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Kas ir atkritumi?
Par atkritumiem tiek uzskatītas lietas, kas vairs
nav vajadzīgas, no tām gribam atbrīvoties,
visbieţāk atkritumi tiek izmesti atkritumu kastē.
Atkritumu raţošana ir mūsu
sabiedrības raksturīga pazīme. Pērkam daţnedaţādas lietas, un
nemanot atkritumu spainis ir pilns ar kartupeļu
mizām, plastmasas pudelēm, papīriņiem, reklāmas lapiņām, baterijām un citām lietām. Par
atkritumiem kļūst arī sagrābtas lapas, putekļi un
nogriezti zari.

Interesanti

!

Latvijā katru gadu sakrājas 700 000 tonnu

sadzīves atkritumu, kas ir 59 % no visa atkritumu kalna.

! Gadā viens latvietis patērē 40 kg papīra.
!

Mobilo telefona raţošanas procesā rodas

75 kg atkritumu, bet datora—1500 kg.

!

Vidēji pasaulē katrs iedzīvotājs gadā

„saraţo„ 300—700 kg atkritumu.

Pavasaris ir labo darbu
laiks
Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms trim gadiem- ar talku
2008.gada 13.septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90. dzimšanas dienā.
Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
Piedalīties talkā ir aicināts ikviens un ne tikai vākt atkritumus, bet
darīt arī citus darbus- stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes,
izgatavot putnu būrīšus, atjaunot ţogus, soliņus....
Mūsu pašvaldībā Lielās Talkas laikā ir paredzēts ierīkot gājēju celiņu
pie jauniešu centra, bērnu laukumu uzstādīšana PII „Zvaniņš‖
teritorijā un pie daudzdzīvokļu mājām Kaunatas ciematā.
Dubuļu ciema iedzīvotāji sakops Dubuļu parku , izgrieţot krūmus,
sausos zarus.
Kaunatas vidusskolas skolēni sakops skolas teritoriju.
Būsim aktīvi un piedalīsimies Lielajā Talkā!
Dosim iespēju dabai atveseļoties, rūpēsimies par vidi , kurā mēs
dzīvojam !

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede R.Tērauda
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Jauniešu ikdiena mainās
Jauniešu klubiņš „Kontaktligzda‖ darbojas
nu jau 3 mēneši. Šajā laikā Kaunatas jaunieši jau ir
apraduši ar domu, ka beidzot ir parādījusies vieta,
kur ir iespējams satikties, uzspēlēt kādas spēles, noskatīties kādu filmu, sporta pārraidi, vai arī vienkārši
pasēdēt un papļāpāt.
Pašlaik klubiņš vēl nevar lepoties ar daudzveidīgu inventāru - spēlēm katrai gaumei – tomēr
jaunieši katrs sev un visi kopā atrod veidu kā interesanti un atraktīvi pavadīt laiku klubiņā.

pagastā.
Runājot par klubiņa nākotnes plāniem, tad
primārais būtu piesaistīt vēl vairāk jauniešus klubiņā, protams organizēt pasākumus kas būtu interesanti un noderīgi pašiem jauniešiem, iespējams iesaistīties arī sabiedriskajos darbos, palīdzot vientuļajiem
pensionāriem, kā arī citas aktivitātes.

Bez daţādām galda spēlēm ir pieejams arī
interneta pieslēgums un arī datori, jāmin, ka ir pieejams arī bezvadu internets, kas ir parocīgi portatīvo
datoru īpašniekiem.
Šajos 2,5 mēnešos kopš klubiņš darbojas ir
organizēti vairāki turnīri, kas arī sekmīgi noritēja,
pokera turnīrs, zemledus makšķerēšanas turnīrs Pārtovas ezerā, šobrīd noris arī šaha turnīrs. Jauniešu
atsaucība ir liela, īpaši patīkami, ka jaunieši nāk ar
savām idejām un priekšlikumiem par šādu vai citādu
konkursu vai turnīru.
Marta mēnesī klubiņa jaunieši izstrādāja
Jauniešu iniciatīvu projektu, kas izturēja konkursu
un līdz to tiks īstenots jūlija sākumā tepat Kaunatas

Jāpiemin arī iespēja pagasta bērniem no

13

-14 gadu vecumam apmeklēt klubiņu līdz plkst.
17.00. paši aktīvi šo iespēju izmanto skolēni atbraucēji, tādējādi īsinot laiku līdz autobusiem.
Informāciju sagatavoja,
jauniešu koordinators Vitālijs Beļakovs
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Baltas” mātes kompānija pirmo reizi atklāj „Titānika” apdrošināšanas polisi

