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KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS 

 

JAUNĀKIE KĀRSAVAS 

NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

  

Ruslans, Aiga, Ansis  

Sirsnīgi sveicam jaundzimušā vecākus 

 un vecvecākus!  

 

Lai jūsu laimei jūras plašums 

Un mīlestībai - saules mūžs!  

 

 

Kārsavas novadā aizvadītajā mēnesī noslēgtas  

6 laulības 

 

(Dzimtsarakstu nodaļā mēnesī sastādīts 3 lau-

lību reģistrs un 3 laulības noslēgtas baznīcā)  

APSVEICAM! 

ZĪDŪŅA ATMŪDA 

20. septembrī Malnavas ciemā tika atklāts ak-

tīvās atpūtas parks "Zīdūņs". Tā ir 12 ha liela 

dabiskā meža teritorija, kas ir labiekārtota un 

pielāgota aktīvajai atpūtai visām paaudzēm.  

Parka veidošanas pirmsākumi ir meklējami 

19.gs. pirmajā pusē, kad Malnavas 

muižniekam piederošie dzimtcilvēki ierīkoja 

kungiem atpūtas vietu.  

Laika gaitā šī teritorija ir piedzīvojusi dažādas 

izmaiņas un īpaši šī parka daļa cieta Pasaules 

karu laikā. Padomju laikos atsākās šīs teritori-

jas labiekārtošana un pamazām "Zīdūņs" ie-

ņēma nozīmīgu vietu Malnavas ciema ie-

dzīvotāju kultūras dzīvē.  

Pateicoties entuziastiskiem vietējiem ie-

dzīvotājiem dažādos laikos parks ir piedzīvojis 

vairākkārtēju atmodu. Un šobrīd ar Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai fi-

nansiālu atbalstu parkā ir ierīkotas divu veidu 

trases- skriešanas un nūjošanas trase, kā arī 

gājēju pastaigu taka. Papildinātas tās ir ar 

dabiskā meža taku, kas ir iespēja cilvēkiem 

izbaudīt vairāk vai mazāk neskartu meža teri-

toriju. Teritorijā ir ierīkotas vairākas atpūtas 

vietas un uzstādīta āra tualete, vides objekti 

bērniem un jauniešiem, informatīvie stendi ar 

dabas vērtībās “Zīdūņa” parkā, soliņi, kā arī 

šķirojamo atkritumu urnas.   

Apmeklētāji tiek aicināti saudzēt dabu un 

nemēslot parka teritorijā, kā arī ievērot teritori-

jas uzturēšanās noteikumus.  

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvi-

jas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-

2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaim-

niecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/

rural-development-2014-2020_lv 

Inga Zagorska  

Kārsavas novada tūrisma organizatore  

Foto—Andis Stefanovičs 

 

 



Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Ludzas un Ciblas novada pašvaldī-
bām  uzsāka  projekta „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodroši-
nāšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” (Nr. 5.6.2.0/20/
I/007) realizāciju. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija re-
ģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstī-
bas programmām”3. kārtas ietvaros. 

   Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo iz-
augsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, 
Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārto-
jot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbil-
stoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības program-
mām. 

  Katra pašvaldība īsteno savas aktivitātes. Kārsavas novada pašvaldība šī 
projekta ietvaros realizēs aktivitāti “Kārsavas pilsētas Malnavas ielas 
posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve”.  Aktivitātes ietvaros 
notiek Malnavas ielas posma no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve 
–asfalta seguma izbūve 2. kārtās (875 m), ielas apgaismojuma izbūve un 
elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve .Projekts paredz uzņēmējdar-
bības vides sakārtošanu. Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uzņē-
mumi, kas nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu- darba vietu radīšanu, 
investīciju ieguldīšanu savos uzņēmumos un degradēto teritoriju sakārto-
šanu.  Projekta ietvaros paredzēts veikt arī būvuzraudzības un autoruzrau-

dzības pakalpojumus ielas pārbūvei, kā arī publicitātes pasākumus. 

    Kārsavas novada pašvaldības plānotās kopējās aktivitāšu izmaksas ir 
298 106, 09 EUR, t.sk. projektā iekļautās izmaksas – 294 730,13 EUR; 
izmaksas ārpus projekta – 3375, 96 EUR; attiecināmās izmaksas – 
294 730,13 EUR, t. sk.: 

ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām- 250 520, 61 EUR; 

            Valsts budžeta dotācija 4, 5% no attiecināmajām izmaksām- 
13 262, 86 EUR; 

Pašvaldības finansējums 10, 5% no attiecināmajām izmaksām- 30 946, 66 
EUR. 

Pašvaldība līdzfinansējunu un priekšfinansējumu nodrošinās, ņemot aiz-
ņēmumu Valsts kasē. 

Darbus veic SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA 
“Semita”, autoruzraudzību veic SIA “Projekts EAE”. 

Attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle 
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PROJEKTA “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” REALIZĀCIJA 

Biedrība „Kūzuls”  uzsākusi Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-

nai” atklāta konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu 

projektos” projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES 

KONTĀ” realizāciju.  

