Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums

Kaunatas vēstnesis
2012. gada maijs - jūnijs Nr. 23

( Tirāža 100 eks. )

Ar skanīgu Līgo, lai Jāņu nakts zied!
Pošaties, Jāņa bērni, līgo, līgo.
Sagaidiet Jāņa dienu, līgo.
Jāņa diena spodra nāca, līgo, līgo.
Ugunīs mirdzēdama, līgo.
Līksmus un skanīgus Līgo svētkus! Lai jūsmājās valda prieks un saticība, lai
saimniecēm iznāk smarţīgi pīrāgi un garšīgi siera rituļi, lai puto alus un koši liesmo ugunskuri! Lai izdodas atpūsties kopā ar savu ģimeni un draugiem! Izbaudiet
gada īsākās nakts burvību un priecājieties no sirds! Sasmelsimies dabas spēku
un gaišuma sajūtu visam gadam!
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs
Vasīlijs Bašmakovs

Šajā numurā:
☼ Latgales podnieku dienas 2012
☼ Rāznas nacionālā parka diena Lielajā
Liepu kalnā
☼ Kaunatas vidusskolas ziņas
☼ Ģimeņu sporta svētki
☼ Rēzeknes novada dienas
☼ Jaunums - šogad arī vecāku žūrija

Skanīgus Līgo svētkus un lustīgus Jāņus!
Kaunatas pagasta informatīvais izdevums sveic visus savus lasītājus un pagasta iedzīvotājus vasaras saulgriežu
svētkos. Lai brīnumi piepildās! Lustīgu līgošanu!

☼ Kultūras pasākumu afiša
☼ Лиго
☼ Kapusvētku kārtība
☼ Paziņojumi
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Informācija ņemta no interneta resursiem

KAPUSV TKI KAUNATAS DRAUDZ - 2012

Datums
9.jūnijs
16.jūnijs
7.jūlijs
14.jūlijs
21.jūlijs
4.augusts

Laiks
13:00
14:00
12:00
13:00
13:00
14:00
13:00
14:00
13:00
13:00
14:00

Kapi
Bresingovas
Škrabu
Višu
Skadeņu
Kaunatas vecie kapi
Mozgu
Verasovkas
Vilkakroga
Barku
Rikapoles
Petrovsku

Kaunatas v stnesis Nr. 23

-3-

Startē Bērnu un jauniešu žūrija 2012
Bērnu žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas
programma, kas pastāv jau 11 gadus (Kaunatas pagasta 1. bibliotēka šajā projektā piedalās jau 7 gadus) un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija,
iesaistot vidusskolu skolēnus.
Kas ir Bērnu/Jauniešu žūrija?
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas
Bibliotekāru biedrību un Valsts Kultūrkapitāla fondu visā valstī īsteno lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu ţūrija”, kura iesaistījusi tūkstošiem
jauno lasītāju grāmatu vērtēšanā un bibliotēku apmeklēšanā. Bērnu/Jauniešu ţūrijas dalībniekiem katram savā vecuma grupā (1.-12kl.) līdz gada beigām
jāizlasa un jānovērtē piecas grāmatas. Ţūrijas grāmatas izvēlas un izvirza no iepriekšējā gadā izdotajām
labākajām gan tulkotām, gan oriģinālliteratūras grāmatām ekspertu komisija, kurā ir gan augstskolu pasniedzēji, gan rakstnieki, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki. „Bērnu ţūrijā” lasot un vērtējot grāmatas, bērni iemācās izteikt savas domas, novērtēt,
izvērtēt, pamatot savu viedokli

