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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Elza, Jānis  
Sirsnīgi sveicam jaundzimušo vecākus 

 un vecvecākus!  

IESKATS AIZVADĪTAJOS LĪGO SVĒTKOS KĀRSAVAS NOVADĀ  

23. jūnija vakarā Mērdzenes estrādē Jānus ielīgoja bijusī mērdzeniete, 
,pašlaik Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inga Misāne Grasberga kopā ar 
dzīvesbiedru Gundaru Grasbergu, Latvijas Nacionālā teātra aktie-
ri.Interesanta un daudzveidīga programma vienaldzīgu neatstāja nevie-
nu.Koncerta sākumā izskanēja Līgo tautasdziesmu virkne "Pa gadskārtu 
Jānīts nāca".Skanēja dziesmas no teātra izrādēm, un , protams, nerātnās 
tautasdziesmas. 
Starpbrīžos dejoja Mērdzenes vidējās paaudzes deju kolektīvs 'LUSTE". 

Koncerta izskaņā sveicām pagasta Līgas un Jāņus. Jānis Lipskis, jānis Po-
ļnijs, Jānis Čigāns, Jānis Puļčs un pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs ar lā-
pām iededza Jāņu ugunskuru. Dedz, Jāņu uguns, dedz, sargā mūsu Latvi-
ju. Latgali no visa ļaunā! 

Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par pasākuma finansiālo atbalstu.  

Mērdzenes KN vadītāja Anita Šarkovska 

23.jūnijā Kārsavas Krosta estrādē, uz kopīgu ielīgošanu kopā ar Rēzeknes tautas mūzikas kapelu “Dziga”, tikai gaidīts ikviens novada iedzīvotājs. Ko-
pīgos dančos un rotaļās tika līksmi aizvadīts Līgo vakars.  

“Breineiga pateiceiba RTMK "DZIGA", pasuokuma daleibnīkim, KKN apskaņuošonys saimei, Kuorsovys Namsaimnīka ļaudim i Kuorsovys Nūvoda 
Pašvaldeibai ! “ 

Ināra Rasima Kārsavas kultūras nama vadītāja 

20.06. Salnavas estrādē notika ielīgošanas pasākums, ar mājražotāju tirdziņu, kurā varēja iegādāties kvasu no Briežuciema, Baltinavas sievas sarūpē-
jušas bija sierus un rokdarbus, vietējie Kārsavas novada mājražotāji piedāvāja medu un tējas. Apmeklētājus iepriecināja atraktīvā Kārsavas novada 
senioru rokdarbu izstāde, kas tapusi Covid 19  ierobežojumu laikā. Salnavas amateātris pielāgoja A. Dančas komēdiju "Divi čorti Pūramolā" Līgo 
svētku tematikai , tika godināti arī Jāņi un Līgas.  Līdz pusnaktij jestrus dančus spēlēja Salnavas kapela. Sirsnīgs paldies visiem par kopābūšanu ielī-
gošanā Salnavā!  

Valentīna Kirsanova  Salnavas Kultūras nama vadītāja 
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Lai varētu 

veiksmīgi realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Kārsavā, 2. kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/022, SIA “KĀRSAVAS NAMSAIM-
NIEKS” ir saņēmis Kārsavas novada pašvaldības galvojumu Valsts kases 
aizdevuma piešķiršanai un jūnija sākumā parakstījis aizdevuma līgumu  
ar Valsts kasi. 

Kapitālsabiedrība ir noslēgusi līgumus kanalizācijas tīklu izbūvei. 
Būvdarbus pēc iepirkuma veikšanas veiks SIA “Rubate”, līguma summa 
– 232 518,51 Eur bez PVN. Veiksmīgai projekta realizācijai ir nepiecie-
šama būvuzraudzība, to veiks Imants Akmentiņš. Autoruzraudzību objek-
tā veiks Māris Jurdžs no SIA “ INŽENIERPROJEKTI VIDEI”. Būvdarbu 

izpildei ieplānoti 9 mēneši. 
2018. gadā tika izstrādāts būvprojekts Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu izbūvei, kā arī tai pašā gadā tika apstiprināts projekta iesniegums, lai 
saņemtu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta ietvaros ūdensapgā-
des tīklu izbūves izmaksas bija neattiecināmas, tāpēc Kapitālsabiedrība 
pieņēma lēmumu izbūvēt tikai kanalizācijas tīklus. 

