela 2), kur notiks bezmaksas fotosesija divu dienu
garumā ar fotogrāfu Didzi Grodzu. Plkst. 18.00 ērģeļu koncerts Malnavas Rožukroņua Dievmātes Romas katoļu baznīcā kopā ar Ilonu Bageli
(mecosoprāns) un Edīti Alpi (ērgēlniece). Savukārt plkst. 19.30 pie KārŠogad Kārsavas pilsēta svin savu 90 gadu jubileju. No 12. augusta savas Kultūras nama tiks atklāts jaunais pulkstenis, ko par godu pilsētas
līdz 26. augustam Kārsavas novadā notiks ikgadējie novada svētki, jubilejai dāvina SIA „Salenieku dolomīts”.
kuri pulcina iedzīvotājus un viesus kopīgā kultūras baudīšanā, sporta
Kārsavas novada svētku kulminācija notiks 25. augustā, kur jau no
sacensībās un vietējo mājražotāju meistarojumu baudīšanā.
plkst. 17.00 Kārsavas pilsētas tenisa kortos zumēs ļaudis un tirgotāji mājTradicionāli novada svētki sākas ar dažādām sporta aktivitātēm, jau 12.
augustā rītā Kārsavas vidusskolas stadionā notiks minifutbola sacensības ražotāju tirdziņā. Svētku koncertuzvedums “Kuorsova, Kuorsava, Kuorsajauniešiem (8x8). 18. augustā plkst. 11.00 Kārsavas pilsētas tenisa kortos veņa” notiks plkst. 19.00, kurā vērosim viesu un pašdarbnieku uzstāšanos,
notiks tenisa turnīrs un plkst. 16.00 sporta entuziasti ir aicināti piedalīties kā arī sveiksim iedzīvotājus vecumā no 90 un vairāk gadiem. Pēc koncerta
Salnavas skrējienā. 21. augustā Kārsavas vidusskolas stadionā notiks varēs vērot svētku salūtu un līksmotājus priecēs zaļumballe ar grupu
pludmales volejbola sacensības (2 vīr. +1 siev.). 24. augusta rīts iesāksies “Baltie lāči” un grupu “Hameleoni”.
ar Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona meiteņu minifutbola čempionātu Kārsavas vidusskolas stadionā un tiem, kam netraucē tumsa, plkst. 21.00 ir
Sīkāka svētku programma atrodama 4. lpp.
aicināti uz iecienīto nakts strītbolu, Ghetto florbolu (3x3) un ielu futbolu
“1x1 Panna” Kārsavas pilsētas tenisa kortos. Sporta aktivitātes noslēdzas
26. augustā, kur notiks minifutbola sacensības (7x7), kā arī ikvienam būs
Antra Lipska
iespēja pārbaudīt savus spēkus ielu vingrošanā, dambretē, šautriņu mešanā
sabiedrisko attiecību speciāliste
un šaušana mērķī.

Virtuālā tūre Ziemeļlatgales dabas objektu
Četru Ziemeļlatgales novadu
kopprojekta “Iepazīsim, lai
nosargātu” ietvaros tapusi
virtuāla tūre jeb interaktīva
dabas dārgumu krātuve par
Kārsavas, Balvu, Baltinavas
un Rugāju novadu dabas un
tūrisma objektiem.
360 grādu fotogrāfijās un gaisa skatos skatāmas Kārsavas novada
dabas parka „Numernes valnis” izteiksmīgās ainavas, ko varbūt ar nemaz mēs, apmeklētāji, neesam ievērojuši.
Interaktīvajā Ziemeļlatgales dabas dārgumu krātuve ir lieliska iespēja iepazīt unikālo teritoriju ar četriem ezeriem, biotopu bagātību, osveida grēdām un daudz ko citu.
Ar prieku nododam apskatei saiti virtuālajai tūrei (www.ej.uz/
apskatiziemellatgali) un aicinām izmēģināt virtuālās realitātes brilles
Kārsavas novada tūrisma informācijas punktā. Tagad, esot jebkurā pasaules malā var apmeklēt Numernes valni Kārsavas novadā, Motrīnes
ezeru Baltinavas novadā, Pededzes lejteci un briežu dārzu “Mežsētas”
Rugāju novadā un Bērzpils pagasta ievērojamākās kultūrvēstures un
dabas vietas Balvu novadā.
Tieši šī klātbūtnes sajūta padara virtuālo realitāti tik atraktīvu!