Apdrošināšanas sabiedrības „Balta” mātes kompānija „RSA Group” ar savu 300 gadu apdrošināšanas ekspertīzi un pieredzi ir bijusi saistīta ar dažādiem pasaules vēsturē būtiskiem notikumiem. Apritot 100 gadiem kopš kuģa
„Titāniks” katastrofas, starptautiskā apdrošināšanas grupa „RSA Group” pirmo reizi publikai ir atklājusi pasaulslavenā kuģa 1912.gada 30.aprīļa apdrošināšanas dokumentu.
Britu apdrošināšanas kompānija „Royal Insurance‖, kas tagad ir daļa no apdrošināšanas sabiedrības „Balta‖ starptautiskās grupas „RSA Group‖, pēc „Titānika‖ traģēdijas apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 4000 mārciņu, kas mūsdienu naudas
vērtībā būtu 263 000 mārciņu. Kopumā atlīdzībās saistībā ar kuģa katastrofu izmaksāja 150 000 mārciņu.
Lai apdrošinātu „Titāniku‖, tā īpašnieki „White Star Line‖ 1912.gadā bija izmantojuši vairākus simtus daţādu kompāniju. Kuģa korpusa un mehānismu vērtība vien tika noteikta viena miljona mārciņu apmērā, kas mūsdienu naudas vērtībā sasniegtu
teju 66 miljonus mārciņu.
„RSA Group‖ direktors jūras lietu jautājumos Ričards Tērners atzīmē: „Lai arī miljons britu mārciņu neizklausās kā ļoti
liela summa, tomēr tai vajadzēja būt vienai no lielākajām, ja ne vislielākajai, salīdzinot ar citiem tā laika kuģiem. Tas, ka tik daudzi apdrošinātāji tika iesaistīti viena kuģa apdrošināšanā, nozīmēja, ka riski tika sadalīti un „Titānika‖ bojāeja ietekmēja ļoti lielu
skaitu apdrošinātāju.‖
Aptuveni aprēķini liecina – katra kompānija nosedza vienu procentu no kuģa kopējās vērtības. Ričards Tērners arī norāda, ka novērtēt „Titānika‖ bojāejas atstāto iespaidu uz kuģu apdrošināšanas prēmijām ir ļoti grūti, jo divus gadus vēlāk sākās
Pirmais pasaules karš, kura ietekmē tirgū dominēja kara radīto zaudējumu atlīdzības.

Apdrošināšana „Balta”
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Kaimiņu būšana
Ir pagājusi skaista, sniegota ziema, kurā visi jutāmies mazliet iesnaudušies, bet saulītei vairāk iespīdot
logos, radās vēlme darboties. Tas liecina, ka tuvojas pavasaris. Visos cilvēkos šis gadalaiks izraisa prieku, sajūsmu un jaunu ideju rašanos. Arī mums viena ideja īstenojās.
Kas gan mēs būtu vieni paši, ja mums nebūtu
kaimiņu, draugu, paziņu. Tāpēc 9. martā, mēs, Kaunatas
P.I.I. ‖Zvaniņš‖ kolektīvs, nolēmām paaicināt ciemos pie
mums pašus tuvākos kaimiņus – kolēģus no Čornajas,
Mākoņkalna un Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādēm. Vairākas nedēļas pirms pasākuma, iestādēm aizsūtījām ielūgumus un mums par lielu prieku , jau nākošajā
priekiem, par meiteņu mīļākajām krāsām. Dziedot dziesdienā tika saņemtas apstiprinošas atbildes.
mas, dejojot dejas un spēlējot rotaļas, vakars pagāja jautrā atmosfērā. Jāsaka liels paldies visām iestāţu darbinieMēs nezinājām, kā būs un kā jutīsies mūsu kaimiņi, jo
cēm, kuras ņēma aktīvu dalību pasākumā. Šķiroties izskašāda tikšanās notika pirmo reizi, kad gan skolotāji, gan
nēja doma, ka tādas tikšanās ir ļoti svarīgas , jo tikai tā
vadītājas , gan tehniskais personāls no visām iestādēm
mēs varam iepazīt savus kaimiņus, atrast draugus un arī
varēja kopīgi satikties. Tomēr tikšanās prieks bija liels.
Sagaidot savus kaimiņus, mēs - kā jau saimnieki, mazliet pārrunāt jautājumus, kas skar arī darbu.
padomājām par vakara gaitu. Pašā sākumā meitenes tika Gribu pateikt paldies uzlūgto kaimiņu pagasta pārvaldiepazīstinātas ar visu iestādi – apskatījām grupiņas un tad niekiem, kuri gan atveda , gan aizveda vēlā vakara un
devāmies uz zāli, kur notika visa vakara gaita. Pēc svei- nakts stundā savas darbinieces uz mājām. Paldies.
ciena dziesmas, mēs katram tikšanās dalībniekam uzdāviKaunatas P.I.I. „Zvaniņš”
nājām par piemiņu puķu brošu. Vakara gaitā mēs visas
vadītāja Sandra Viša
iepazinām gan Emocionālo Elgu, gan Mīlīgo Mariju, gan
citas jaukas meitenes, kā arī uzzinājām par katras vaļas-

