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                                                    Nāc nākdama, Jāņu diena, mēs jau tevi gaidījuši... 
 

Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus.  

Jāņi ir saules sveikšanas un auglības svētki.  
Viena no skaistākajām Jāņu rotām ir līgošana. Tautas pūrā ir tūkstošiem Jāņu dziesmu. Katrai lietai, katrai norisei, 
katram svētku brīdim un katrai vietai ir savas dziesmas - Jāņa tēvam un Jāņa mātei, ganiem, lopiem, laidaram, puķu 
dārzam, tīrumam, ozolam, papardei, ugunskuram un darvas mucai. Tikai vienu īsu nakti svin šos svētkus, bet dzies-
mu ziņā nevieni citi gadskārtu godi, pat ne trīs dienas ilgstošie Ziemassvētki, nevar sacensties ar Jāņiem. 
Tradicionāla latviešiem arī vasaras saulgriežu uguns dedzināšana.  Arī šī ieraža izaugusi no centieniem nodrošināt 
mājas un lauku labklājību, labo ražu tīrumos. Uguns gaisma nes svētību; cik tālu jāņuguns sniedzas, tik tālu labība 
augs spēcīga un tīra. Uguns attīra no visa ļaunā un tumšā, tādēļ visa nakts jāaizvada jāņuguns gaismā.  

Līgo un Jāņu diena ir svētki ar mistikas piedevu, jo kurš gan nezina, ka Jāņos papardes ziedu jāiet meklēt, rasā seju 
jāmazgā un jāsavāc ārstniecības augi, kuriem šajā dienā ir īpašs spēks?  

Lai jāņuzāles smaržas Jums katram pietiek visu vasaru un pat ilgāk. 

Lai šo jāņuzāļu aromāts palīdz mums visiem sagaidīt jaunu vasaru! 

 Līksmus un priecīgus Līgo sv tkus! 

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda 
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“Lai vienmēr būtu saule” 

 1. Jūnijā ir Vispasaules bērnu aizsardzības diena.  To 
svin dažādi. 29. jūnijā Kaunatas ciema bērni kopā ar vecākiem 
tika aicināti uz pasākumu ―Lai vienmēr būtu saule‖. Laukumā 
pie bērnudārza visiem bija iespēja ar krītiņiem zīmēt uz asfalta, 
ko tik vēlas sirds. Dalībnieku bija maz, taču klātesošie zīmēja 
ar lielu interesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīmējumos parādījās gan vasaras ainas, gan baltās ziemas prie-
ki. Liels paldies jāsaka aktīvākajiem dalībniekiem—Jolantai un 

Kasparam Bačkuriem, Ilonai un Martai  Vasiļjevām, Danielam 
Avlasinam, Justīnei Kablanovai, Sanitai Senkānei un citiem. 
Katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu un kādu kārumiņu. 
Visiem liels paldies par piedalīšanos un gaidam nākošajā gadā! 

Tautas nama vadītāja Nellija Vasiļjeva 

 

Foto mirkļi 
 

 

 

 

Kaunata top skaistāka ... 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimeņu sporta svētki 
Nāc un sporto 

Te ar ģimen m 

Lokā stājies, sp l t sāc: 
Kā vien vari, 

Reiz  dari 
Līdz ar mums un priecājies! 

 15. maijā notika ģimeņu sporta pasākums Kaunatas    
vidusskolas sporta laukumā. 

Pasākumā piedalījās: zulānu, Peļņu, Keiseļu, Kuzminsku, 
Gaveiku, Kudravsku, Katkovsku, Proveju, Vasiļjevu, Zagor-
sku, Kablanovu, Sutinu un Pertņikovu ģimenes, kā arī līdzjutēji 
un atbalstītāji. imenes piedalījās dažāda veida aktivitātēs, 
piemēram, ―Veļas diena‖, ―Nakts orientēšanās‖, ―Vecais zāba-
ciņš‖, ―Kora kari‖, ―Vasals broļ‖, u.c. 

Sadraudzības skrējienā pa Kaunatas ciemu 2 km garumā  

labākais rezultāts bija Artūram zulānam. Apsveicam! 

imenes bija kopā atpūtās un sportoja. 