Augustā un septembrī uzsāktas projekta pirmās 

aktivitātes:  “Zaļā aptieciņa” un  izzinošā ek-

skursija “Uz Vidzemi!”, „ “Latgales virtuves 

noslēpumu meklējumos” 1.nodarbība, kuras da-

lībnieki gatavoja krājumus ziemai .  

27.septembrī 1.nodarbībā no cikla ”Pusaudžu 
ādas kopšana un stila veidošana” stāstīsim par 
sejas ādas kopšanu atbistoši vecumam 
(attīrīšana, tonizēšana un vajadzīgā krēma lieto-
šana). Sejas ādas tipa noteikšana. Padomi ķer-

meņa ādas kopšanai. Sintija Velme iepazīstinās 
ar dekoratīvās kosmētikas pasauli un meikapa 
trikiem. 
24.oktobrī notiks no cikla „ Zaļā aptieciņa” 

2.nodarbība “Ārstniecības augu žāvēšanas veidi, 

uzglabāšana, termiņi” 

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības ie-

stāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to 

profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās iz-

glītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglī-

tības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kur-

sam.  

Sīkāku informācija  pie projekta vadītājas Va-
lentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai rakstot 
epastu valentina.kirsanova@karsava.lv  

TIEK ĪSTENOTS PROJEKTS KOPĀ AR KAIMIŅU PAŠVALDĪBĀM 

mailto:valentina.kirsanova@karsava.lv


PIRMS APKURES SEZONAS PARŪPĒJIES PAR MĀJOKĻA 
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Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrē-

kiem, kas ir saistīti ar apkures lietošanu – netīrī-

tiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures 

ierīču lietošanu. Tādēļ pirms intensīvas apkures 

sezonas sākuma VUGD aicina iedzīvotājus iztī-

rīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstā-

dīt dūmu detektorus! Pirms katras apkures se-

zonas jāveic dūmvada tīrīšana 

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk 

nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg 

sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināma-

jam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvē-

pu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus ne-

notīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ie-

rīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var 

izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var 

radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezu-

mā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu 

karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējī-

gām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas 

var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas 

aizdegšanos. 

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sāku-

ma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un 

pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skur-

steņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot 

un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var 

veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un 

pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezo-

nas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgde-

dzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmva-

dus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezo-

nas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 

1.martam). Cita starpā reizi piecos gados jāveic 

arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtē-

jums, ko var veikt speciālists. 

Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurinā-

mo izmanto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un 

tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi 

gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures 

ierīce bijusi atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, 

jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ven-

tilācijas kanālu pārbaude. 

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjauno-

šana 

Ja izmantojat malkas plīti, tad jāatceras, ka arī tā 

laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns 

metāla apšuvums un plīts virsmā parādīties 

spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas 

plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām pe-

riodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aiz-

smērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo ce-

peškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Esiet piesardzīgi, izmantojot elektriskās sil-

dierīces 

          Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, 

iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektris-

kās sildierīces. Aicinām pievērts uzmanību ie-

rīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lie-

tošanas noteikumiem un neizmantot bojātas 

elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas! 

Dūmu detektori glābj dzīvības 

Šogad stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības 

noteikumu prasības – visos mājokļos (gan pri-

vātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem auto-

nomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz 

dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar 

ugunsdzēsības aparātu. Diemžēl VUGD apkopo-

tā statistika par mājokļu ugunsgrēkiem, kuros ir 

cietuši vai gājuši bojā cilvēki, liecina, ka lielāka-

jā daļā gadījumu dūmu detektori nav bijuši uz-

stādīti. Tomēr ir fiksēti vairāki gadījumi, kad 

tieši dūmu detektora signāls ir palīdzējis laikus 

pamanīt ugunsnelaimi un visiem mājokļa iemīt-

niekiem izglābties no piedūmotās vides. 

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu dro-

šību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošī-

bas prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes 

par savu un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien 

uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Plašāk par dū-

mu detektoriem un to uzstādīšanu la-

siet: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/

ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem 

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību 

un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificē-

tu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un ie-

kārtu tehnisko stāvokli! 

Agrita Vītola 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

Tel.: 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv 

http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem
http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem
mailto:agrita.vitola@vugd.gov.lv
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Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU un Latgales ērģelniece 

Guna Kise aicina visus uz bezmaksas koncertu ciklu “Mūzika Latgales 

dievnamos”, kuros klausītājiem būs iespēja izbaudīt pūšaminstrumentu 

spēcīgo un ērģeļu vareno skanējumu, klausoties īpaši šiem koncertiem 

aranžētus skaņdarbus. Apmeklētāji dzirdēs dažādu laiku akadēmisko mū-

ziku profesionālā izpildījumā – baroka, renesanses, romantisma un 20.gs. 

mūziku metālpūšmainstrumentu kvintetam, kā arī oriģinālskaņdarbus ēr-

ģelēm. Koncerti dievnamos tiks papildināti ar izglītojošiem vēstures stās-

tiem par senajām ērģeļmūzikas un metālpūšamintstrumentu spēles tradīci-

jām, kā arī Latgales reģiona ērģelēm. 