''Lieldienu jampadracis''
Kā jau katru gadu tā arī šogad Lieldienās
tautas namā notika '' Lieldienu jampadracis ''.
Apmeklētāju nebija daudz. Taču visi bija jautri, jo
gan krāsainākās olas konkursā, gan stiprākās olas
konkursā piedalījās liels un mazs. Liels paldies par
atsaucību R.Antonovam, Duļkeviču, Keiseļu un Kukuļu ģimenēm, L.Šļapakovai, māsiņām drēm, un
viesiem, kas jautri pavadīja laiku.
Lieldienu zaķis gaidīs visus arī nākamgad.
TN vadītāja—Nellija Vasiļjeva
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Tiem , kam pāri 55 …
19. aprīlī Kaunatas TN uz gadskārtējo tikšanos pulcējās mūsu cienījamākās paaudzes pārstāvji—pensionāri. Pasākuma gaitā uzstājās tautu deju
kolektīvi, bērnudārza audzēkņi, Ţ. Aniščenko, kura
priecēja ar dziesmām, teātris, kas klātesošos uzjautrināja ar savu uzvedumu, triku meistars Pēteris
Savisckis, kas klātesošos ―apbūra‖.

Pasniedza dāvanas un jaukus vārdus vēlēja Kaunatas
pagasta pārvaldes vadītājs Vasīlijs Bašmakovs un
Kaunatas pagasta pārvaldes lietvede Rita Tērauda.
Ar jautrām dziesmām un lustīgām dejām iepriecināja muzikanti no Rēzeknes ―Rikši‖.
Cienījamākajai paaudzēj novēlam labu veselību, dzīvesprieku un lai piepildās visas vēlēšanās.
Teksts Lāsma Leiņa,
foto IlonaVasiļjeva
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Kaunatas vidusskolas dejotāju skate
– sadancis Bērzgalē
Tuvojas 2011./2012. mācību gada beigas. Šajā laikā
skolās ir īpaši saspringts laiks, notiek mācību gada noslēguma
pārbaudes darbi, tuvojas eksāmeni, bet novadā un republikā
olimpiādes, sacensības, konkursi, skates. Pavasara mēnešos par
paveikto darbu ir jāatskaitās arī tautas deju pulciņu dalībniekiem.
29.martā un 13.aprīlī Bērzgalē notika Rēzeknes un
Viļānu novadu tautas deju skate – sadancis, kurā piedalījās arī
Kaunatas vidusskolas 1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl., 7.-9.kl.,
10.
-12.kl. dejotāji. Pavisam skatēs piedalījās 29 kolektīvi ar 61
deju, tas bija smags pārbaudījums 1.kl. dejotājiem, jo priekš
viņiem tā bija pirmā uzstāšanās uz lielās skatuves ţūrijas un
novada dejotāju priekšā.
Bērzgales TN skates dalībniekus sagaidīja viesmīlīgā
Bokas kundze ar Karlsonu un Brālīti. Šie brīnišķīgie varoņi
ļāva dejotājiem atbrīvoties no uztraukuma un justies brīvākiem
dejas laikā.
Mūsu dejotāji ar godu tika galā ar uzstādīto mērķi:
sagādāt labu priekšstatu par savu māksliniecisko tēlu un tautas
dejas prasmi ne tikai sev, bet arī skatītājiem un ţūrijai. Visi
skolas kolektīvi par paveikto darbu saņēma I pakāpes
diplomus un ieguva: 1.-2.kl.dejotāji - 43.0 punkt., 3.-4.kl.
dejotāji - 44,3 punkt., 5.-6.kl. dejotāji - 41,0., 7.-9.kl. – 43,8
punkt., 10.-12.kl. – 40,1 punkt. Apsveicam! Malači!
Par dejotāju drošību, vizuālo izskatu un labsajūtu
gādāja: vadītāja A. Silova, skolotāja - vadītāja R. Katkovska,
mamma – skolotāja D. Zagorska, vecmamma-pavadošā persona T. Meļņikova, mamma - pavadošā persona V. Jermakova,
pavadošā persona J. Mihailova, šoferis A. Kukuls. Pateicamies
visiem, kas atbalstīja mūs panākumos, mērķa sasniegšanā.
―Mīļie dejotāji un dārgie vecāki, paldies jums par
paveikto darbu un atbildības sajūtu aizstāvot savas skolas,
ģimenes godu. Ar katru uzstāšanos jūs kļūstat skaistāki, bagātāki, atpazīstamāki. Dzīves skaistākos mirkļus un gandarījumu
mēs gūstam pēc sava darba labiem panākumiem. Lai mums
veicas arī turpmāk! Tiekamies dejā!‖