Pasākums izdevās lielisks, jo Kaunatas pagastā ar katru gadu 
top stiprākas, draudzīgākas un veselīgu dzīvesveidu piekritējas 
ģimenes. 

Liels paldies ģimenēm, sponsoriem un atbalstītājiem: Kaunatas 
pagasta pārvaldei un Eļai Astičai. 

 

Pasākuma vadītāja Aija Kuzminska 
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“Best Performance” 

2011. gada 17. februārī tika izsludināts Rēzeknes nova-
da pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma 
piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2011. gadā. 

Radās ideja, ko varēja arī realizēt pateicoties šim projek-
tu konkursam.  

Es (Vilnis Dunskis) uzrakstīju jauniešu iniciatīvas pro-
jektu „Best Performance‖ un iesniedzu to kā no neformālas 
jauniešu interešu grupas. Gaidot rezultātu paziņojumu par pro-
jektiem es nolēmu izveidot jauniešu biedrību, kurai būtu juri-
diskas pilnvaras un tādējādi mēs, jaunieši, paši visu varētu darīt 
un realizēt, sperot lielus un nopietnus soļus, lai gūtu lielāku 
pieredzi, mācītos no kļūdām un pilnveidotos. 

Un tā es izveidoju jauniešu biedrību ar nosaukumu 
„Lead 4 Real‖. Daudziem tas, protams, skan diezgan nesaprota-
mi. No angļu valodas tulkojot tas nozīmē „Vadīt pa īstam‖ un 
esot 21.gadsimtā tas šķiet mums diezgan piemērots un mūsdie-
nīgs. 

Biedrības dibinātāji bijām 4 jaunieši: Vilnis     Dunskis, 
Edgars Provejs, Ivars Grišunovs un Vitālijs   Beļakovs. 

Informācija par jaunatnes iniciatīvu projektu 

Deju un muzikālais projekts „Best Performan-
ce‖(tulkojumā „Labākais izpildījums‖) 

Projekts bija nepieciešams, jo Kaunatas pagastā parasti 
nenotiek tāda mēroga un veida pasākumi ar talantīgu jauniešu 
priekšnesumu sniegšanu no citiem Rēzeknes un Viļānu novada 
pagastiem ar labām skaņas, gaismas iekārtām un speciāli izvei-
dotu skatuvi dažādu vizuālo un tehnisko elementu akcentēša-
nai, kā arī pasākumu filmēšanu un video montāžu. Tādējādi 
iesaistot Kaunatas pagasta jauniešus aktīvai iesaistīšanai pras-
mju attīstībā un brīvā laika pavadīšanai. 

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu muzikālo 
(rokmūzikas) un moderno deju prasmju attīstību, uzlabojot 
kopējo jauniešu aktivitāti pagastā un gūt turpmāku pieredzi 
jauniešu darbībai. 

Projekts tika realizēts 13.maijā, Kaunatā.Viss projekts 
norisinājās trijās daļās: 

 

 

1.daļa (notika Kaunatas vidusskolā) – tika speciāli paai-
cināti diezgan augstas klases deju un muzikālie viesmākslinie-
ki, kas deva iespēju jauniešiem paskatīties, piedalīties un paš-
iem izpausties trijās radošajās darbnīcās: HIP HOP - dejas, 

Break Dance – dejas, Rock Band - rokmūzika. 

2.daļa (notika Kaunatas TN) – Koncerts/šovs, kuram 
tika speciāli uzkonstruēta skatuve jauniešu priekšnesumiem, 
kuri pieteica savu dalību projektam. Pasākumā uzstājās 7 dažā-
das deju un muzikālās grupas. 

Pasākums tika nodrošināts ar labu skaņas un gaismas 
efektu kvalitāti, lai šo projektu padarītu neaizmirstamu un likt 
saprast pārējiem jauniešiem, ka to visu paveicām mēs paši. 

3.daļa (notika Kaunatas TN) – projekta nobeiguma at-

pūtas pasākums (diskotēka) ar lāzeršovu, kā arī ar pazīstamiem 
un iecienītiem Dj no Rēzeknes. 