Arī šajā reizē ir kāds jauninājums – Vecāku žūrija. Tas mudinās arī pieaugušos lasīt un
vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs
piedalīties visa ģimene. Aicinām mammas, tētus, vecmammas un vectēvus, lielos brāļus un māsas kopā ar
mazajiem nākt uz bibliotēku un iesaistīties «Bērnu
žūrijā 2012» grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā. Ja esi jau pieredzes bagāts literatūras eksperts, vai tikai gatavojies par tādu kļūt, aicinām uz
mūsu bibliotēku. Gada nogalē Lielajos lasīšanas
svētkos uzzināsim kuras no grāmatām un to autori
ieguvuši vislielākās lasītāju simpātijas visā Latvijā
Lai Jums veicas! Uz tikšanos bibliotēkā!
Tu būsi pirmais, kas lasīšanai saņems
visjaunāko kolekcijas grāmatu!
P.S. Visčaklākie eksperti tiks arī apbalvoti!
Bibliotēkas vadītāja Tamāra Kablanova

. jūlijā svinēsim Rēzeknes novada
dienu!

Pasākuma programma
12.00 Amatnieku tirdziņš, strītbola sacensības, radošās
darbnīcas
14.00 – 15.30 Bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības koncerts. Piedalās Amanda Bašmakova, konkursa
Balss pavēlnieks 2011 uzvarētāja, Bērnu Eirovīzijas 2011
dalībniece.
16.00 – 18.00 Rēzeknes novada un ārvalstu sadraudzības pilsētu tautas mākslas kolektīvu koncerts, ģimeņu sumināšana, Puncuļu ģimenes muzikālais sveiciens

Pašā vasaras pilnbriedā, 21.jūlijā, lieli un mazi tiek aicināti apmekl t R zeknes novada dienas pasākumus, kas
norisināsies Ančupānu kartodromā. Aktivitātes laukumā sāksies jau pusdienlaikā, kad apmekl tājus gaidīs
amatnieku tirdziņš un radošās darbnīcas, bet jaunieši
cīnīsies par labākās komandas godu strītbola sacensībās. Visas dienas un vakara garumā notiks dažādi koncerti ar b rnu, jauniešu un tautas mākslas kolektīvu
piedalīšanos, skatītājus priec s viet jie novada un Latvijas mākslinieki, bet pirmos saules starus būs iesp ja
sagaidīt, lustīgi dejojot balles mūzikas ritmos. Ieeja uz
visiem pasākumiem – brīva.

18.00 – 19.30 Profesionālās mūzikas koncerts. Uzstāsies
Xylem trio ar koncertprogrammu Shadows of wood. Tie ir
trīs starptautiski atpazīstami Latvijas mūziķi, kuru galvenā
ideja ir apvienot unikālo taustiņinstrumentu, saksofona un
marimbas/perkusiju skanējumu. Koncertu caurstrāvos pasaules un filmu mūzika, ar akadēmiskās mūzikas akcentiem un dţeza improvizācijām.
Vokālā grupa Framest piedāvās koncertu Raimonda Paula
zelta klasika džeza noskaņās. Framest apvieno piecus
aizrautīgus un profesionālus jaunus mūziķus. Šogad viņi
pārstāv Latviju Jaunajā vilnī.
20.00 – 23.00 Vakara svētku koncerts. Piedalās: Aisha
(Aija Andrejeva), Kaža (Kārlis Būmeisters), brāļi Atis un
Jānis Auzāni, Borowa MC
23.00 – 5.00 Nakts koncerts un balle. Muzicē: Labvēlīgais
tips, Galaktika u.c.
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Mākslas diena Kaunatas vidusskolā
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Skolu beidzot