2020. gadā SIA „Kārsavas namsaimnieks” virzīja priekšlikumu uz do-
mi un  Kārsavas novada pašvaldības dome atbalstīja ūdens trases izbūvi 
Kārsavas pilsētas Sporta, Avotu un Lauku ielās, palielinot Kapitālsabied-
rības pamatkapitālu. 

 Būvdarbus pēc tirgus izpētes rezultātiem veiks SIA “Rubate”, līguma 
summa – 132 605,77 Eur bez PVN.  

Juris Vorkalis  
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 

valdes loceklis 

KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA TĪKLU IZBŪVE KĀRSAVAS PILSĒTĀ 

Noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu 
projektos” projektu vērtēšana. 
 Atklātam konkursam tika pieteikti četri projektu, apstiprināti divi pro-

jekti. 
“Investīcijas dzīves kontā”, projekta iesniedzējs biedrība “Kūzuls”. 
"Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, vei-
cinot mācību motivāciju jauniešiem", biedrība "Dodkepu.lv". 

Ludmila Oļipova 
Kārsavas novada pašvaldības kontaktpersona saistībā ar Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem  

Tālrunis: 28624025   E-pasts:  ludmilaolipova@inbox.lv  

PROJEKTA PUMPURS VĒRTĒŠANAS REZULTĀTI 

 
 
 
 
 
SIA “ Kārsavas namsaimnieks” 29. maijā pieņēma lēmumu par būvpro-
jekta “Jaunas katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā” līguma pārtrauk-
šanu no Pasūtītāja puses.  
Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis Līgumā noteiktos dar-
bus kopumā. Saskaņā ar Līgumu, Uzņēmējam visi darbi bija jāpabeidz un 
jānodod Pasūtītājam līdz 30.12.2019. Minēto termiņu Uzņēmējs nav ievē-
rojis. Tāpat bija acīmredzams, ka Uzņēmējs darbus neizpildīs un nenodos 
Uzņēmēja iesniegtajā koriģētajā laika grafikā norādītājā termiņā – līdz 
31.05.2020. Par to liecināja neizpildīto darbu apjoms un tas, ka faktiskais 
darbu progress par vairākiem mēnešiem atpaliek no Uzņēmēja iesniegtajā 

koriģētajā laika grafikā paredzētā progresa. 
Ņemot vērā, ka Uzņēmējs nav ievērojis Līguma noteikumus, Pasūtītājs 
izmanto savas tiesības un pārtrauc Līguma darbību, Uzņēmējam neka-
vējoties ir jāaptur Darbi, un jāveic tikai paši nepieciešamākie pasākumi, 
lai iekonservētu vai aizsargātu jau veiktos Darbus, un jānodod veiktie 
Darbi un Būvniecības izpilddokumentācija Pasūtītājam līdz 2020.gada 
29.jūnijam. 
 Uz atlikušiem būvdarbiem tiks sludināta jauna iepirkuma procedū-
ra. Optimistiskākajā gadījumā jaunā katlumāja varētu būt pabeigta rude-
nī, taču, visdrīzāk, apkures sezona būs jāuzsāk ar esošajām katlumājām, 
kuras būs darba kārtībā un iedzīvotājiem par siltumu dzīvojamajās mā-
jās nav jāsatraucas. 

 
Juris Vorkalis  

SIA “Kārsavas namsaimnieks” 
valdes loceklis 

PAZIŅOTS PAR KATLU MĀJAS BŪVDARBU LĪGUMU PĀRTRAUKŠANU 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/

I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-

šanas samazināšanai” atklāta konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jaun-

iešu iesaiste iniciatīvu projektos” atbalstu saņē-

mis biedrības “Kūzuls” projekts 

“INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ”.  

Biedrība „Kūzuls” 17 mēnešu laikā (1.jūlija  līdz 
2021.gada 30. novembrim ) realizējot projektu 
“INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” un sadar-
bojoties ar vietējiem uzņēmējiem, iesaistot 5 
pieredzējušus amatu meistarus, organizēs 7 
vērienīgas aktivitātes 25  projekta dalībniekiem, 
no kuriem 10 ir priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu grupā ar mērķi- 

rosināt jauniešu aktivitāti, novēršot informācijas 
trūkumu, ceļot pašapziņu un mazinot depresīvo 
noskaņojumu, veicināt zināšanu un prasmju piln-
veidošanu caur neformālās izglītības prizmu.  