• 26. septembrī plkst. 18.00 – Malnavas Rožukroņa Dievmātes Ro-

mas katoļu baznīcā; 

• 27. septembrī plkst. 11.00(pēc dievkalpojuma) – Nautrēnu Vissvētās 

Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā; 

• 27. septembrī plkst. 13.00(pēc dievkalpojuma) – Rēzeknes Vissvētā-

kās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. 

Koncerti paredzēti Latgales novadu iedzīvotājiem un viesiem, kā arī mū-

zikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Īpaši uz koncertu tiek 

aicināti vietējās draudzes cilvēki, regulārie baznīcas apmeklētāji, kā arī 

talantīgās ērģelnieces Gunas Kises talanta pazinēji, cienītāji un atbalstītā-

ji. Pasākumu norise tiks organizēta, ievērojot valstī noteiktās epidemiolo-

ģiskās drošības prasības. Ieeja – bez maksas. 

”Koncertu cikls dažādos kultūras norises Latgalē, un tā ideja ir iedzīvināt 

metālpušaminstrumentu un ērģeļu mūzikas koncertus Latgales dievnamos, 

akcentējot ērģelēm raksturīgo skanējumu un sniedzot klausītājiem ne tikai 

muzikālu baudījumu, bet arī vēsturisku ieskatu par Latgales novadu ērģe-

ļu izcelsmi, attīstību un būvi, kas ir ļoti nozīmīgi Latgales kultūrvides 

daudzveidības saglabāšanā un attīstībā,” atklāj viens no koncertu organi-

zatoriem, kvinteta mūziķis Jānis Retenais. “Esam pārliecināti, ka šie 

priekšnesumi sagādās neaizmirstamas sajūtas gan klausītājiem, gan izpil-

dītājiem.” 

Ērģelniece Guna Kise ērģeļu spēles apguvi sākusi 2004. gadā Jāņa Ivano-

va Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mū-

zikas akadēmijas profesora Tālivalža Dekšņa ērģeļu klasi, 2009. gadā ie-

gūstot bakalaura grādu, bet 2011. gadā – maģistra grādu ērģeļu spēlē. Stu-

dējusi arī Nīderlandē un Dānijā. Guna Kise ir saņēmusi Mūzikas balvu 

par aktīvu un radošu darbību mūzikas sfērā no mācītājiem Anitas un Ivara 

Gaidēm, kā arī Amageras Mūzikas festivāla Talantu balvu 2010. gadā 

Kopenhāgenā. No 2013. gada Guna ir ērģeļspēles un klavierspēles skolo-

tāja Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā un Kārsavas Mūzikas un 

mākslas skolā. 2019. gadā apbalvota ar Nikodema Rancāna balvu izcilā-

kajiem Latgales reģiona skolotājiem nominācijā “Par mūsdienīgu un rado-

šu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai”. 

Koncertu cikls “Mūzika Latgales dievnamos” tiek rīkots ar Latvijas Kul-

tūrkapitāla fonda atbalstu. 

Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU ir piecu profesionālu mū-

ziķu ansamblis, kas izveidots 2017. gadā, aktīvi koncertē un vada meistar-

klases Latvijas mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās. 

Jānis Retenais, 

koncertu galvenais organizators 

 

„MŪZIKA LATGALES DIEVNAMOS”  ARĪ KĀRSAVĀ 

„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibi-

nāts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada 

labā. 

Apbalvojumu “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām perso-

nām par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā, kas var izpausties 

valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saim-

nieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan 

ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

Kandidātus apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanai 

var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Kārsavas no-

vadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai 

iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta dek-

larēta Kārsavas novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši 

iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas ad-

resi un konakttālruni). 

Apbalvojuma kandidātu pieteikšana notiek līdz šī gada 10. oktobrim. 

Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Kārsavas 

novada pašvaldībā 14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludinā-

šanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.  

Sīkāk par „Kārsavas novada Goda pilsonis” apbalvojumu lasiet noliku-

mā, kas ievietots Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā.  

Kārsavas novada Goda pilsoņu sveikšana ir tradīcija, kas nostiprināta 

vairāku gadu garumā, Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā apskatā-

mi citu gadu apbalvojuma saņēmēji. 

Solvita Dzērkale  

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

AICINĀM ATSAUKTIES BARIKĀŽU DALĪBNIEKUS 

Kārsavas novada dome aicina atsaukties vietējos iedzīvotājus, kuri 1991.gadā pašaizliedzīgi piedalījušies Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. Pieteik-

ties var pie pagasta pārvaldes vadītājiem vai Kārsavas novada pašvaldībā.  

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ansamblis&action=edit&redlink=1
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KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ PASNIEGTS LELB APBALVOJUMS “UZTICĪBAS VAIROGS”  

20.septembrī Kārsavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Vienības iela 

72) notika īpašs dievkalpojums, kuru šajā reizē vadīja LELB (Latvijas 

Evaņģēliski luteriskā Baznīca) Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe 

kopā ar bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, draudzes mācītāju Mārtiņu 

Vaickovski un mācītāju Oskaru Smoļaku. Dievkalpojumā tika pasniegts 

LELB apbalvojums “Uzticības vairogs” ilggadējai draudzes loceklei 

Ārijai Smoļakai, pateicībā par ieguldījumu Kārsavas draudzes dzīvē. 

