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Lieldienas dienā, Kaunatas TN pagalmā notika jautra pēcpusdiena —
“Lieldienu jampadracis”.
Uz pasākumu tika aicināti gan mazi, gan lieli.
Pasākuma laikā notika daž dažādas atrakcijas, tika ripinātas olas, noteikt stiprākais olas
īpašnieks.
Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienas rītā dzīvības dziesmu,
Mūža garumā sadziedēt ļauts.

Gan mazs, gan liels visi aktīvi piedalījās
un viss aktīvākajiem konkursu, atrakciju dalībniekiem tika pasniegti diplomi, Lieldienu dāvaniņas.
Liels paldies TN vadītājai Nellijai par tik jautri
un patīkami pavadīto pēcpusdienu!
Teksts un foto: Lāsma Leiņa
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Ziņas no kultūras groza
No 01. – . . Notika izstāde Mans vaļas prieks . Diemžēl afiša Katru gadu Kaunatas tn notiek ceļojošā izstāde - izpardošana
tika uzlikta vēlu, tāpēc darbu bija ļoti maz. Liels paldies Solvitai '' Latgolys mols ''. )zstādē tika salasīti vietējo keramiķu darbi.
Meļņičenko, Sandrai Sutinai, J”lijai Vasiļjevai. Gaidām j”su darbus Šogad tika pārstāvēta Ušpeļu dinastija, Piedalījās arī
nākošajā izstādē. Sekojiet afišām.

S.Viļums, E.Vincevičs, U.Puzulis. Lielu interesi izraisīja Antona
Ušpeļa svilpaunieki. )zstādi apmeklēja pagasta iedzīvotāji,
atnāca bērnu dārza audzēkņi un Kaunatas vidusskolas skolēni. Visiem lielais prieks.

.martā tautas namā izskanēja
koncerts Ak sievietes, sievietes …
Skaistu sniegumu sniedza m”su tautas nama jaunizveidotais jauniešu deju kolektīvs un vidējās paaudzes deju kolektīvs. )nteresanta
uzstāšanās izskanēja no Pušas amatierteātra dalībnieka. Sirsnīgs Kopā ar keramikas izstādi tautas namā tika izstādīti vēl darsniegums bija Kaunatas vidusskolas meitenēm J.Silovai, ).Klismetei bi—pinumi no avīzēm. Tā kā tuvojās Lieldienas, tad darbi
pārsvarā bija ar Lieldienu tematiku.. Bija olu grozi un putnu
un D.Korklišai. Visiem liels paldies.

ligzdas. Gandrīz visi darbi tika nopirkti.Rokdarbnieces A. Jefimovas darbi b”s redzami arī izstādē”Mans vaļasprieks .Esat
mīļi gaidīti.

Šogad Meteņus svinējām .martā. Pie bērnu dārza uz kalna
bija daudz interesentu pavizināties no kalna, piedalīties interesantās atrakcijās un protams padzert siltu tēju un paēst
pank”kas, kas šai dienai bija ļoti raksturīgi. Kaut gan bija
auksts laiks, pasākums izdevās lieliski. Gaidām visus arī nākamgad.

)nformāciju sagatavoja
Nellija Vasiļjeva
Foto: Lāsma Leiņa
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Vecvecāku balle
Vecmāmiņ, vecmāmiņ, r”pju tev daudz,
Vienmēr kāds tevi vien meklē un sauc.
Vecmāmiņ, izvāri gardumu mums,
Vectētiņ, pastāsti pasaku mums.
Katru gadu Kaunatas P.).). „Zvaniņš” ir īpaša diena,
jo pie mums ciemos nāk ciemiņi, kas arī ir īpaši. Tie ir mazo
bērnu vectētiņi un vecmāmiņas. Kā katru gadu, arī šogad
bērni ar nepacietību gaidīja savus mīļos, labos vecvecākus,
kuri ar prieku, lepnumu un gandarījumu gaidīja ikvienu
priekšnesumu, ko sniedza mazie draugi.