 Projekta aktivitātēs  tiks izmantotas daudzveidī-

gas metodes, ne tikai tādas, kādas jaunietis pie-

radis redzēt skolas darbā un ikdienā ,bet tādas,  

kuras rosinās videi draudzīgas attieksmes veido-

šanu tiešā saskarsmē ar dabu un cilvēkiem, ak-

centējot prasmju un attieksmju izkopšanu, kas ir 

īpaši svarīgi neformālās izglītības gadījumā, kad 

runa ir  vērtību sistēmas un rīcības veidošanu. 

Prioritātes- veselīgs dzīvesveids, nodarbinātība, 

piemērota vide, sociālā drošība. 

Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:  

”Pusaudžu ādas kopšana un stila veidošana”, 

“Latgales virtuves noslēpumu meklējumos”, 

“Zaļā aptieciņa”, “Radošā muzicēšana”, ”Dejas 

uz ielas”, izzinošā ekskursija “Uz Vidzemi!”. 

Plānotās projekta aktivitātes notiks tuvu jauniešu 

dzīvesvietām, Kārsavas novada Salnavā un  Kār-

savā,  vairākās aktivitātēs tiks iesaistīti jauniešu 

vecāki kā pasākumu apmeklētāji. 

Sīkāku informāciju varēs saņemt pie projekta 
vadītājas Valentīnas Kirsanovas- mob. 
29471359 vai rakstot epastu valenti-
na.kirsanova@karsava.lv  

BIEDRĪBA „KŪZULS” REALIZĒS PROJEKTU “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” 

mailto:ludmilaolipova@inbox.lv
mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv
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 SALNAVĀ ĪSTENOS PROJEKTU “VASALS, SALNAVAS MUIŽĀ!” 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras pro-
grammām reģionos” projektu konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020” 
esniegto projektu konkursa kārtībā apstiprināts projekts “Vasals, Salna-
vas 
muižā!” un tā īstenošanai piešķīra finansējumu EUR 700,00. 
Biedrība ”Kūzuls” īstenos projektu sadarbībā ar AS “Latvijas valsts me-
ži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
„ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS” atbalstu. 
Projekta ietvaros Salnavas muižas logos tiks izvietoti 22 lielformāta ban-
neri jeb digitālās fotogrāfijas, kuras atainos sadzīviskas ainas no Salna-
vas dzīves. Sakārtojot un uzlabojot Salnavas muižas ēkas vizuālo tēlu, 
tiks radīta sakārtota vide, kas liks patīkamāk justies gan vietējiem iedzī-

votājiem, gan tūristiem. 
Salnavas muiža un parks ir 18. gs. muižas komplekss ar daļēji saglabātu 
sākotnējo struktūru, tai skaitā, kungu māja. Muižas teritorijā ietilpst ie-
kopts parks, gleznains dīķis ar saliņām un viens no lielākajiem novada 
akmeņiem- Mīlestības akmens. Muižas kungu māja būvēta 1785. gadā 
klasicisma stilā, koka konstrukcijā. Ēkā ir koka kāpnes ar  virpotiem ba-
lustriem, krāsnis, plastiskas griestu dzegas. Muižas kungu mājas iekštel-
pās ir saglabājušies daži interjera objekti- podiņu krāsnis, kuras rotātas 
ar ornamentālām dzegām u.c. Kungu mājas otrajā stāvā ir savākta senlie-
tu kolekcija, kurā ietilpst liecības par Salnavas un Kārsavas novada vēs-
turi, Salnavas skolas vēsturiskie dati un senlietas, ko vietējie iedzīvotāji 
ir savākuši no dažādiem laika posmiem. 
Projekta mērķis veicināt Salnavas pagasta kultūrvēsturiskās vides efektī-
vu un ilgtspējīgu izmantošanu, uzlabojot un popularizējot dabas un kul-
tūrvēstures mantojumu Kārsavas novadā. 
Projekta ietvaros izsludināts  foto konkurss “Salnaviešu mantojums”  ar 
mērķi – izvēlēties 22 melnbaltas bildes logu banneriem. Aicinām at-
saukties fotogrāfus, kas vēlas piedalīties konkursā! 
Pieteikties un vairāk informācijas pa tel. 29471359. 
 Konkursa rezultātus plānots paziņot 15.jūlijā. Izvēlēto bilžu autori sa-
ņems balvas. 