Ārija Smoļaka ir dzimusi 1928.gadā un kopš Kārsavas draudzes atjau-

nošanas 1991.gadā ir bijusi iesaistīta draudzes kalpošanā. Kopā ar drau-

dzes aktīvu iestājoties par ideju, ka baznīcai, kas padomju gados bija 

pārvērsta par kinoteātri, atkal jākalpo mērķim, kādam tā sākotnēji celta 

– pielūgsmei un Kristus draudzes kopībai. Ārija kopā ar citām draudzes 

māsām, kas jau Mūžī-

bā, glabāja ticības pie-

redzi, kas iegūta vēl 

Latvijas brīvvalsts lai-

kos un palīdzēja kristī-

gās tradīcijas iedzīvi-

nāt Atmodas laikā 

starp Kārsavas drau-

dzes locekļiem. Lai arī 

cienījamo gadu dēļ 

draudzes kopībā sanāk 

būt reti, tomēr ar lugša-

nu un sirds rūpēm tiek 

sekots līdzi gan notiku-

miem drauzē un baznī-

cā, gan līdzdalīta sirds 

mīlestība ar kuplo sai-

mi: 3 bērniem, 7 mazbērniem, 16 maz-mazbērniem un 2 maz-maz-

mazbērniem. 

Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un 

Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga 

kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienā-

kumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrī-

bas garīgās izaugsmes labā. Baznīcas apbalvojuma Dome š.g. 25. jūnija 

sēdē par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Kārsavas draudzei 

piešķīra apbalvojumu “Uzticības vairogs” ĀRIJAI SMOĻAKAI.  

Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. gada 2. oktobrī ir pasniegti ap 

200 “Uzticības vairogi”. 

Kārsavas evaņģēliski luteriskā draudze ir dibināta 1920.gadā un 

1939.gadā iesvētīta jaunuzceltā Kārsavas Augšāmcelšanās evaņģēliski 

luteriskā baznīca. Tajā laikā draudzē darbojās apmēram 300- 400 drau-

dzes locekļu. 

Otrais pasaules karš ļoti ietekmēja Kārsavas luterāņu draudzes darbību. 

Tā kā liela daļa draudzes locekļu bija turīgi ļaudis, lielu saimniecību 

īpašnieki, daudzi tika izsūtīti uz Sibīriju vai devās bēgļu gaitās uz ārval-

stīm. Ievērojami samazinājās draudzes locekļu skaits. Padomju varas 

gados baznīcas ēka draudzei tika atsavināta un 1965.gadā draudze bija 

spiesta savu darbību pārtraukt.  

Baznīcu gaidīja sāpīgs liktenis. No torņa tika nozāģēts krusts, ar trosēm 

un buldozeriem tika nogāzts baznīcas tornis. Baznīcas zvans sākotnēji 

nonāca izgāztuvē līdz kādas pareizticīgo klostermāsas noorganizēja, lai 

tas nonāktu Višgorodok pareizticīgo baznīcā Krievijā. Baznīcas torņa 

vietā tika piebūvēts koka vestibils kinoteātra vajadzībām, baznīcas zālei 

tika aizmūrēti logi, nojaukts altāris un baznīcas telpās darbību uzsāka 

kinoteātris „Spartaks”.  

Kārsavas luterāņu draudze atsāka savu darbību 80.-tajos gados. Oficiāli 

draudze atjaunota un reģistrēta 1991.gadā. Pēc draudzes locekļu neatlai-

dīgiem lūgumiem 1991.gadā baznīcas ēku draudzei izdevās atgūt savā 

īpašumā. Tad arī atgūtajā baznīcā, kas bija zaudējusi savu cēlumu un 

sākotnējo skaistumu, tika noturēts pirmais atjaunotās draudzes dievkal-

pojums. Pamazām tika sagādāts baznīcai nepieciešamais inventārs. Bal-

tinavas luterāņi dāvināja mācītāja Ķemera gleznoto altārgleznu „Labais 

Gans”, kas arī tagad atrodas baznīcas altārī. Draudzes locekļi saviem 

spēkiem veica remontdarbus, izveidoja un izgatavoja altāri un kanceli, 

tika atjaunotas divas logu vietas. 2008.gadā draudzes draugi no Vācijas 

uzdāvināja un uzstādīja zvanu, no Grobiņas draudzes dāvinājumā sa-

ņemti baznīcas soli. Draudzes locekļi centušies darīt iespējamo, lai baz-

nīcas lielā zāle būtu piemērota galvenajam un svarīgākajam draudzes 

garīgās dzīves centram- Dievkalpojumam. 2015.gadā tika nojaukta pa-

domju laikos uzceltā vestibila piebūve, nomainīts jumta segums, izvei-

dota sadarudzības telpa, uzstādīts Rīgas Amatniecības vidusskolas ab-

solventu darinātais altāris un kancele, nomainīti dievnama logi un gal-

venās durvis.  

Dievkalpojumā 20.septembrī piedalījās Grostonas Kristiāna Dāvida pa-

matskolas audzēkņu un pedagogu pūtēju ansamblis. 