Ar cieņu
7.-9.kl., vad. R. Katkovska,
1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl., 10.-12.kl. vad. A. Silova.
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Ikdiena, kas sagādā prieku

Lietuvā—2011. gada pavasarī

Rudenī, kad skolēni ierodas uz skolu, liekas, ka
mācību gads būs vesela mūţība. Bet ātri vien atkal pienāk
pavasaris, kad jāatskatās uz to, ko mēģinājām paveikt pa
pāris mēnešiem. Audzēkņiem tas ir saspringts darba
posms, jo jāmācās, jāsporto un jāatrod iespējas un laiks,
lai varētu padziedāt, padejot un vēl pamuzicēt. Lai cik
neparasti tas liekas, bet tie ir vieni un tie paši bērni, kuriem veicas , ne tikai mācībās, sportā , bet arī kultūras
jomā. Man gribas pastāstīt par skolēniem, kuriem ir liela
atbildības un pienākuma sajūta, kā arī pozitīvs, dvēseliski
jauks skatījums uz visiem līdzcilvēkiem.

Kuzminska,Rolandam Katkovskim, Jānim Višam,
Justīnei Kablanovai, rikai Peļņai, Dainai Kudravskai,
Tonijam Fernandes, Rihardam Antonovam, Daigai Višai
un rikai Ruhmanei.

Konkursā „Dziesmu dziedu kāda bija‖ – mūsu
mazā meitene rika Ruhmane tika izvirzīta uz finālu
Rīgā. Aŗī duets, kurš uzstājās pirmo reizi rika Peļņa un
Sanita Kuzminska, tagad brauks uz Rīgu, kur dziedās
dziesmas ar Latvijas spēcīgākajiem duetiem. Novēlēsim
visiem veiksmi un drosmi, jo tas nav nemaz tik viegli
uziet uz skatuves un vēl visu pasniegt tā, lai ţūrijai un
Kā jau visus gadus, arī šogad folkloras kopa skatītājiem patiktu. ( pamēģiniet Jūs katrs pats to izdarīt).
„Rāznaviņa‖ aktīvi piedalījās Ziemeļlatgales novada skaŠonedēl – 19. aprīlī, viss folkloras kopas
tēs, kuras notika Rēzeknē.
„Rāznaviņa‖ kolektīvs brauca uz Dricāniem, kur rādīja
Pirmais konkurss bija „Vedam danci‖, kur visi savu prasmi, māku visu kopā – gan dziedot, gan dejojot,
kopas dalībnieki ļoti labi sevi parādīja. Tie ir rika Peļņa gan spēlējot.
un Tonijs Fernandes; Linda Keisele un Rihards
Šogad mēs vēl brauksim uz Lietuvu , kur piedalīAntonovs; Jolanta Bačkure un Renārs Duļķevičs; Egita
simies folkloras festivālā ‖Saulīte tecēja‖. Te gan jāsaka ,
dre un Mairis Kablanovs; un mazie dejotāji rika
ka tie būs tikai 8 bērni. Arī Jelgavā notiks bērnu folkloras
Ruhmane un Kaspars Bačkurs Mēs komisijai pierādījām,
festivāls, kas norisināsies divas dienas. Cerēsim, ka uz to
ka arī pirmsskolas un 1. klases bērni var sparīgi, priecīgi
tiks visi mūsu bērni.
dejot un turēt līdzi lielākajiem draugiem. Folkloras kopas
Man – kā kopas vadītājai jāsaka liels paldies
meitenes stalti savu augumu nesa „Dvieļu dejā‖, par kuru
izpelnījās pašu augstāko ţūrijas vērtējumu. Un tās ir bērnu vecākiem, kuri katru reizi sapoš, saģērb un iedot
rika Peļņa, Linda Keisele, Egita
dre, Sanita līdzi ēdamo saviem bērniem, lai viņi varētu smaidīgi, droKuzminska – viens četrinieks un otrais četrinieks – ši kāpt uz skatuves. Paldies skolas direktorei – Sandrai
Justīne Kablanova; Elīna Puncule; Daina Kudravska, Brokānei, kura mūs atbalsta un skolotājiem, kuri ļauj
Liāna Zeltiņa. Gan mums pašiem, gan ţūrijas patika bērni savas dotības parādīt arī ne tikai stundu laikā.
Paldies viņiem par sapratni. Jāsaka liels paldies Kaunatas
„Rikavas kadriļa‖, kuru tagad dejosim Rīgā.
pagasta pārvaldei, kura gan materiāli , gan garīgi mūs
Konkursā „Klaberjakte‖ 10 folkloras kopas daatbalsta.
lībnieki spēlēja tik azartiski un skanīgi, ka saņēma augstāko ţūrijas vērtējumu un tagad jāgatavojas ZiemeļlatgaFolkloras kopas „Rāznaviņa” vadītājales novadu pārstāvēt Rīgā. Te jāsaka paldies Sanitai
Sandra Viša
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Dažādi