Katras grupas bērni vecvecākiem bija sar”pējuši
mazas dāvaniņas – puķītes – no kreppapīra, salvetēm un
krāsainā papīra, kas ar skolotāju palīdzību tika r”pīgi gatavotas.
Pēc svētku koncerta, vecvecāki pie tējas tasītes brīvā gaisotnē pavadīja laiku runājot, dziedot un pat dažas dejot dejojot. Paldies viņiem par izteiktiem siltiem, labiem vārdiem gan koncerta vadītājiem, organizatoriem ,gan visam
Šogad pie bērniem un vecvecākiem ciemos bija ieradies sepersonālam. Gaidīsim dārgās un mīļās vecmāmiņas un vectēnais draugs Karlsons un mazais puisītis, kurš pa šiem gadiem
tiņus arī nākošos gadus ciemos.
jau bija uzaudzis par lielu, staltu un kārtīgu puiku. Viņš kopā
)estādes vadītāja – Sandra Viša
ar bērniem vecvecākiem dziedāja, dejoja, skaitīja dzejoļus.

Ziemeļlatgales folkoloras kopu
sarīkojums

folkloras kopu salidojumu, kas šogad maijā notiks Lēdurgā
un Turaidā.

Bērni ar savu uzstāšanos pierādīja, ka Latgale ir tā
Latvija ir zeme ar senām tautas tradīcijām, kas tiek vieta, kur latgaliešu tautas tradīcijas joprojām ir dzīvas un
koptas un turētas cieņā arī šodien. Folkloras kopu salidojumi pulcē bērnus, jauniešus un viņu ģimenes.
nodrošina iespēju ikvienam, kam interesē folklora, nākt pulkā un g”t prieku un zināšanas par savas zemes tradīcijām.
.martā Kaunatā kopā sanāca Ziemeļlatgales folkloras kopas vairāk nekā
dalībnieku sastāvā un namamātes
lomu uzņēmās Kaunatas vidusskolas folkloras kopa
Rāznaviņa ar vadītāju Sandru Višu.
Folkloras kopu repertuāru veido galvenokārt sava
dzimtā novada – Latgales – gadskārtu svētku, ģimenes godu, mitoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu
tematu dziesmas, m”zika, rotaļas un dejas. Tāpat folkloras
kopām liela uzmanība tiek pievērsta tradicionālajiem m”zikas instrumentiem un tiek spēlētas stabules, vijoles, akordeons un dažādi ritma instrumenti.
Pasākumā piedalījās arī viesi no Rīgas – bērnu un
jauniešu folkloras kustības ,,Pulkā eimu, pulkā teku,, vadītāji,
kuri vērtēja dalībnieku sasniegumus, lai dotu ceļazīmes uz

)nformāciju sagatavoja
Kaunatas vidusskolas direktore—Sandra Brokāne
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Skolas ziņas
Tradīciju svētki.
Katru gadu, dzenot projām ziemu, Kaunatas vidusskolas sākumskola svin Maslenicas svētkus.
Šogad tā atnāca ar teatralizētu uzvedumu ”Maslenica iel”dz
ciemos”, ko uzveda Dubuļu ciemata kluba vadītāja Žanna
Aniščenko.
Jautrā klauna, raganas un sievasmātes lomā labi iejutās m”su pašu skolēnu māmiņas-Tatjana Gudramoviča, Larisa Kablanova un Karīna Karpova.

kām un dzēra karstu tēju.
Pasākuma noslēgumā kā patīkams pārsteigums bija
vizināšanās zirgu paj”gos un jāšana uz mazajiem ponijiem. Par to mēs pateicamies ”Rudo kumeļu pakalnu”
saimniekiem Stašuļu ģimenei.
Paldies visiem, kas piedalījās un dāvāja prieku viens otBērni priecājās, gāja rotaļās, meta sniedziņus, sacentās virves vilkšanā, piedalījās „spilvenu kaujās”, cienājās ar pank”-

Pavasarīga sadziedāšanās Kaunatas vidusskolā.
Dziesmas skaidro m”su j”tas,pušķo svētku brīžus, pavada
ikdienā un pie miera, stiprina bēdās, vieno un tuvina mājām.

ram.
)nformāciju sagatavoja –Eļa Astiča
Klases audzinātājas Lauras Misānes .a klase ir čakla mācībās, raita dejas solī,aktīva sportā un skanīga dziesmā, viņu
izpildījumā skanēja latviešu tautas dziesma „ Pērkonītis”.
Ērika Peļņa un Tonijs Fernandes dziedāja dziesmu „Šmilšu
rausis”.