Atklāts jauns velomaršruts nr.782 „Sajust Aizgāršu”
Vasara rit pilnā sparā un ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam
ir iespēja iepazīties ar jaunu velomaršrutu “Sajust Aizgāršu”.
Brauciena laikā var iepazīties ar Zaborovjes purvu, apskatīt Goliševas Sv.Trijādības pareizticīgo baznīcu, Orehovkas piemiņas vietu,
uzzināt, kas ir Mazie Bati un daudz ko citu.
Maršruts aizvijas 33 kilometru garumā un domāts nesteidzīgai
atpūtai. Velomaršruts “Sajust Aizgāršu” palīdzēs iepazīt ne tikai iepazīt Kārsavas novadu vairāk, bet arī pavadīt dienu veselīgā gaisotnē!
Atgādinām, līdzi jāņem pase vai ID karte, jo brauciens ved gar
Eiropas Savienības ārējo austrumu robežu.

Satiksmes ierobežojumi ierobežojumi
Malnavas pagastā
Pašvaldība informē, ka ceļa posmos Soldoni – Šoseja un Kārsava –
Jēči – Otrie Mežvidi, kur notiek ceļu pārbūve, gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi.
Šiem ceļa posmiem tiks veikta dubultās virsmas apstrāde. Virsmas
sega ir elastīga, tāpēc to ir ļoti viegli nobīdīt un veidosies rises.
Lai tiktu nodrošināts maksimālais ceļu kalpošanas mūžs, iepriekš minētajos ceļa posmos, no 20. augusta līdz 10. septembrim tiks
slēgta transporta kustība tehnikai virs 3, 5 tonnām.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pašvaldība un sabiedrība
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Zemkopības ministrija izsludina valsts mēroga dabas katastrofu lauksaimniecībā
Izvērtējot pieejamo informāciju, Krīzes vadības padome ir atzinusi, ka • ievērot samērības principus attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku
pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas Latvijas lauksaimniecībā ir delabturības prasību ievērošanu, kas saistīti ar barības bāzes nodrošināfinējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzīšanu.
bas un katastrofas pārvaldīšanas likuma tiesību normām.
Lēmuma pieņemšanai par soda sankciju nepiemērošanu iestādes var
Veicot fizisko kontroli un vērtējot noteikto atbalsta prasību izpildi, lūgt lauksaimniekus uzrādīt pierādījumus, kas minēti attiecīgo lauku vēsvalsts un Eiropas Savienības atbalstu administrējošās iestādes nepiemēros tures ierakstos, it īpaši attiecībā uz sēklu, stādu vai dīzeļdegvielas iegādi,
soda sankcijas par šādu prasību neizpildi:
samaksu par veikto darbu (pakalpojumu) u.c., tai skaitā fotofiksācijas par
kultūrauga lauku pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko uzņēmis pats lauk• kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālās biezības nosaimnieks.
drošināšanu;
•

•
•

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir deleģēts pēc
kultūrauga vai kultūraugu maisījuma dominanci (pieļaujama pārmērīlauksaimnieka
pieprasījuma sagatavot Valsts ieņēmumu dienestam nepiega nezāļainība, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī,
ciešamos
atzinumus,
ja valsts mēroga dabas katastrofā cietusī persona
ja augi nav uzdīguši vai to dīgstība bijusi zema, kā arī tie iznīkuši pēc
lauksaimniecībā
nevar
izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus
iestādīšanas);
un tai ir nepieciešams vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par soda
kultūraugu sēšanas termiņu līdz kārtējā gada 25. jūnijam;
sankciju nepiemērošanu.
neattiecināt minimālās ražības ieguves prasības saistītā atbalsta saLR Zemkopības ministrija ir lūgusi Eiropas Komisiju atļaut izmaksāt
ņemšanai par sertificētām (labības, kartupeļu, stiebrzāļu un lopbarības avansa maksājumus lielākā apmērā jau 2018. gada septembrī, kā arī šogad
augu) sēklām un cietes kartupeļiem;
ieviest atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem.