Sirsnīgā pateicībā, 

Oskars Smoļaks 

Rudens migrācijas laiks ir iespēja novērot retākas putnu sugas, kas Latvijā 

neligzdo, bet novērojamas šeit tikai kā caurceļotājas. Ikviens ir aicināts 

pirmajā oktobra nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, doties vērot putnu migrā-

ciju savā ģimenes lokā vai piedalīties Eiropas Putnu vērošanas dienu jeb 

“EuroBirdwatch 2020” pasākumos daudzviet Latvijā. Putnu dienas Latvi-

jā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde sa-

darbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fondu un citiem partneriem.   

Ikviens ir aicināts ne tikai apmeklēt publiski izziņotos pasākumus, ar ku-

riem var iepazīties vietnē www.putnudienas.lv sadaļā “Kalendārs”, bet arī 

rīkot savus Putnu dienu pasākumus mazākā vai lielākā lokā, ziņojot līdz 4. 

oktobra plkst. 16.00 par saviem putnu novērojumiem mobilajā lietotnē 

Dabasdati.lv. Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotie putni tiek uzskai-

tīti un apkopoti gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī 

neparastāko putnu sugu novērojumus. 

Pērnā gada rudenī šī pasākuma laikā 35 valstīs notikuši 1089 pasākumi, 

kuros 28 920 dalībnieku novērojuši 4 272 230 putnus, tai skaitā, Latvijā 

kopumā ziņots par 46 946 putniem, kas pārstāv vairāk nekā 150 sugas. 

Rudenī notiekošās Putnu dienas ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 

1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb 

“EuroBirdwatch”, ko organizē  lielākā putnu aizsardzības organizācija 

pasaulē “BirdLife International”, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģi-

jas biedrība.  

2020. gadā Eiropas Putnu vērošanas dienas Latvijā ir viena no Aktīvā ie-

dzīvotāju fonda atbalstītā projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības inte-

rešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste” aktivitātēm. Aktīvo iedzīvotāju 

fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instru-

mentu programma, kurai finansējumu nodrošina Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija. 

OKTOBRA SĀKUMĀ AICINA VĒROT PUTNU RUDENS MIGRĀCIJU EIROPAS PUTNU VĒROŠANAS DIENĀS 

http://www.putnudienas.lv/
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AIZBILDŅUS, ADOPTĒTĀJUS UN AUDŽUĢIMENES AICINA UZ SARUNU PĒCPUSDIENU  

“BĒRNIEM JĀAUG ĢIMENĒ” 

LUDZAS REĢIONA NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSA UZVARĒTĀJA ŠOGAD KĀRSAVAS VIDUS-
SKOLAS SKOLNIECE! 

Trešo gadu pēc kārtas Latvijā tiek organizēts Na-

cionālās Skaļās lasīšanas sacensība – konkurss 5. 

-6. klašu skolēniem. Konkurss norit trīs kārtās – 

vietējais (skolās vai vietējās bibliotēkās), reģio-

nālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. Šis ir konkurss, kurā dalībnieki skaļi 

lasa no pašu izvēlētām grāmatām fragmentus, 

pastāsta par grāmatu un par izvēli kā arī iepzīsti-

na klausītājus ar sevi. 

Sacensības mērķis sekmēt interesi par lasīšanu 

un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas 

aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku!!! 

Šā gada pavasarī daudzos Latvijas reģionos, tai 

skaitā arī Ludzas, ārkārtas situācijas izsludināša-

nas dēļ, nenotika fināla sacensības. Tāpēc tika 

pieņemts lēmums, ka finālu rīkosim attālināti. 

Līdz maija beigām skolas iesūtīja  dalībnieku 

video, kurus žūrija  vērtēja pēc pieciem kritēri-

jiem: prasmepastāstīt par grāmatas/fragmenta 

izvēli un sevi kā lasītāju, skaidra dikcija, lasīša-

nas temps, kontakts ar auditoriju. 

Ludzas reģiona Nacionālās skaļās lasīšanas kon-

kursa laureāti: 

1.vietu ieguva  – Denīza Loreta Nagle, Kārsa-

vas vidusskolas 5.klases skolniece. Viņa lasīja 

fregmentu no Gunta Bereļa grāmatas “Agnese un 

tumsas valdnieks”. 

2.vietu ieguva – Annija Estere Slesere, Kārsa-

vas vidusskolas 5. klases skolniece. Viņa izvēlē-

jās Meganas Makdonaldas grāmatu “Džūduja 

svipaste kļust slavena”. 

3.vietu ieguva – Alise Puzāne, Ludzas 

2.vidusskolas 6 klases skolniece ar  fragmentu 

no  Māra Runguļa grāmatas “Sirsniņsalas”. 

Loretai Zavickai atzinības raksts. 

Ludzas reģiona Skaļās lasīšanas čempio-

ne Denīza Loreta Nagle un viņas četri atbalstī-

tāji dosies uz Rīgu, Nacionālo bibliotēku, lai pie-

dalītos Lielajā Nacionālajā Skaļās lasīšanas finā-

lā! 