Ļoti artistiskā Līna Šlapakova savienoja savu dziesmu „
.martā, nu jau trešo gadu pēc kārtas, Kaunatas vidusskolā Druzja” ar disko deju.
skanēja gaišas un skanīgas dziesmas, kuras sev un citiem par
Diāna, Juta un )nta no . a klases, spēlejot ģitāras, dziedāja
prieku dziedāja m”su skolas dziedošās ģimenes, klašu kolekdziesmu „ Zemenes” .
tīvi un solisti.
Ļoti patīkamu pārsteigumu klausītājiem sagādāja Šķesteru
Ja Tev ir ģimene, mājas, pavards un mīļi cilvēki blakus, labi
ģimene – )lze Šķestere , kas mācās Rīgas Kult”ru vidusskoklasesbiedri, saprotoši skolotāji- Tu vari b”t laimīgs!
lā ,viņas brālis Guntars un m”su .a klases skolnieks AgrisPavasarīgu sadziedāšanos atklāja mīļa māmiņa Elita Kudrav- Ralfs Šķesters.
ska ar meitu Lauru, dziedot latviešu tautas dziesmu „Pie
Dieviņa gari galdi”.
Pavasarīgajā sadziedāšanās pasākumā piedalījās arī m”su
skolas folkloras kopa „ Rāznaviņa”, kuras izpildījumā skanēja
dziesma „ Timsa, timsa”.
Višu ģimenes vārds skan ne tikai Kaunatā, Sandra, Santa,
Daiga un Jānis kopā ar )gauņu ģimeni ir uzstājušies arī
„Dziedošo ģimeņu” šovā Rīgā. Tā ir ģimene, kurā visi dzied,
spēlē dažādus m”zikas instrumentus un dejo.
Turpinājums .lpp.
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Cik labi, ja ģimenē ir čakla saimniece, liela rokdarbniece, ļoti apzinīga, nenogurstoša, gādīga un mīļa vecmāmiņa kā )rēnas kundze, kura savā dziesmu vācelītē ir
sakrājusi daudz skaistu melodiju un vārdu. Viņas balss
skan arī Stoļerovas senioru ansamblī „ Atvasara”. Šī
)rēnas kundzei ir trešā pavasarīgās sadziedāšanās reize.

.b klases skolnieces Katerīnas Novikovas izpildījumā
nostaļģiski skanēja dziesma „ Zima” .
Jau trešo reizi pasākumā piedalījās Maira un Santa Jansones.
Šogad dziedātāju pulkam pievienojās skolotājas Reģīnas Katkovskas .a klases kolektīvs.
Tāpat, kā odu hokejam „ Spēka dziesma”,savu dziesmu „ Ar Dievu meitenes” braši dziedāja .a klase.
Pasākuma noslēgumā kā sapnis ceļojumam uz tālām
zemēm, skanēja „ Arģentīnas tango”,ko uz akordiona
spēlēja Rolands Katkovskis.

Paldies visām ģimenēm, kas atbalstīja „ Pavasarīgu sadziedā
šanos”.
Paldies m”zikas skolotājai skolotāja Marutai Čudarei
par muzikālo atbalstu un .a klases skolniecei Lindai
Keiselei par pasākuma vadīšanu...