Iedzīvotāju ievērībai!
Kārsavas „Krosta” estrādes apkārtnē notiek teritorijas labiekārtošanas darbi - tiek planēta zemes virsma.
Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
Sakarā ar nelikumīgo atkritumu izmešanu pie Kārsavas „Krosta”
estrādes, Kārsavas pašvaldība ir vērsusies Valsts policijā un vaininieki
tiks atrasti.
Aicinām būt saudzīgiem pret vidi, jo tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet
gan tur, kur nemēslo.
Attēlā: iedzīvotājiem izmestie atkritumi Kārsavas „Krosta” estrādes apkārtnē

Tematiskie sienu gleznojumi rotā Kārsavas
novada pagastus

Trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem sāksies augusta vidū

„Latvijas valsts simtgadei” par godu Kārsavas novadā tika izveidoti monumentāli sienu gleznojumi, kuros
attēlotas katram pagastam raksturīgas ainavas.

Augusta vidū sāksies nākamā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide",
kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 11 dažādās nozarēs.

Kārsavas novada pašvaldība ar Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” atbalstu realizējusi projektu “Kārsavas novada iedzīvotāju ideju
dzirkstis – „LATVIJAI-100””, kura ietvaros, katrā novada pagastā veidoti sienu gleznojums ar vietai zīmīgu
ainavu.
Projekts tika realizēts ar mērķi veicināt iedzīvotāju
aktivitāti, celt pašapziņu un apliecināt viņu nozīmi novada kultūras veidošanā.

Attēlā: Gleznojums uz Malnavas muižas klēts, kas ataino veco Malnavas smēdi 1972. vai 1928. gadā. Darbā redzams vecākais kalējs
Jārums ar sievu un meitu Olgu, kā arī ar lielo āmuru kalējs Aleksandrs Lelis ar sievu un meitām Valentīnu un Anatoliju.

• ķīmiskā rūpniecība;
• būvniecība;
• kokrūpniecība;

• elektronisko un optisko iekārtu ražošana,
informācijas un komunikāciPieteikšanās sākot no 15. augusta līdz
jas
tehnoloģijas;
17. augustam, iesniedzot mācību pieteikumu izglītības iestādē. Plānots, ka mācību
• metālapstrāde, mašīnbūve un mašīngrupu komplektēšana un mācības šīs pie- zinības.
teikšanās kārtas dalībniekiem sāksies šī
Detalizēts jauno mācību saraksts pieegada novembrī.
jams projekta mājas lapā
Arī trešajā kārtā mācībām varēs pieteik- www.macibaspieaugusajiem.lv augusta
ties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotā- vidū.
ji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darMācību izmaksas 90% apmērā sedz ES
ba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājufondi
un valsts, 10% ir strādājošā līdzmakmā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepasājums, kuru var segt arī darbinieka darba
beigtu vai pabeigtu izglītību.
devējs. Savukārt mācības bez maksas ir
Mācību klāsts trešajā pieteikšanās kārtā strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūbūs līdzīgs iepriekšējās pieteikšanās piedā- cīgās personas statusu.
vājumam - mācības būs pieejamas 11 tautPirms pieteikšanās izsludināšanas izsaimniecības nozarēs:
manto iespēju pieteikties karjeras konsultā•tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un cijai pie projekta sadarbības partneādas izstrādājumu ražošana;
ra Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras
konsultantiem 28 organizācijas filiālēs visā
• pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība;
Latvijā.
• ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Ei• drukas un mediju tehnoloģijas;
ropas Sociālais fonds un Latvijas valsts,
• transports un loģistika;
līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot
vairāk nekā 25 miljonus eiro.
• enerģētika;
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JAUNIEŠI DODAS VELO BRAUCIENĀ PA LATGALI