Lai veicas mūsu čempionei!!! 

Elita Zirne, Ludzas pilsētas galvenās bibiotēkas metodiķe 

2020.gada 30.septembrī plkst. 11:00 Kārsavas novada domes kon-

ferenču zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, gaidīsim potenciālos aizbil-

dņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz saru-

nu pēcpusdienu “Bērniem jāaug ģimenē”. 

Pasākumā ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī tikties ar ārpusģimenes aprūpes specialistiem un iepazīt esošas au-

džuģimenes pieredzi. 

Pasākumu potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem organizē Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība “Muna sāta” Latgales Plāno-

šanas reģiona īstenotā projekta  “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros. 

Ikvienu interesentu, kas vēlas piedalīties sarunu pēcpusdienā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu muna.sata@inbox.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 

29800932 vai 29402899 

 

Kārsavas pilsētā turpinās kanalizācijas un ūdens-

apgādes tīklu būvniecības darbi. Augustā tika 

pabeigti darbi Malnavas ielas posmā. Pašlaik 

aktīvi būvdarbi notiek Lauku ielā un tiks turpi-

nāti Avotu (no Stacijas līdz Sporta) un Sporta 

(no Telegrāfa līdz Smilšu) ielās.    

Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, iedzī-

votājiem būs iespēja pieslēgties pilsētas kanali-

zācijas un ūdensapgādes tīkliem, kā arī saņemt 

Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 

par pieslēguma uzbūvi. 

Informējam, ka Kārsavas novada dome 2019. 

gada 25. jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 

12 “ Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansē-

juma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem”, kur pieejama visa infor-

mācijā par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: http://

karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-

akti/ 

Lai ierīkotu kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklu 

pievadu: 

1. Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz pie-

teikumu SIA “Kārsavas namsaimnieks” par 

kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklu pievadu 

ierīkošanu; 

2. SIA “Kārsavas namsaimnieka” speciālisti 

apsekos objektu, izsniegs tehniskos noteiku-

mus un sastādīs darbu tāmi par ūdensapgā-

des un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīko-

šanas izmaksām Jūsu nekustamajā īpašumā; 

3. Informāciju par pretendentu ar visiem pama-

tojošiem dokumentiem un savu atzinumu 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” iesniedz Kār-

savas novada domē. 

Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pie-

ņem Kārsavas novada dome. 

Būvdarbu laikā aicinām iedzīvotājus būt sapro-

tošiem un ievērot ceļa satiksmes ierobežojumus, 

pagaida ceļu zīmes. Atgādinām, ka augstākminē-

to inženiertīku pieslēgšanu varēs veikt tikai pēc 

būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatāci-

jā, par ko mēs arī informēsim iedzīvotājus. 

SIA “ Kārsavas namsaimnieks” atvainojas par 

sagādātajām neērtībām projekta realizācijas lai-

kā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni. 

Juris Vorkalis 

SIA “Kārsavas namsaimnieks” 

valdes loceklis 

AKTUALITĀTES PROJEKTĀ “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA KĀRSAVĀ” 

mailto:muna.sata@inbox.lv
http://karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-akti/
http://karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-akti/
http://karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-akti/


 SPORTS 7 KĀRSAVAS NOVADA VĒSTIS            SEPTEMBRIS 2020 

KĀRSAVIEŠI STARTĒ  BALTIJAS KAUSA SACENSĪBAS ŠAUTRIŅU MEŠANĀ ”BALTIC CUP 2020” 

No 11.septembra līdz 13.septembrim Rīgā, 

Bellevue Park Hotel Riga tika aizvadītas Balti-

jas kausa sacensības šautriņu mešanā 

”BALTIC CUP 2020”, kurā starp 30 kungu 

(Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) un 10 dāmu ko-

mandām startēja arī SK Kuorsova šautriņmetē-

ju komanda "50 + 1" (Aivars Šutka, Rihards 

Tomašickis, Gunārs Ozoliņš, Laimonis Naglis, 

Zeltīte Strade, Marija Ružāne, Signe Sinkevi-

ča, Diāna Grabčika). Trīs dienās tika izspēlē-

tas spēles atsevišķās disciplīnās – individuāla-

jā, pāru un komandu disciplīnās. Pirmajā spēļu 

dienā individuālajās dāmu sacensībās Zeltīte 

aizcīnījās līdz dāmu pusfinālam, kurā ar 2 : 4 

piekāpās turnīra uzvarētājai Sarmītei Lavren-

tjevai (The Storm). Marija – 5, Signe – 9, Diā-

na - 17. Dāmu pāru turnīrā Marija/Zeltīte 

5.vietā un Signe/Diāna 17 vietā. Lielisks snie-

gums padevās dāmu komandu sacensībā, kurā 

Marija, Zeltīte, Signe un Diāna aizcīnoties līdz 

finālam, un esot vadībā 8:4 tomēr piekāpās 

komandu turnīra uzvarētājām - Lithuania Nati-

onal Team 8:9. 

