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       Pateicoties realizētajam projektam, pasākumi tiek kuplināti ar piepūšamajām 

atrakcijām bērniem. Šīs atrakcijas tagad ir neatņemama sastāvdaļa brīvdabas 

pasākumos- Lieldienās, sporta dienas novada skolās, bērnības svētkos, Līgo 

pasākumos novada pagastos, radošo saimju saietos, bērnu un jauniešu dienās, 

novada svētkos. 

 

                            
 

       Pārvietajamais žogs palīdz nodrošināt kārtību brīvdabas pasākumos . 2018. 

gadā tas tika izmantots Salnavas estrādes iežogošanai, kur notika  Ielīgošanas 

pasākums, bērnu nometnēs, Annas dienas pasākumos, tautas muzikantu saspēlēs un 

mākslas pasākumā " Mūzu mākslas". Žoga posmi tiek izmantoti arī Kārsavas 

novada tirgus laukumā, lai ierobežotu teritoriju un nodrošinātu amatierkolektīvu 

uzstāšanos novada mājražotāju tirdziņā. 

 

 
 

         Netradicionālo deju kopa no Kārsavas mūzikas un mākslas skolas piedalās ne 

tikai novada rīkotajos pasākumos, bet piedalās starptautiskos festivālos. Projektā 

iegādātie tērpi uzlabojuši vizuālā tēla iespējas, tāpēc kolektīvam ir labi sasniegumi. 

Izgatavotie tērpi ir ļoti universāla fasona, tāpēc tie ir daudzfunkcionāli. 

 



 
 

 

         Realizētajā projektā iegādāti tērpi arī Salnavas KN vokālajam ansamblim " 

Kamenes" . " Kamenes "  ņem aktīvu dalību KN rīkotajos pasākumos, piedalās skatēs 

un starpnovadu festivālos. 

 

 
 

   Mērdzenes VPDK "Luste" projekta ietvaros ieguvis vasaras baltās blūzes un 

tumšsarkanuus brunčus un karstajās vasaras dienās labprāt izvēlas koncertēt tajās. 

2018. gada vasara bija karsta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē - koncertiem bagāts 

laiks. 17. jūnijā kopā ar Mērdzenes amatierteātra dalībniekiem koncertēja Kārsavā 

Tirgus dienā. 22. jūnijā ielīgoja Jāņus Salnavā kopā ar A. Grīnieces izrādi "Līgošanas 

nerātnības". 

23. jūnijā dejoja Līgo pasākumā pašmāju estrādē Mērdzenē un dejoja Lielajos Deju 

svētkos Rīgā.   

 

                 
 

 Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis "Mārga"projekta ietvaros iegādājies cītaru, 

kas tagad ir daudzu koncertu neatņemama sastāvdaļa. 2018. gada vasara bija 

daudziem braucieniem un koncertiem bagāta. Dziedāts tepat Mērdzenē un novadā, 

sirmajā Ludzā, "Baltica"Rīgā, Dziesmu un deju svētku laikā dziedāts Vērmaņdārzā. 

Neaizmirstams bija koncerts Sebežā, kur kolektīvs pārstāvēja Kārsavas novadu.  

 



 

"Mārga" kopā ar savu vadītāju Austru Golubovu kopj un popularizē Latgales, arī 

Mērdzenes puses folkloras tradīcijas. 

 

 

  

         
 
 
 

 
    

        

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

Latvijas lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

ietvaros. 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 

EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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