ĒRĢEĻU KONCERTS KĀRSAVĀ

to uzstādītās aktivitātes, devāmies
tālāk uz Ruskulovu, kur šogad norisinājās talka un tika sakopts parks.
Kā nākamā pietura bija Krišjāņu
pagasta Balvu novada Krišjāņu Romas katoļu draudze, kas tika izveidota 1933.gadā, pēc nelielas atpūtas, pamazām, turpinot ceļu devāmies uz Gaigalavu, kur no vietējiem
iedzīvotājiem ievācām informāciju
par telšu vietām un izklaides iespējām pie Lubānas ezera. Ceļš līdz
ezeram bija brīnumains, 8 km garš
no abām pusēm, ar ezeru ieskautais
asfaltēts ceļš, kas mums sniedza
papildus prieku, jo gandrīz viss
80km
ilgais
maršruts tika nobraukts pa grunts
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Kārsavas
novada jaunieši, konsultējoties ar jauniešu ceļu.
lietu speciālisti Solvitu Dzērkali un saņemot
Tuvojoties pludmalei mēs iegriezāmies atpūatbalstu, nolēma realizēt iniciatīvu un mērot tas kompleksā „Bāka”, kur uzkāpjot uz ēkas
ceļu cauri Latgalei, līdz Latvijas lielākajam jumta varējām redzēt ezeru no visām tā pusēm.
ezeram – Lubānam. Par godu savam novaBeidzot nonācām pludmalē un baudījām vadam, apmeklējot arī dažus no lielākajiem
kariņas, ko mums sarūpēja Pūga. Pēc saldā mieapskates objektiem.
ga un atpūtas bija jāmēro ceļš arī atpakaļ. JāsaOtrdiena, 31. jūlijs. Pavisam saulains rīts. ka, ka tas bija daudz grūtāk pārvarams, jo, sauPēdējie gaisa pūtieni velosipēda riepās, un va- les nogurdināti un kājām sāpot, mēs izvēlējāram sākt mērot ceļu. Vēl nenokļuvuši pie mies nedaudz īsāku maršrutu atpakaļceļam. Pelpirmās atpūtas vietas – Salnavas, iegriezāmies dvieta pie Lubānas ezera ir izcila vieta visu paaplūkot Naudaskalna akmeni, kurš nesen tika audžu gada gājuma cilvēkiem.
celts vēlreiz gaismā, pateicoties Salnavas jaunPūgas jaunieši iesaka nebaidīties un nākt ar
iešiem. Nedz nātres, nedz koki mūs neapturēja
savām
idejām pie jaunatnes lietu speciālistiem,
un mums izdevās to aplūkot.
kopā mēs varam daudz!
Salnavā paķēruši mūsu vienu no braucējiem,
Jolanta Probuka
devāmies līdz Numernes valnim. Nebija gluži
pa ceļam, taču ne katru dienu nākas būt Salnavas pusē ar velo. Aplūkojuši skatu torni un ap

Kopš Kārsavas baznīcā ir iebūvētas ērģeles, par to skaņošanu, kopšanu un uzturēšanu augstā kvalitātē rūpējās ērģelnieks, profesors, ērģeļbūves eksperts Tālivaldis Deksnis. Šopavasar izcilais mūziķis aizgāja mūžībā. Viņa dzīvesbiedre, ērģelniece Edīte
Deksne Kārsavu apmeklēs pirmoreiz un ar
sirsnību vēlas dāvāt savu koncertu Kārsavai
novada svētkos.
Ērģelniece savā bagātīgajā koncertdzīvē parasti sadarbojas ar ļoti daudziem izciliem mūziķiem. Šoreiz programma izveidota kopā ar
operas solisti Ilonu Bageli.
Ērģelniece Edīte Deksne (Alpe) un dziedātāja Ilona Bagele sadarbojas jau sen – kopā atskaņotas dažādas koncertprogrammas, kuras
raksturo abu mākslinieču radošo aicinājumu
apvienot savā daiļradē gan klasisko, gan mūsdienu mūziku.
Tādēļ starp klasiskām ārijām un iemīļotām
latviešu dziesmām koncertu programmās aizvien ieskanas arī kaut kas no mūsdienu ritmiem, tango vai džeza noskaņām, kā arī atraktīvi skaņdarbi ērģelēm solo.
Muzicējušas Rīgas Doma baznīcā, Jūrmalas
Dubultu baznīcā, Liepājas Trīsvienības baznīcā
u.c.
Kārsavas baznīcā abas mūziķes viesosies
pirmo reizi un atskaņos skaistāko savas sadarbības laikā iestudēto repertuāru.
Skanēs gan klasicisma laikmeta komponistu
Dž. Pergolēsi, Dž. Morandi, Š. Guno, angļu
mūsdienu komponista Karla Dženkinsa un
Astora Pjacollas mūzika, latviešu komponistu
Jāņa Ivanova un Raimonda Paula dziesmas u.c.