Kungu sacensībās individuāli Aivars izcīnīja 

3.vietu. 1/8 ar 4:2 pieveica Aigaru Strēli, ce-

turtdaļfinālā ar 4:1 2020.gada Latvijas čempi-

onu Nauri Gleglu, un tikai  pusfinālā ar 1:4 

piekāpās Kristapam Mickus (ŠMK Priekule). 

Laimonis – 17, Rihards - 33, Gunārs - 65. 

Kungu pāru izloze šoreiz nebija no veiksmīgā-

kajām. Otrajā kārtā Aivaram ar Rihardu pretī 

stājās spēcīgākais ”ŠMK Priekule” kungu 

pāris Mickus/Strēlis, bet Laimonim ar Gunāru 

spēcīgākais Lietuvas izlases pāris Barauskas/

Kvajauskas, abiem piedzīvojot zaudējumus ar 

2:4, un paliekot 17.vietās. Kungu komandu 

sacensībās "50 + 1" šautriņmetēji apakšgrupas 

izšķirošajā legā piekāpās DK Vienradzis 8:9, 

ar 7:9 NB Darts club, un izšķirīgajā legā ar 9:8 

uzveicot The Teacher's, ierindojās 3.vietā savā 

apakšgrupā un izslēgšanas spēlēm nekvalificē-

jās. Saskaitot trijās disciplīnās iegūtās vietas 

”Baltic Cup 2020” kungu komandu kopvērtē-

jumā "50 + 1" šautriņmetējiem 14.vieta, bet 

”Baltic Cup 2020” dāmu komandu kopvērtēju-

mā "50 + 1" godalgotā 3.vieta. Apsveicam!!! 

 

Visa informācija par turnīra ”BALTIC CUP 

2020” norisi un rezultātiem Latvijas Darts Or-

ganizācijas mājaslapā www.latviadarts.com 

KĀRSAVAS NOVADA KAUSA IZCĪŅA TENISĀ  

MĒS ESAM SPORTIŅĀ 

Ar tādu devīzi 18.septembrī Latvijā norisinājās 

Olimpiskā sporta diena, kas organizēta popula-

rizējot veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles 

principus, un veltīta Starptautiskās Olimpiskās 

komitejas dibināšanai.  

Latvijas Olimpiskā komiteja publicējusi 

"Olimpiskās dienas 2020" vingrojuma kom-

pleksa mācību video, kas ir paredzēts jebku-

ram interesentam, kurš vēlējās piedalīties 

"Olimpiskajā dienā 2020" aktivitātēs. Kārsavas 

vidusskolas skolnieces  - Sabīne Blaua, Antra 

Kušnere, Signija Igaune, Signija Voite Kārsa-

vas novada sporta koordinatora vadībā, uzņē-

mās šo vingrojumu kompleksu novadīt Kārsa-

vas novada vispārizglītojošās skolās.   

Vingrojumu kompleksu skolēni veica svaigā 

gaisā un jautrā noskaņojumā Mērdzenes un 

Mežvidu skolās. Kārsavas vidusskolā un Sal-

navas pamatskolā, ievērojot visus drošības no-

teikumus bija iespējams veikt iekštelpās.  

Jaunietes atzīst, ka pagājušā gada vingrojumu 

komplekss bija fiziski grūtāks un vairākkārt 

atkārtojas, šī gada versija ir vieglāk izpildāma 

un vairāk paliek atmiņā, tā līdzinās dejai.  

Solvita Dzērkale 

Jaunatnes lietu speciāliste 

 

Kārsavas novada tenisa entuziastiem no jūlija līdz pat septembrim norisinājās spēles kuru laikā no 

septiņiem dalībniekiem, uz pusfinālu izvirzījās Edgars Urtāns (1.vieta), Māris Miezis (2.vieta) , Vitā-

lijs Žuks (3.vieta) un Sandris Stanislavskis (3.vieta), atastājot aiz sevis Gunāru Leli, Jāni Barsukovu 

unVitāliju Konstantinovu.  

http://www.latviadarts.com%0d


26.septembris  
Svecīšu vakari  Zubku kapos plkst. 13:00  
Dziervines kapos plkst. 14:00  
Svātyunes kapos plkst. 15:00  

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu 
baznīcā plkst. 18:00  Metālpūšaminstrumentu 
kvintets BRASS.EDU un Latgales ērģelniece 
Guna Kise aicina visus uz bezmaksas koncertu 
ciklu “Mūzika Latgales dievnamos”  

27.septembris  
Kārsavas stadionā plkst. 10:00   
Jauniešu minifutbola turnīrs U-12 
(2008.g.zimušie un jaunāki) 

30.septembris  
Kārsavas novada domes konferenču zālē plkst. 
11:00 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētā-
jus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz 
sarunu pēcpusdienu “Bērniem jāaug ģimenē” 

1.oktobris  
Malnavas muižas zālē  laika posmā no 
plkst.10.00-13.00 Asinsdonoru diena Malnavā 

3.oktobris  
Svecīšu vakari Rogu kapos plkst.  12.00 
Naudaskalna kapos    plkst. 13.00 
Zacešku kapos   plkst.    14.00  
Kalvīnes  kapos  plkst.   15.00 

4.oktobris  
Kārsavas stadionā plkst. 10:00   
Jauniešu minifutbola turnīrs U-10 
(2010.g.zimušie un jaunāki) 