 

Visa pasākuma gaita tika filmēta ar profesionālām ka-
merām vēlākai montāžai un atspoguļojumam par projektu, ko 
nodrošināja gan video speciālists Ivars Belka (3.studija), gan 
paši jaunieši. 

Projekta sponsori un atbalstītāji: 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
(projekta finansētājs), Kaunatas pagasta pārvalde (telpas, trans-
ports proj. dalībniekiem), Kaunatas vidusskola, 3.studija (video 
filmēšana), Sporta klubs „Atma‖, „STOPTIME DANCE STU-
DIO‖ biedrība (viesmākslinieki, dalībnieki), „CRAMO‖     
būvniecības aprīkojumu noma (skatuves konstrukcijām), 
„Sonar Musique‖ biedrība (skaņas un gaismas efektu nodroši-
nājums, Rēzeknes Augstskola (papildus skaņas aparatūras no-
drošināšana), kā arī daudzi citi, kurus es neesmu pieminējis...        

Biedrības “Lead 4 Real” loceklis Vilnis Dunskis 
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„Nakts ekstrēms” 

Kā noslēguma pasākums vai  mācību gada izskaņa Kaunatas 
vidusskolā ir nakts orientēšanās sacensības „Nakts ekstrēms‖. 

Šo intriģējošo nosaukumu pirms četriem gadiem šai aktivitātei 
deva mūsu skolas skolēnu grupa „Kopā‖, kura uzrakstīja un 
īstenoja ES programmas „Jaunatne darbībā‖ ietvaros  jauniešu 
iniciatīvu projektu. 

„Nakts ekstrēms‖ ir ieguvis popularitāti ne tikai kaunatiešu 
vidū. Sacensībās ir piedalījušies Rīgas 94. vsk. ,Rēzeknes sko-
lu, Preiļu un Ludzas novadu skolēni un RA studenti.  

Pasākuma būtība ir: starts plkst.23.00, komandas sastāvs 4 da-
lībnieki, kuri pēc izvēles principa meklē 15-20 kontrolpunktus 

Kaunatas ciemata teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā bākuguns kontrolpunktā ir degoša svecīte un  kā neatlieka-
mas sastāvdaļas komandām ir lukturīši un atstarotāji. 

Par drošību „Nakts ekstrēmā‖ rūpējas ceļu policija, apsardze, 
vairāk nekā 20 tiesneši un medmāsa. 

pašu noskaņu un pozitīvas emocijas šīm sacensībām dod visu 
komandu apbalvošana, ugunskurs, karsta tēja, mūzika un rīt-
ausma. 

Šī mācību gada izskaņā 27.maijā startēja 15 komandas, dalīb-
nieku vidū bija 8.-12 klašu skolēni, mūsu bijušie audzēkņi , 
draugi, vecāki, skolas darbinieki un skolotāji . 

Centīsimies saglabāt šo tradīciju arī nākošajā gadā, jo kas var 
būt labāks par smaidu sejā, patīkamu nogurumu, negulēšanu 
teltī un piedzīvojumu nakts stundā. 

Informāciju sagatavoja—Eļa Astiča 

 

Ticējumi nopietniem līgotājiem 

Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilv kus 
klāt, jo tad alus nerūgstot. 

Zem  ierakta nauda Jāņu naktī kalt jas. 

Jāņu naktī vajag kailam apskriet laukus, tad labā-
ka raža. 
Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redz t, ja pliks 
stāvot vārtu starpā. 

Jāņu vakarā salasītās zāles der visām slimībām. 

Jāņu vakaru kaimiņien m vajag runāt, tad neesot 
jāstrīdas visu gadu. 
Jāņu naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā 
būs nauda kurp s. 

Jāņu dienā jālec pāri ugunskuram, tad vasaru ne d 
odi. 

Ja Jāņu naktī guļ, tad visu vasaru nāk miegs.  

 

Ticējumi nenopietniem līgotājiem 

Kas Jāņu naktī metīs tukšas alus pudeles kaimiņa 
s tā, tas redz s pašu velnu. 

Ja Jāņu naktī zirgs ar tevi runā, tad pietiek dzert. 

Kas Jāņu rītā pamodīsies kurp s, tam visu dienu 
sāp s galva. 