VĒSTURISKĀS PASTAIGAS IZSTĀDĒ “KĀRSAVAS STĀSTI”

PASĀKUMU PLĀNS

Kārsavas novadu
svētku ietvaros notiks
vēl nebijis pasākums
Kārsavas novadā izstādes
"Kārsavas
stāsti" atklāšana. Šis
būs grandiozs pasākums, kurš ieskicēs
foto fragmentus no
senatnes un tagadnes,
kā arī sniegs ieskatu
par rakstu krājumu
"Kārsavas
stāsti",
kurš iznāks novembrī.

18. augustā plkst. 19.00 Mežvidu KN Jaunības svētki. Turpinājumā balle ar ansambli "Pie
letes"
19. augustā plkst 10.00 Kārsavā (telegrāfa
un Raiņu ielu krustojumā) Mājražotāju tirgus. Par lustīgu noskaņojumu rūpēsies Salnavas Kultūras nama pašdarbnieku kolektīvs.
8.septembrī plkst. 21.00 dabas parkā
„Numernes valnis” Nakts sēņošanas festivāls
„Ejom bakuot”
Vēsturiskais linu pieņemšanas punkts. Fotogrāfijas autors Didzis Grodzs

Par izstādes rašanos domnīcas Creative Museum vadītāja, raksta krājuma un izstādes koordinatore Ineta Zelča Sīmansone stāsta: "Rakstu
krājuma veidošanas procesu, fotodokumentējot
kultūrvēstures objektus Kārsavas novadā – muižas, baznīcas, Kārsavas dzelzceļa staciju un
depo, ebreju kapus utt., atlasot vēsturiskās fotogrāfijas muzejos un arhīvos, sadarbojoties ar
Kārsavas novada iedzīvotājiem, radās ideja iesildot rakstu krājumu, atklāt izstādi “Kārsavas
stāsti”".

eksponēti Kārsavas novada vēsturiskie attēli.
Ikvienam būs iespēja izstaigāt vēsturisku pastaigu, kurā tika atstātas pēdas aiz mums.

Izstādes un raksta krājuma tapšanas komandā
piedalās Domnīcas Creative Museum vadītāja
Ineta Zelča Sīmansone, muzeologs, projekta
“Kārsavas stāsti” līdzautors Raivis Sīmansons,
fotogrāfs Didzis Grodzs, grafiskais dizaineris
Edvards Percevs, Latvijas Okupācijas muzeja
Publiskās vēstures nodaļas vadītājs, Dr.
hist. Uldis Neiburgs, scenogrāfe un video māksliniece Ineta Sipunova, tādi pētnieki kā Dr.
Atklājot vēsturisko mantojumu, vietējiem
hist. Juris Urtāns, Dr. hist. Tatjana Bogdanoiedzīvotājiem būs iespēja izmantot bezmaksas
viča, Dr. hist. Inese Runce un citi.
foto sesiju divu dienu garumā ar fotogrāfu Didzi
Izstādes darba laiks novadu svētku laikā:
Grodzu un kļūt par foto stāsta daļu.
Kārsavas novada svētki notiek no 12. augusta līdz 26. augustam. Izstādes atklāšana 24. augustā plkst. 16.00 un tā būs vērojama vienu mēnesi. Izstāde tiks atklāta bijušajā linu pieņemšanas punktā – ēkā pilsētas vēsturiskajā centrā,
kas no 19. gs. saglabājies līdz mūsdienām. Tas
būs zināms scenogrāfisks eksperiments, jo telpā
tiks izvietotas lielformāta fotogrāfijas, kurās
dokumentēti Kārsavas novada kultūras mantojuma objekti mūsdienās. Ārpusē ēkas logos tiks

25. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00
26. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00
Antra Lipska
sabiedrisko attiecību speciāliste

16. septembrī plkst. 13.00 Kārsavas Mūzikas
un mākslas skolā Prāta spēles „Aļberts”

MK „SALNAVA” IEGŪST 3. VIETU
FESTIVĀLĀ MNHAUZENS
Pirmajā augusta nedēļas nogalē Gulbenes
novada Lejasciemā notika mednieku festivāls Minhauzens. Šogad jau 20 reizi, pulcējot 78 mednieku kolektīvu komandas no
visas Latvijas. Kārsavas novadu šogad pārstāvēja mednieku klubs “Druva”, “Salnava”
un „Rītupe”.
Komandas sacentās nopietnos un mazāk nopietnākos sporta veidos. Notika Latvijas 3.
briežu piebaurošanas čempionāts, medību suņu
parāde, izglītojoši semināri.
Kopvērtējumā pirmā vieta MK „Zvārde”,
otrā - SIA „Švēriņi” un trešā - MK „Salnava”
mednieki. MK “Druva” ieguva 17. vietu, MK
„Rītupe” 42. vietu. Apsveicam!
Šī gada 15. augustā, Kārsavas novada pašvaldībā brīvdiena, saistībā ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku dienu.

SABIEDRĪBA

4 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS

AUGUSTS

2018

KĀRSAVAS NOVADA SVĒTKU PROGRAMMA
17. augustā Kārsavas „Krosta” estrādē

No 12. augusta līdz 26. augustam Sporta svētki

No plkst. 14.00 līdz 17.00 - rotaļas un atrakcijas

12. augustā plkst. 9.30 Minifutbols jauniešiem (8x8), Kārsavas vidusskolas stadionā.

Plkst. 20.00 - koncerts „Svētki jaunībai”, kurā tiks godināti Kārsavas
pilsētas un Malnavas pagasta pilngadnieki

M.Oļipovs tel. 26316115

Plkst. 22.00 - zaļumballe kopā ar grupu Cover Crew

18. augustā

19. augustā

Plkst. 11.00 Teniss, Kārsavā, Vienības ielā 64 (tenisa kortos)

Plkst. 12.00 - Kārsavas pilsētas prezentācija un kārsaviešu rokdarbnieku
un amatnieku izstādes atklāšana Kārsavas Kultūras namā

L. Naglis 25409009
Plkst. 16.00 Salnavas skrējiens „Ieskrien vasarā”, Salnavā

Plkst. 12.45 - ratiņu parāde no Kārsavas Kultūras nama līdz Kārsavas
„Krosta” estrādei

J. Ļubka 29215303

Plkst. 13.00 - jaundzimušo sveikšana un radoši ģimeņu koncerts „Svētki
bērnībai” Kārsavas „Krosta” estrādē

21. augustā Pludmales volejbols (2 vīr.+1 siev.), Kārsavas vidusskolas
stadionā, pludmales volejbola laukumā

24. augustā

J. Vorkalis 28343926

Plkst. 16.00 - Izstādes “Kārsavas stāsti” atklāšana Linu pieņemšanas
punktā (Sporta iela 2, Kārsava). Bezmaksas fotosesija divu dienu garumā ar fotogrāfu Didzi Grodzu.

24. augustā

Plkst. 18.00 - ērģeļu koncerts kopā ar Ilonu Bageli (mecosoprāns) un
Edīti Alpu (ērģelniece) Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu
baznīcā

M. Oļipovs 26316115

Plkst. 19.30 - svinīgā pulksteņa atklāšana pie Kārsavas Kultūras nama
25. augustā - galvenā svētku diena Kārsavas „Krosta” estrādē

Plkst. 10.00 Latvijas Ziemelaustrumu reģiona meiteņu minifutbola čempionāts Kārsavas vidusskolas stadionā

Plkst. 21.00 Nakts strītbols un Ghetto florbols (3x3), Kārsavā, Vienības
ielā 64 (tenisa kortos)
J. Vorkalis 28343926 , R. Rumaks 29234721