Katrīna Ločmele 
Sabiedrisko attīcību speciāliste  

biedrībā “Kūzuls” 

Latgales reģiona Tūrisma asociācija 

“Ezerzeme” īsteno projektu „Mārketinga 

kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīs-

tībai un popularizēšanai”, kas ilgs 2 gadus. 

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp 

Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma no-

zares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim ap-

jomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga 

kampaņu. 

Tūrisma asociācija “Ezerzeme” jau šobrīd 

strādā pie jauna Latgales vizuālā tēla, kas tiks 

prezentēts kopējā Latgales reģiona stendā 

Starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū 

„Balttour 2021”. Stenda dizaina koncepcijas 

autors būs Didzis Jaunzems. Didzis Jaunzems 

ir viens no pieprasītākajiem jaunās paaudzes 

latviešu arhitektiem, kurš izglītojies un guvis 

pieredzi daudzās pasaules valstīs. Aizvadītajā 

gadā ieguvis titulu “Gada jaunais arhitekts” 

un Latvijas pirmo Ainavu arhitektūras lielo 

balvu par skatu terasi Valmierā. Viņa darbi 

priecē ne tikai Latvijas iedzīvotājus, bet arī 

nes Latvijas vārdu ārpus mūsu valsts robe-

žām.  

Sadarbība ar Latgales reģionu Didzim izvei-

dojusies jau vairākus gadus atpakaļ, viņš ir 

autors 3 vides objektiem- UGUNS, ŪDENS, 

GAISS, Ziemeļlatgales novadu kopprojektā 

„Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pēt-

nieku sevī!”, ko aicinām apmeklēt arī šovasar 

apceļojot Latgali!  Vides objekts UGUNS, kas 

atrodas Kārsavas novada dabas parkā 

“Numernes valnis”, tika ievērots arī prestižajā 

mākslas festivālā Ansī Ainavas („Annecy 

Paysages”), kur 2 mēnešus priecēja Francijas 

Alpu pilsētiņas iedzīvotājus. Kā pats idejas 

autors saka, tas bija sava veida ceļošanas por-

tāls starp divām valstīm – ja ieejot paviljonā 

Ansī, būtu iespējams nonākt dabas parka 

„Numernes valnis” mežos. SIA “Didzis Jaun-

zems Arhitektūra” projektēšanas birojs ir arī 

izstrādājis vērienīgo Lūznavas muižas parka 

labiekārtojuma vīzijas projektu.  

Finiša taisnē atrodas tūrisma mārketinga kon-

cepcija Latgales reģiona tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, ko izstrādā Vidzemes augstsko-

las asociētais profesors Andris Klepers. Tas 

būs pamats uz kura balstīsies turpmākā Latga-

les tūrisma mārketinga kampaņa un svarīgs 

rīks Latgales uzņēmējiem plānojot savu darbu 

un attīstību tūrisma jomā.  

*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales re-
ģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēša-
nai” (Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots  
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 
apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīs-
tības veicināšanai” ietvaros. Atbalsta Zemko-
pības ministrija un Lauku Atbalsta dienests. 

 Inga Zagorska 

 

TOP JAUNS LATGALES VIZUĀLAIS TĒLS 

Mērdzenes pagastā brīvdabas estrāde ir kultūras pasākumu norises vieta, atpūtas un , protams, ciemata vizītkarte. Estrādei ir uzlikts  kvalitatīvs beto-
na klājums. Uz jaunā klājuma notika Līgo vakara pasākums. Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu estrādei. Paldies uzņēmē-
jam,  darbu vadītājam Gunāram Blusam un viņa vadītajai komandai par  kvalitatīvi un prasmīgi izplānoto un paveikto darbu, iekļaujoties noteiktajos 
termiņos. Estrāde arī turpmāk kalpos  interesantu un drošu pasākumu norisei, kas priecēs Mērdzenes pagasta ļaudis, novadniekus kā arī ciemiņus no 
tuvākiem un tālākiem pārnovadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jānis Koļčs,  
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs  

MĒRDZENĒ ATJAUNOTS ESTRĀDES GRĪDAS SEGUMS 
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Informatīvais izdevums „Kārsavas Novada Vēstis”; Iznāk 1 reizi mēnesī; Tirāža - 2001 eksemplārs, 

Mob.tel. 26 606 506; e-pasts: antra.barkane@karsava.lv. Lasiet avīzi digitālā formātā Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv. 