Kas pirmo papardes ziedu atradīs, tas atradīs arī 
visus pār jos. 

Kas Jāņu naktī papardes ziedu mekl , tam gaidāms 
auglīgs nākamais gads. 

Ja Jāņos neesi sadz ris ar Jāni, tad tevi visu gadu 
mocīs paģiras. 
Ja Jāņos līst—būs slapja vasara, ja snieg, esi aiz-
svin jies. 
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Turpinās Veresovkas kapu labiekārtošana 
 

Pirms gada, kapu sakopšanas talkā un kapusvēt-
kos, izskanēja piederīgo vēlēšanās nomainīt  apžogojumu 
un tapa ideja par kapu priekšējās malas  dzīvžoga stādīša-
nu. Cilvēkiem, kuri uzņēmās un veica labiekārtošanas 
darbu koordinēšanu, šādas darbības    nelikās neizpildā-
mas. Vēl jo vairāk, ka šo ideju atbalstīja kā zemes īpaš-
nieks Kaunatas pagasta pārvalde. Iesākuma līdzekļi dar-
bam bija pietiekoši: saziedotie pērn 85 lati un piederīgo 
ziedojumi uz šo brīdi.  

Pirms darbu veikšanas savākta informācija par 
apžogojuma pieteikšanas iespējām, izmaksām, veiktas 
konsultācijas ar daiļdārzniekiem un sarunas par darbu 
izpildi. No savas puses aktīvi iesaistījās Kaunatas pagasta 
pārvalde: regulāri nosūtīti strādnieki zāles nopļaušanai, 
veco koku zāģēšanai, zaru sadedzināšanai, dzīvžogu krū-
mu stādīšanai, sakopšanas darbu veikšanai. Par kapu teri-
torijas sakopšanas darba atbalstu un koordinēšanu       
jāpateicas V.Bašmakovam un V.Grišunovam. 

 

Metāla žoga siets mainīsies pakāpeniski, no abām 
pusēm sākot no kapu priekšpuses, ievietojot sānu ieejas 
vārtiņus. Pašlaik pasūtīti 50m apžogojuma sieta un     
naudas līdzekļu pietiks vēl apmēram uz 70-80 metriem. 

Turpmākie darbi žoga nomaiņā būs atkarīgi no piederīgo 
ziedojumiem, uz ko es arī aicinu! 

Iestādītam dzīvžogam izvēlēti tumšie 60 fizokar-
pa krūmāji. 2-3 gadu garumā tie izveidos biezu dzīvžogu 
apmēram 1,70 m augstumā un 1,20m platumā. Visu jūni-
ju krūmi zied baltiem ziediem. 

Izmantojot iespēju mīļi pateicos ikvienam no 
sirds ziedotājam, atbalstītājam, darītājam par piedalīšanos 
mūsu Veresovkas kapu teritorijas sakopta izskata veido-
šanā!  

 

                                                                                                    

Informāciju sagatavoja—Janīna Kairiša 

Foto: Lāsma Leiņa 
 

 

 

 

“Konkurss “Sējējs—2011” 

Zemkopības ministrija rīko ikgadējo pasākumu 
―Konkurss ―Sējējs—2011‖, kura mērķis noteikt labāko 
ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un laiksaimniecībā. 

Konkurss notiek šādās grupās: 

1. piena ražošana; 

2. Gaļas ražošana; 

3. Augkopība; 

4. Lauksaimniecības kooperatīvs; 

5. Gada lauku attīstības projekts: 

5.1. lauksaimniecībā; 

5.2. pārtikas ražošanā; 

5.3. inovācijās; 

6. ģimenes lauku sētā; 

7. Jaunais veiksmīgais zemnieks; 

8. Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā; 

9. Rītdienas sējējs—mazpulku dalībnieks; 

10. Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīs-
tībai. 