Svecīšu vakari Keiseļovas kapos  plkst. 12.00 
Zoblevas kapos  plkst.13.00 
Silarašu  kapos   plkst. 14.00 
Uguļovas kapos  plkst.  15.00 

5.oktobris  
Kārsavas KN plkst.19.00  Skolotāju dienai vel-
tīts pasākums. Par pasākuma muzikālo atmo-
sfēru gādās Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš Eg-
liens 

10.oktobris  
Svecīšu vakari  
Zeļčovas kapsētā –  pl. 11.00 

Novoselku kapsētā –  pl. 12.oo 
Salinīku kapsētā –  pl. 13.00 
Daguševas kapsētā –  pl. 14.00 
Grebņovas kapsētā –  pl. 15.00 
Bozovas kapsētā –  pl. 16.00 

17.oktobris  
Svecīšu vakars Malnavas (Kārsavas) kapos 
plkst. 16.00  

24.oktobris  
Svecīšu vakari Vecinānu kapi – plkst. 12:00 
Dzērvju kapi – plkst. 13:00 
Pliešu kapi – plkst. 14:30 

26.oktobris  
Kārsavas kultūras namā laika posmā no 
plkst.9.00-12.00 Asins donoru diena Kārsavā 

1.novembris 
Svecīšu vakari Sila kapi – plkst. 11:00 
Lakšinīku kapi – 13:00 
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Gutāns Broņislavs  

1929.- 08.08.2020  
Mežvidu pagasts  

 

Kalvane Jadviga  

1928. - 25.08.2020  

Mērdzenes pagasts  
 

Kirovans Vilhelms  

1939. - 05.08.2020  

Kārsava  

Mortukāne Zita  

1935. - 08.07.2020  
Mežvidu pagasts  

 

Nagla Felicija  

1928. -  21.08.2020  

Salnavas pagasts  
 

Nalivaiko Iveta  

1974. - 25.08.2020  

Kārsava  

 

Novicka Līvija  

1950. -  30.08.2020  

Kārsava  

 

Purinovs Viktors  

1946 .- 29.08.2020  

Goliševas pagasts  

 

Stepanovs Vladislavs  

1971.— 09.08.2020  

Salnavas pagasts  

 

Danča Leonora  

1924 .— 15.08.2020  

Rēzeknes novads  
 

 

 

Nagle Lidija  

1945.—23.08.2020  

Kārsava  
 

Stutāns Gunārs  

1969 .— 05.08.2020  

Malnavas pagasts  

 

Timofejevs Vladimirs  

1948 .— 10.08.2020   

Malnavas pagasts  

PASĀKUMI 

Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes 

nodrošināšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat 
informēts, ka tiekat iekļauti audio vai vizuālajā  materiālā. 

KULTŪRA 

Dziļa līdzjūtība tuviniekiem smagajā 

brīdī. Kārsavas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā sastādīti 13 miršanas reģistri: 

“VASALS, SALNAVAS MUIŽĀ!” NOSLĒGUMA PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS-SALNAVAS MUIŽAS PARKA SVĒTKI 

AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķ-
programmas 

„ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS”  
 

Latgales kultūras programmas projektu konkurss. 
 

19. septembrī notika  Latgales kultūras pro-

grammas projektu konkursa atbalstītā biedrības 

“Kūzuls”  projekta ““Vasals, Salnavas muižā!”  

noslēguma prezentācijas pasākums-Salnavas 

muižas parka svētki: 

Pasākumā varēja gūt pieredzi no rokdarbnieces , 

mājražotājas Annas Dančas , cienāties ar viņas 

tējām un Salnavas saimnieču pankūkām un sie-

riem. Salnavas parku ar jautrām melodijām pies-

kandināja Salnavas kapela un tautas muzikantes

-veicmeistares Stefānija Ločmele  un Tamāra 

Bukovska. Pasākumu kuplināja Salnavas pamat-

skolas jaunie dzejnieki- Mareks Punans, Lorete 

Kivle, Ričards un Kaspars Gabranovi, novad-

nieks no Bauskas Jānis Mičurovs, salnaviete 

Ligita Valijeva. Ar sirsnīgām , liriskām dzies-

mām dvēseles stīgas aizkustināja vietējās kom-

ponistes Rasma Kulamova un Ligita Žukovska. 

Projekta foto  konkursa dalībniekiem Ralfam 

Punanam, Ligitai Žukovskai, Martai Vorkalei 

un Uldim Laganovskim tika pasniegtas Kārsa-

vas novada pašvaldības sarūpētās balvas. Pasā-

kuma apmeklētājus iepriecināja jaunais Salna-

vas muižas veidols ar foto banneriem aiznagloto 

logu vietās. Ciemiņi varēja doties ekskursijā pa 

Salnavas parku un klausīties stāstus par Salna-

vas muižu gides Annas Dančas pavadībā. 

Večerinka ar Salnavas  tautas muzikantiem tur-

pinājās līdz pat pusnaktij. 

 
Katrīna Ločmele. 

sabiedrisko attiecību speciāliste biedrībā “Kūzuls”  
Foto– Ralfs Punans 