 

Instagram.com/karsavas_novads/ karsava.lv facebook.com/KarsavasNovads 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 3 miršanas reģistri: 

Bļinova Zoja 

1927. - 12.05.2020 

Kārsava 

 

Bondare Līvija 

1933. - 23.05.2020 

Mērdzenes pagasts 

 

Zlidne Roza 

1924. - 15.05.2020 

Malnavas pagasts 

22.jūlijā pie Mežvidu KN pulcējās krietns pulks daiļā dzi-
muma pārstāvju, kas savos spēkratos bija gatavas izmēģi-
nāt spēkus sieviešu autoorientēšanās pasākumā, kopumā 
pulcējot 8 komandas. 

Ar lielu centību bija gatavojusies katra komanda, gan tika 

rotātas mašīnas, pārdomāts par vizuālo tēlu  un komandas 
nosaukumu. 

Katrai auto komandai tika dots uzdevums atrast konkrētus 
punktus piem.  Rogovkas kafe un jābildējas ar krodzinieci. 
Objektos—Bērzgales estrāde, Mežvidu tomāti, norāde z.s. 
“Lūsēni”, uz Rītupes tilta, Mežvidu norāde, jāizveido ko-
mandas bilde. 

 Komandas veiklība tika pārbaudīta spējā  atrast vietu, kur 
bildē iekļautos— papardes, govs,  vīrietis, ar savu auto vai 
piemēram , iebrienot līdz ceļgaliem ūdenī. 

 Kopējais trases garums 50 km, kurš nevarēja atrast kon-
trolpunktus secībā - tam pat garāka. 

Komandas netika vērtētas uz ātrumu, bet gan uzdevumu 
izpildes oriģinalitāti un radošumu pieeju, līdz ar to katra 
komanda ieguva kādu nomināciju. 

Piem.  „Lobs, gords i soļa gona" - ģērbušās kā pavāres – 
“SAIMNIECISKĀKĀS” 

"Rudzupuķes" - zilās blūzēs un rudzupuķu vainadziņi arī 
mašīna rudzupuķēm – “NOPIETNĀKĀS”. 

"Radaveitos"- nav ko iebilst , desmitniekā, varbūt pēc so-
ciālā stāvokļa arī “ORIGINĀLĀKĀS” 

"Druvas čiepiņas"- 4 vīrieši pār ģērbušies par dāmām, 
pārliecinoši pierādīja, kādēļ ir titula “SEKSĪGĀKĀS 
”cienīgas. 

"Līgo Dūdas"- “PIEREDZĒJUŠĀKĀS” 

"Latgolys pyčis" “DRAUDZĪGĀKĀS” 

"Barbie girls jeb Borbolys" “CACĪGĀKĀS” 

Iznīcinātāji" -  ģērbušies Kovid aizsargtērpos, ieguva titulu 
“STERILĀKĀS 

 Līdzjutējiem tika dota iespēja sekot līdzi savām koman-
dām no kultūras nama, kur uz ekrāna tika rādītas izpildīto 
uzdevumu bildes. 

Tie, kuri nebrauca ar auto, varēja piedalīties Rogainingā 
(tehniskie iemeslu deļ foto orientēšanās tika pamainīta uz 
Rogainingu pa Mežvidu ciemu) 

Piedalījās 8 komandas gan savējie gan svešie, kuriem inte-
resē šis sporta veids.  

Komandas : Vainadziņi, Zemenītes, Riekstiņi, Jo-o, Ašās, 
Amanda un Reinis, Jermolovi, Jermoloviem rūgts. Pirmā 
vieta - Jermolovi Artūrs un Līga, Otrā vieta Ašās -  Vija 
un Olita dāmas no Rēzeknes, trešā vieta - Zemenītes  Bri-
gita Mūrniece-Krišāne un Marija Bojāre.  

Visiem tika pasniegtas balvas par piedalīšanos. 

Koncertā dalībniekus priecēja piedalījās Mežvidu folklo-
ras kopa, līnijdeju grupa “Chilly cha cha”, un Slišānu sai-
me Upītes. 

 

 

Sirsnīgs paldies vis-
iem, kas piedalījās, 
atbalstīja un juta līdzi. 

 

Gaidīsim arī nākam-
gad uz jauniem izaici-
nājumiem Mežvidos! 

 

 

Antoņina Mūrniece 

Mežvidu KN vadītāja 

IELĪGOŠANA MEŽVIDOS 