AFIŠA, AFIŠA...

Kaunatas pag. 1. bibliotēka:


24. aprīlī plkst. 13.00 Kaunatas TN Maltas Mūzikas
Skolas audzēkņu koncerts. Pēc koncerta tiks sniegta informācija par Kaunatas vidusskolas skolēnu iespējām mācīties Maltas mūzikas skolā nākošajā mācību gadā.



27. aprīlī



plkst. 19:00—22:00 “Latgales podnieku

dienu 2012” glazētās keramikas cepļa un reducētās
keramikas cepļa kurināšana Evalda Vasilevska
darbnīcā “Akminīši” .

28. aprīlī “Latgales podnieku dienu 2012” glazētās
keramikas cepļa un reducētās keramikas cepļa atvēršana Evalda Vasilevska darbnīcā “Akminīši” .



28. aprīlī plkst. 12:00 “Latgales podnieku dienu
2012” un Kaunatas pagasta rokdarbnieku izstādes
atklāšana tautas namā.



15.maijā plkst.18.00 Starptautiskajā ģimeņu dienā, pagasta ģimeņu sporta spēles, kaunatas vidusskolas stadionā.
Pieteikšanās pie A.Kuzminskas.



27.maijā plkst.14.00 Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā pasakums '' Lai vienmēr būtu saule''.
Visus gadīsim pie tautas nama, lai kopīgi uz asfalta zīmētu un labi pavadītu laiku ģimenes pulkā.
Esat mīļi gaidīti!

14.—29. maijam izstāde ”Iepazīsties un
izvēlies! /9. un 12. kl. beidzējiem/“
7.—11. maijam zīmējumu
‖Manai mīļajai māmiņai‖

izstāde

Kaunatas pag. 2. bibliotēka:
7.—11. maijam jauno grāmatu izstāde
bērniem un pieaugušajiem.
Verasovkas kapsētai tiek vākti ziedojumi, lai
pabeigtu ţoga atjaunošanu.
Ziedojumu vāc Anna Ruhmane un Marija
Jeršova.

Vieta Jūsu ziņojumiem
atgādinājumiem, apsveikumiem

Iedzīvotāju zināšanām!
Kaunatas pagasta pārvalde informē, ka Rēzeknes
novada domes 2012 gada 11. marta sēdē apstiprināti noteikumi Nr. 7 ―Par augstā un karstā skaitītāju uzstādīšanas ,
lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada
pašvaldībā‖.

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

Noteikumi nosaka , ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļos un
individuālo dzīvojamo māju pieslēgumiem ir obligāti uzstādāmi ūdens skaitītāji līdz 2012. gada 1. jūnijam.
Ar noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas
lapā : www.rezeknesnovads.lv, Kaunatas pagasta pārvaldē.

Iesaisties arī Tu!
. aprīlī no
9.00—15.00
Lielā Talka.

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
Kaunatas vēstnesis
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