Lai m”su ģimenes ir mīlošu un labu cilvēku saime, kurā
vienmēr skan dziesma.
)nformāciju sagatavoja—E.Astiča.
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,,Salidojiet meža
pūces,pūcītes!"
Kaunatas vidusskolā no 8..aprīlim notika izstādekonkurss ,,Salidojiet meža pūces,
pūcītes", kas veltīta Latvijas
2011.gada putnam-pūcei.Konkursa
mērķis popularizēt pūci kā Latvijas
mežu iemītnieci, iepazīt pūču sugas
un to dzīvesveidu.Izstādē piedalās
vairāk kā simts darbu - gleznojumi,
zīmējumi, grafikas, veidojumi no
dabas materiāliem, papīra, rūpnieciskiem materiāliem, tekstila, kas
ceļojuši no 13 Latgales skolām un
interešu centriem.Tālākās pūcītes
atlidojušas no Daugavpils.Izstādes
organizētāji nav cerējuši uz tik lielu
atsaucību un no sirds pateicas visiem dalībniekiem un pedagogiem.Apmeklējot pasākumu kļūst
skaidrs, ka izdalīt atsevišķus uzvarētājus ir gandrīz neiespējami. Pūcītes
ir gan skaistas un elegantas, gan
sirsnīgas un komiskas, gan pūcīgas,
bet visas - lieliskas. Pateicoties sponsoriem ,izstādes organizētāji nolēmuši rast iespēju pateikties katram
dalībniekam, kā arī atzīmēt veiksmīgāko un interesantāko darbu autorus.

Putnu dienas
18. aprīlī Kaunatas vidusskolas pagalmā notika būru darbnīca
gada putnam—meža pūcei!
Pēc darbnīcas ikviens varēja piedalīties putnu vērošanas ekskursijā uz Kaunatas ezera.
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Informācija lauksaimniekiem
nistru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669
„Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības
Platību maksājumu iesniegums un lauku bloku
risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju
kartes ar precīzi iezīmētām platībām Lauku atbalsta
dienestā LAD jāiesniedz līdz 2011.gada 16.maijam. Ie- izmaksu no fonda”, kuri paredz paaugstināt atmaksājamo
sniegumi tiks pieņemti arī līdz .j”nijam, taču piemēro- naudas līdzekļu apjomu par 30 procentiem.
jot % atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēNormatīvā akta grozījumi stāsies spēkā pēc to
to darba dienu.
apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā
Ja kurš līdz šim vispār nav sniedzis pieteikumu „Latvijas Vēstnesis”.
platību maksājumu saņemšanai, bet šogad vēlas to
darīt, vispirms Lauku atbalsta dienestā jāreģistrējas
kā klientam. Iespējams, ka kādreiz bija piešķirts -> Līdz 15.maijam tiešās tirdzniecības kvotas īpašnieklienta numurs, tāpēc, lai pārliecinātos, jāinteresējas
kiem jāiesniedz gada deklarācija par kvotas izpildi. Arī
LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
tad, ja kvota nav pildīta.
Lai piešķirtu klienta numuru, jāraksta iesniegums, kurā jānorāda adrese, personas kods, bankas Neaizmirstiet par uzskaiti, par suņu, kaķu potēšanu,
konta numurs. Vēl iesniegums jāraksta par bloka kar- ”dens, asins analīzēm, sanitāro grāmatiņu.
šu izgatavošanu, kur būs jānorāda zemes gabalu ka- -> Līdz 1.jūnijam LAD jāiesniedz pārskats par daļēji nadastra numuri. Padomājiet, vēl var paspēt to visu iz- turālajiem projektiem. Arī tiem, kuriem
. gads bija
darīt.
pēdējais saistību gads un šogad naudu vairs nesaņems.
Uzmanīgi ar zemes gabalu iezīmēšanu. Jāiezīmē kārtīgi, Jāb”t visam izpildītam. Brauc pārbaudes.
precīzi, nedrīkst līnijas vilkt pa aizaugušajām platībām. Pārskatam jaunajiem projektiem klāt bez gada deklaPar platību maksājumiem

Lauksaimniecībā izmantojamajai zemei jāb”t apstrādātai - apsētai, apstādītai vai vismaz vienu reizi appļautai.
To it kā zinām, bet, ja nav pārliecības, ka visu zemi varēs apstrādāt, tad šādas platības pieteikumā uzrādīt
labāk bez atbalsta. Ja b”s pārbaude, neapstrādātie
hektāri tiks uzskaitīti dubultā. Kāpēc vajadzīgas soda
sankcijas?