Ar vasarīgās saules tveici un puķu krāsainību
Šī gada 29. maijā Kaunatas vidusskolā projektu ne- 15. jūnijā izskanēja 9. klases izlaidums.
dēļas ietvaros notika Mākslas diena. Tā ir jauna traTu jaunības pilns esi
dīcija, kas notiek otro gadu. Mākslas dienas neatņeKā medus kāre
mama sastāvdaļa ir visu skolas skolēnu kopdarbs –
Ar
agrīno
ziedu nesumu.
katru gadu cits. Pagājušajā gadā mēs ,,sapogājām
Kaut kas ir varēts,
Latviju” , tagad šis dekors papildina skolas interjeru
Bet
pašam
– vēl miklai spārei,
patriotiskajā stūrītī. Šogad visi darbojās ,,aužot” koKam
spārnos
trīs lidot kāre,pīgo celiņu ,,Sveicināta, vasara!”. Katra klase savā
Ar savu skatienu jāredz,
fragmentā ieauda gan varavīksni un ziedus, gan ziCik
daudz kas vēl nepārvarēts.
vis, saulrietu un ūdens šļakatas.
/Z. Purvs/
Tā kā ir doma izveidot skolas kalendāru, tad tika iz9.a klase
lozēti mēneši un veidoti atbilstoši zīmējumi brīvā
tehnikā. Sākumskolas skolēni gatavoja apsveikumus
izlaiduma klasēm, kad pārējie mēģināja izpausties ,,tējas gleznojumos”. Tie gan prasīja pacietību
un meistarību, bet pamēģināt ko jaunu vienmēr ir
vērts. Izmantotas tika ne vien tējas, bet arī kafija un
sulas. Pateicoties laika apstākļiem, mazie varēja pazīmēt arī uz asfalta.
Diena noslēdzās ar pasaulslavenu un Latvijai nozīmīgu skulptūru apskati skolas pagalmā un iespēju
uzzināt to vēsturi. pašu gaisotni radīja fakts, ka
skulptūras demonstrēja paši skolēni. ,,Skulptūru dārzā” varēja aplūkot un pēc tam nofotografē- Lepojamies un sveicam visus šī gada absolventus!
Lai Jums veicas!
ties pie ,,Mazās nāriņas”, ,,Lielā Kristapa”,
,,Brīvības statujas”, ,,Strādnieka un kolhoznieces”. Ir
Tev ir simtiem iespēju šodien
radusies vēlme šo ,,skulptūru dārzu” turpināt arī nākošgad ar jaunu un plašāku ekspozīciju. Mākslas
nezināmās virsotnēs kāpt,
diena organiski iekļāvās kopējā projektu nedēļas tēdzīves ziedošās galotnēs,
mā un vērta to vēl daudzveidīgāku un radošāku.
Informāciju sagatavoja
Dace Zagorska

kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
mainot pasauli, avotam būs,

22. jūnijā plkst.
18.00 skolas lielajā
sporta zālē notiks
svinīgs pasākums,
veltīts 12 klašu
absolventiem

savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
vai aiz kurām lāse pa lāsei
savu laimi un likteni svērt
Laimīgu ceļavēju Kaunatas vidusskolas 9. un 12.
klases absolventiem!
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Latgales podnieku dienas 2012
No 27.- 28. aprīlim Kaunatā notika Latgales podnieku dienas. Šogad cepļa kurināšana notika pie
E.Vasiļevska. Visu keramiķu gada darbs tika izstādīts Kaunatas TN, kur arī notika svinīga izstādes atklāšana. 28.aprīlī pasākums iesākās ar teatralizētu
uzvedumu, kuru sarīkoja ''Rudo kumeļu pauguri''
saimnieki. Izrādē piedalījās zirgi, kas viesiem un apmeklētājiem izraisīja lielu prieku. Turpmāk visi viesi
devās uz tautas namu, kur uzstājās folkloras kopa
''Dziga''. Svētku runu teica Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs V.Bašmakovs. Vārds tika dots arī Rēzeknes apriņķa podnieku vadītājam A.Ušpelim. Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja I.Pleiksne
pasniedza pateicības rakstus visiem keramiķiem,
kas piedalījās izstādes veidošanā - A.Ušpelis,
E.Vasiļevskis, S. Viļums, I.Puzulis, O. un V.Voguli,
Pauliņu ģimene un vēl daudzi citi. Pateicības raksti
tika pasniegti arī Kaunatas amatniekiem: S.Skudrai,
S .M eļ ņ i če nk o, Z. Mei r ā ne i , L. S avi c ka i ,
J.Mikučanovai, V.Brokānei, J.Kuzminskim. Liels
visiem paldies! Izstādi varēja apskatīt divas nedēļas.
Izstādi apmeklēja bērnu dārza audzēkņi, skolēni un
vietējie pagasta iedzīvotāji. Apmeklētāju vidū bija
viesi no Sanktpēterburgas.
Informāciju sagatavoja TN vadītāja
Nellija Vasiļjeva
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Rāznas nacionālā parka diena
Lielajā Liepu kalnā
26. maijā Kaunatas pagastā, Latgales augstākajā virsotnē – Lielajā Liepu kalnā – norisinājās Rāznas nacionālā parka diena, kas bija veltīta Latvijas dabas
aizsardzības simtgadei un Rāznas nacionālā parka 5
gadu jubilejai. Svētkus svinēt bija ieradušies vietējie
iedzīvotāji, Pušas amatnieki, Dagdas novada Bērziņu
pagasta rokdarbnieki, dejotāji un dziedātāji – Kaunatas kultūras nama un vidusskolas deju kolektīvi, Mākoņkalna folkloras kopa u.c.