Plkst. 17.00 - mājražotāju tirgus

Plkst. 23.00 Ielu futbols „1x1 Panna”, Kārsavā, Vienības ielā 64 (tenisa
kortos)

Plkst. 19.00 - koncertuzvedums „Kuorsova, Kuorsova, Kuorsoveņa”

M.Oļipovs tel. 26316115

Pēc koncerta svētku salūts
Plkst. 21.00 - zaļumballe kopā ar grupu Casper&Co

26. augustā plkst. 13.00 Minifutbols (7x7), ielu vingrošana, šaušana
mērķī, šautriņas un dambretes Kārsavas vidusskolas stadionā

Plkst. 22.00 - zaļumballe kopā ar grupu Baltie lāči

M. Oļipovs 26316115

Plkst. 1.00 - zaļumballe kopā ar grupu Hameleoni
Projekta budžets: 28093,81 eiro, kur ELFLA finansējums - 25284,43
eiro un pašvaldības līdzfinansējums - 5319,49 eiro. Pērn 2017. gadā proLatvijas Lauku attīstī- jekta ietvaros tika uzstādīti 7 brīvdabas trenažieri Goliševā, Mežvidos,
bas
programmas Mērdzenē un Malnavā.
2014.–2020.
gadam
Pēc atkārtotās iepirkuma procedūras bērnu rotaļu laukuma izveide Kārapakšpasākuma 19.2.
savas
pilsētā un Otrajos Mežvidos tika uzticēta firmai SIA “MK Dizains”.
„Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrī- Tagad Otrajos Mežvidos bērni var spēlēties rotaļu mājiņā ar slidkalniņu,
bas virzītas vietējās šūpoties uz šūpolēm vai vizināties ar karuseli. Savukārt Kārsavas pilsētas
attīstības stratēģiju” bērniem piedāvājam jaunu rotaļu vietu, kura atrodas tuvu daudzdzīvokļu
aktivitātes
19.2.2. mājām. Bērni savām rotaļām laukumos varēs izmantot jau ierasto aprīko„Vietas potenciāla at- jumu: rotaļu mājiņu ar slidkalniņu, līdzsvara šūpoles, vienvietīgas bērnu
tīstības
iniciatīvas” šūpoles, karuseli, smilšu kasti. Taču, lai bērnu rotaļu laukumu padarītu
projekta ietvaros tika saistošāku dažāda bērnu vecuma grupām, tas tika papildināts ar jaunajiem
izveidoti jauni bērnu spēļu elementiem - uzstādīti virvju rotaļu laukuma 4 dažādi moduļi. Viens
rotaļu laukumi - Kārsavas vidusskolas stadionā un Otrajos Mežvidos. no tiem, līšanas caurule, ir paredzētas bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Vecāku un vecvecāku ērtībai ir uzstādīti ērti soliņi.
Projekta realizācijas rezultātā ir piedāvātas daudzveidīgas aktīvās atpūLai jaunais bērnu rotaļu laukums un sakārtota teritorija ap to priecē
tas iespējas visām sabiedrības grupām arī sociālās atstumtības riskam pamūsu
bērnus un visus Kārsavas pilsētas iedzīvotājus!
kļautajām personām, tādējādi veicinot novada iedzīvotāju, veselības nostiprināšana, kā arī fizisko spēju attīstīšana un veselīga dzīves veida uztuRita Jonikāne
rēšanu. Aktīva atpūta bērniem un jauniešiem veicinās normālu organisma
Projekta vadītāja
attīstību, nobriešanu un nostiprinās savstarpējās attiecības.

Kārsavā un Otrajos Mežvidus jauni bērnu rotaļu laukumi

Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi norādes no Datu valsts inspekcijas, par Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu, ka
pašvaldība drīkst informēt sabiedrību 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 informācijā tiks noformēta citādāk.
Kārsavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada janvāra mēnesī veikti 12 miršanas reģistri, 1 laulības reģistrs un 3 dzimšanas reģistri, vecāki izvēlējušies saviem bērniem vārdus Raitis, Viktorija un Ksenija.
karsava.lv

facebook.com/KarsavasNovads

twitter.com/Karsavas_Novads

Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs,
Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.lipska@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv.