rācijas jāpievieno vēl viena veidlapa – atšifrējums par
ieņēmumiem no D pielikuma. Šī veidlapa pieejama
LAD mājas lapā www.lad.gov.lv tālāk: ES atbalsts – Lauku attīstības programmas pasākumi – Daļēji naturālās
saimniecības – Maksājumi un atskaites.
-> Kamēr lopi kūtīs, pārskatiet krotālijas. Ja pārbaudēs
konstatēs nepilnības, tiks samazināts platību maksājums.

-> Veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos risku fondā
Zemkopības ministrija ZM izstrādājusi Ministru kabineta MK noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta
.gada .februāra noteikumos Nr.
„Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību””, paredzot lauksaimniecības risku vadības fonda dalībniekiem segt fondā iemaksātos naudas līdzekļus nevis procentu apmērā,
kā līdz šim, bet
procentu apmērā.
Patlaban noteikts, ka Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību Lauku atbalsta
dienests (LAD) atmaksā līdz 50 procentiem no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.
Normatīvais akts izstrādāts, lai veicinātu lauksaimnieku iesaistīšanos risku vadības fondā. )emaksātie
naudas līdzekļi tiks atmaksāti atbilstoši kārtībai par
valsts atbalstu lauksaimniecībai attiecīgajā gadā.
Zemkopības ministrija arī ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts kancelejā izskatīšanai Valdības sēdē Mi-

Jaunieguvumi bibliotēkas plauktos
E. Troja Amazones neraud
Balerīna Minnija
K. Garsija, M. Stola Daiļās būtnes
A. Vāgenhofa, Z. Lēberere Drosmīgā Martiņa
Dž. Kinnijs Grega dienasgrāmata
K. Losons Sekmīga darba laika pārvaldība
J. Birks Slepenais aģents Moriss un veco vējdzirnavu
noslēpums
Sviestmaižu ballīte
Šreks ilgi un laimīgi
A. Heniņš Velnakmens veļas
П

вя а
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AFIŠA, AFIŠA...

Dažādi
Darbu uzsākusi veterinārā klīnika!

Kaunatas TN:
No 27.04.—12.05. izstāde—izspārdošana “Mans vaļasprieks”. Visus, kam ir savs hobijs, lūdzam atnest savus
darbus, lai tos redz arī citi. Pēc vēlēšanās darbus var arī
pārdod.

Darba laiks: Pirmdiena—Piektdiena no
plkst. 9.00—15.00

6.05.— koncerts “Es savai māmiņai” sākums plkst. 14:00

P.S. Veterinārā klīnika atrodas Kaunatas
pagasta ēkā no otrās puses, blakus frizētavai.

29.05.—bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums “Es
un teātris” sākums plkst. 14:00
15.05.— Ģimenes svētkiem veltīts sadraudzības skrējiens,
dažādas spēles un atrakcijas sporta laukukmā. Sākums
plkst. 14:00

Neatliekamā palīdzība 29401926 (LMT)
veterinārārste Aiga Meirāne

Laipni
aicināti!

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka
19.05.— 20.05. Iepazīsim latviešu animācijas filmas portālā www.filmas.lv

16.05.—31.05. Iepazīsties un izvēlies! /9. un 12. kl. beidzējiem /
3.05.—12.05.
Bērnu stūrītī —
“Pavasara sveiciens māmiņai”

zīmējumu izstāde

20.05. Bērnu stūrītī “Taureņu” radošā darbnīca
30. aprīlī Lielā Talka! Dodieties uz
Talku, aiciniet līdzi savus ģimenes locekļus, draugus, paziņas un kaimiņus!

Gaidām Jūsu rakstus, idejas, jautājumus,
priekšlikumus...
Vieta Jūsu ziņojumiem, atgādinājumiem,
apsveikumiem....

. aprīlī plkst. : Barku un Verasovkas kapos sakopšanas talka.
Līdzi ņemiet darba rīkus grābekļus,
plēves…

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
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