Saimnieces Sarmīte Skudra, Nellija Vasiļjeva, Aina
Divanovska, Veronika Taukača cienāja pasākuma
dalībniekus ar lauku gardumiem, uz vietas pagatavoto skābeņu zupu, putru, pelēko zirņu pikām un rūgušpienu. Savu redzējumu par apkārtējo vidi bija
sagatavojušas arī atsaucīgākās Latgales skolas. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7.–8. klašu skolēni
prezentēja „Noslēpumainos pavasara soļus pie Latgales Jūras” (skolotājas Anitas Vaivodes režijā), Liepu pamatskolas audzēkņi atgādināja par cilvēku un
dzīvnieku līdzāspastāvēšanu (skolotāju Marijas Golubcovas un Nadeždas Savickas vadībā), Kaunatas
vidusskolas teātra pulciņš inscenēja Mākoņkalna leģendu (skolotāja Ināra Paramonova). Bet izrāžu parādes noslēgumā Rēzeknes Augstskolas studentu
teātris „ erRA” piedāvāja savu Mākoņkalna teikas
interpretāciju „Bej` kieneņam trejis meitys”.
Informācija un foto: L. Leiņa
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Ģimeņu sporta svētki
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SVEICAM!

Šī gada 15.maijā Kaunatas vidusskolas sporta laukumā pulcējās Kaunatas pagasta ģimenes uz ģimeņu
sporta svētkiem. Iedibinātā tradīcija, kas turpinās
jau trešo gadu, iepriecina arvien vairākas ģimenes.
Ģimenēm bija jāizdomā komandas nosaukums,
devīze un jāizpilda deviņas aktivitātes. Komandu
nosaukumi bija visdažādākie: ,,Sportisti”, „Gaisa
sportisti”, ,,Bites”, ,,Rediski”, ,,Trīs Sarkangalvītes
un vilks”, ,,Veiklīši”, ,,Zaļie pipariņi”, Celmlaužņi”,
,,Fantastiskais četrinieks”. Interesantākās aktivitātes
- „Brauksim ciemos pie raganas”, ,,Manas ģimenes
frizūra”, ,,Esi stiprs un veikls”, ,,Esmu ņiprākais”,
,,Manu bluķīt”.

No visas sirds sveicam priesteri
Haraldu dzimšanas dienā! Novēlam
Dieva svētību, žēlastību, spēku un
izturību!
Paldies par Jūsu kalpojumu!