Plašāka informācija pieejama: SIA “LLKC” Rēzek-
nes konsultāciju birojā, Dārzu iela 7a, Rēzekne 
(303.kab.) t. 64625254, kā arī Zemkopības ministrijas 
mājas lapa www.zm.gov.lv 

 

 

 

 

 

9. jūlijā 13:00— Kaunatas vecie kapi 

              14:00—Mozgu 

16. jūlijā 13:00—Verasovkas 

               14:00—Vilkakroga 

23. jūlija 13:00— Barku 

30. jūlijā 13:00— Rikapoles 

               14:00— Petrovsku 

 

Informācija ņemta no Kaunatas draudzes mājas lapas 
www.katolis.lv/kaunata 

Kapusvētki Kaunatas draudzē 
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www.kaunata.lv 

Kaunatas pagasta 

 informatīvais izdevums 

Atbildīgā: Lāsma Leiņa 

Periodiskums: Reizi divos mēnešos 

E-pasts: lasma.leina@inbox.lv 

Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

AFIŠA, AFIŠA... 

Kaunatas TN: 

23. jūnijā 20:30 pie Kaunatas ciema dīķa ―Jāņu ielīgošana‖ 

Kopīgi sanāksim, dziedāsim dziesmas, kurināsim ugunskuru, 
pīsim Jāņu vainagus, ēdīsim Jāņu sieru. Laipni aicināti visi un 
it īpaši Jāņi un Līgas. 

Vieta Jūsu ziņojumiem, atgādinājumiem,  

apsveikumiem.... 

Gaidām Jūsu rakstus, idejas, jautājumus, 
priekšlikumus... 

Jūlijā visā R zeknes novadā svin s novada dienas. 

Kaunatas TN aicina apmeklēt šādus pasākumus: 

2. jūlijā plkst. 14:00 Bērnības svētki 

9. jūlijā plkst. 18:00 pilngadības svētki 

10. jūlijā plkst. 15:00 Ciltskoka veidošana. Plkst. 16:00—
Jaunākās latviešu mākslas filmas ―Latgolis laika dečs‖     de-
monstrēšana. Ieeja brīva. 

11. jūlijā no plkst. 09:00 izstāde ―Mans vaļas prieks‖. Lūdzam 
visus interesentus atnest savus darbus, lai tos redz arī citi. 

12. jūlijā plkst. 11:00 Kaunatas vidusskolas stadionā sporta 
diena bērniem ―Riteņbraukšanas prieks‖. Aicinām bērnus ar 
saviem braucamajiem piedalīties sacensībās. 

13. jūlijā plkst. 16:00 ciemosimies pie mūsu keramiķa . Vasi-
ļevska. Izbraukšana no Kaunatas TN plkst. 15:45 

15. jūlijā plkst. 17:00 Kaunatas TN Dziedošo ģimeņu saiets. 
Aicinām pieteikties visas pagasta dziedošās ģimenes uz jautru 
pasēdēšanu un kopā padziedāšanu.  

Visi esat laipni gaidīti uz mūsu pasākumiem! 

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka 

12.06 Izstāde ―Sports—aktīvs dzīves-
veids!‖   

 

“BĒRNU Ž RIJA JAU STARTĒ” 

“Bērnu žūrija” ir kult ras programmas 
“Lasīšanas veicināšana” apakšprogram-
ma, kuras ietvaros bibliot kas, kuras pie-
dalās šajā projektā, piedāvā b rniem un 
jauniešiem atbilstoši vecuma grupai īpaši 
atlasītās grāmatas , kuras jaunajiem lasī-
tājiem ir jāizlasa un anketā jānov rt . Šis 
projekts tiek realiz ts jau vairākus gadus 
un nosl dzas ar Lielajiem lasīšanas sv t-
kiem, kuros tiek sumināti grāmatu autori 
un lasītāji. Par b rnu un Jauniešu žūrijas 
ekspertu var kļūt jebkurš,   tikai jāaiziet uz 
bibliot ku, jāvienojas par grāmatu lasīša-
nu, jālasa un jāv rt . 
Jau sesto gadu Kaunatas pagasta 1. bibli-

ot ka iesaistās šajā projektā.  

Dažādi 

Dubuļu TN: 
17. Jūnijā plkst. 13:00 Bērnības svētki 

23. Jūnijā plkst. 23:00 Diskotēka 

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka 

Jūnija izstādes: “Dziedāsim Līgo dzies-
mas‖, ―Rihardam rglim –130‖ 