Sportiskās ģimenes

Pasākumā piedalījās: Antonovu, Bačkuru, Bogdanovu, Duļkeviču, Kablanovu, Katkovsku, Kudravsku,
Kuzminsku, Peļņu, Proveju, Ruhmanu, Sutinu, Šlapakovu un dru ģimeņu komandas.
Prieks par ģimenēm, par atbalstītājiem un skatītājiem!
Paldies Kaunatas pagasta pārvaldei, skolotājai Eļai,
dīdžejam Pēterim, tiesnešiem: Vitālijam un Ilgai,
fotogrāfei Lāsmai, Nellijai un, protams, ģimenēm,
kas ņēma dalību pasākumā.
Ģimeņu sporta svētki izdevās! Ģimenes atpūtās un ir
laimīgas.
Saticību ģimenē vēlot A. Kuzminska

1188 izveidojis Jāņu ielīgošanas
pasākumu karti
Uzziņu dienests 1188 mājas lapā ir izveidojis Jāņu
ielīgošanas pasākumu karti www.1188.lv/karte/2012/
ligo, kurā ir apkopota visplašākā informācija par Vasaras saulgriežu pasākumiem un koncertiem, svētku
gadatirgiem un tirdziņiem, kā arī izrādēm un citām ar
Līgo tradīcijām saistītām aktivitātēm visā Latvijā. Šobrīd ielīgošanas pasākumu sadaļā ir apkopoti
gandrīz 400 dažādi pasākumi, un datu bāze pastāvīgi
tiek papildināta.
Kā liecina Uzziņu dienesta 1188 apkopotā statistika,
interese par Līgo svētku pasākumiem aktualizējas tieši pirmssvētku un svētku dienās. Cilvēki cenšas brīvdienas izmantot racionāli, tāpēc iepazīstas ar pasākumiem un to piedāvātajām iespējām, lai izvēlētos savai
gaumei un vajadzībām piemērotākās atpūtas iespējas.
Pieredze liecina, ka cilvēki ne tikai vēlas apmeklēt
zaļumballes un pīt ziedu vainagus, bet arī plāno laiku
izklaidei ģimenes lokā.
Informācija ņemta no interneta resursiem
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Pasākumi Kaunatas pagastā
23. jūnijā plkst. 20.30 pie ciemata dīķa - Jāņu
dienas līgošana. Jāņa māte aicina visus uz ugunskura kurināšanu, Jāņu aplīgošanu, siera ēšanu un kopīgu dziesmu dziedāšanu. Lietus gadījumā pasākums
notiks tautas namā.
No 21. jūnija līdz 27. jūnijam Kaunatas pagasta
1. bibliotēkā būs apskatāma izstāde:”
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Ievas aptiekas
Kaunatas filiāles
darba laiks
P. 8:00-14:00
O. 8:00-14:00
C. 8:00-14:00
Kaunatas pagasta Jauniešu centra darba laiks

"Līgo pļavas, līgo lauki

P: brīvs

Jāņu dienu gaidīdami"

O. 12:00-20:30

Bērnu stūrīti izstāde Ģrāmatiņ, stāsti, kas jauns?

T: 12:00-20:30

Kaunatas pagasta 2. bibliotēkā izstāde ”Dabas
veltes veselībai” (jūnijs - augusts)

C: 12:00-20:30

Izstāde bērniem ”J. Baltvilka daiļrade”

P: 12:00-20:30

Jaunieguvumu izstāde

S: 12:00-20:30

30. jūnijā no plkst. 15:00 pie Kaunatas TN aicināti izbaudīt lēkāšanas priekus piepūšamajās
atrakcijās un uz batutiem

Sv: brīvs
Pusdienu pārtraukums 16:00-16:30

Dagmāra Kozlova

Bērnības svētki
Sestdien, 30. jūnijā plkst.
14:00 Kaunatas tautas namā

Raivis Beinarovičs

Katrīna Bartuše
Justīne Čonka
Samanta Čangule-Čivgule
Raivis Kovaļevskis

Mārtiņš Inkins
Nikola Zariņa
Kristīne Mihņecova
Uldis Pavlovskis
Jaroslavs Popovs

Agnese Pavlovska
Megija Rimša
Diāna Stepiņa

Ignats Timofejevs
Eliass Vasiļevskis

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
Kaunatas v stnesis

Kaunatas pagasta

Periodiskums: Reizi divos mēnešos

www.kaunata.lv

informatīvais izdevums

E-pasts: tamarakab@inbox.lv

Atbildīgā: Tamāra Kablanova

