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Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem zie-
diem rokās zinību pils durvis vērs pirm-
klasnieki. Visiem mazajiem skolēniem 

novēlam neizz došu interesi un zinātkāri 
par visu jauno, kas viņus sagaida zinību 

ceļā! 

Kaspars Bačkurs, Viktorija Gribuste, 
Jūlija Groza, Nauris Katkovskis, Ka-
rīna Malova, Liza Popova, Elza Stru-
piša, Lāsma Strupiša, Ieva Sutina, Ra-

mirs Rakevičs, Dainis Rusakovs 

Sveicam pagasta pirmklasniekus! 

 

Sirsnīgi sveicam Kaunatas pagasta pārvaldes skolēnus, 
viņu vecākus, skolotājus un pārējos izglītības darbinie-
kus ar jaunā mācību gada sākumu! Novēlam ikvienam 
izturību, zinātkāri un vēlēšanos sasniegt arvien augst-

ākas zināšanu virsotnes. 
Lai izdodas veiksmīgs un labiem darbiem bagāts jaunais 
zinību gads! Novēlam saglabāt 1.septembra un mācību 
sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa 

mācību gada garumā!  
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Kaunatas pagasta pārvaldes galvenā prioritāte ir in-
frastrukt ras sakārtošana un kvalitatīvu pakalpoju-
mu sniegšana iedzīvotājiem. Pagājušā gada bei-
gās  pārvaldes vadītājs noslēdza līgumu  ar CFLA 

par projekta 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/073/024 

'' denssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kau-
natas ciemā", kuru finansē Eiropas Re ionālais At-
tīstības Fonds, veikšanu.  Janvāra beigās  tika izslu-

dināts atklāts konkurss par b vdarbu izpildi . No 9 

firmām, kas piedalījās konkursā , tika izraudzīta fir-
ma no Krāslavas novada " Personu apvienība "UNL-

K" vadošais biedrs SIA LEVEN", un  Rēzeknes fir-
ma SIA”ASKO AS”, kas vērtējumā ieguva lielāko 
punktu skaitu. Projekta vadītājs ir Kaunatas pagasta 
pārvaldes vadītājs. Projekta ’’ denssaimniecības 
attīstība Rēzeknes  novada Kaunatas ciemā kopējās 
izmaksas ir 391406,50 ls, no kurām attiecināmās ir 
320825,00 ls.Dubuļu ciema kopējās izmaksas ir 
182311,92 ls  no kurām attiecināmās izmaksas ir 
149436,00 ls. 

 Projekta  laikā  Kaunatā tika paveikti darbi pie attī-
rīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas 
un densvada  montāţas. Galvenais projekta mērķis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bija sistēmas sacilpošana un esošo patērētāju pār-
slēgšana pie jaunā tīkla dens padeves,  jo vecais 
apgādes risinājums nenodrošināja nepārtrauktu 
ūdens padevi .Veicot tīklu izbūvi sacilpošanai, pa-
pildus radās iespēja pieslēgt jaunus patērētājus. Re-
konstruējot densapgādes tīklus un uzstādot hidrofo-
ru denstorņa vietā, kurš bija kritiskā stāvoklī, tika 
samazināti dens zudumi par 15%. Izb vējot jaunas 
notek deņu attīrīšanas iekārtas, tika uzlabota notek-
ūdeņu attīrīšanas efektivitāte. Infiltrācija samazinā-
jās par 6,33%. Pateicoties Eiropas Savienības iegul-
dījumam, tika realizēts šis projekts. Kaunatas iedzī-
votāji saņems tīru, attīrītu deni. 

Projekts '' denssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Kaunatas ciemā" 

Tamāras Kablanovas foto 

Informāciju sagatavoja Marija Rukmane 

 

Lai veicinātu Zinību die-
nas popularizēšanu un 
dotu iespēju 1.septembra 
svinīgos pasākumus ap-
meklēt arī skolēnu vecā-
kiem, Rēzeknes novada 
pašvaldība nolēmusi mā-

cību gadu pašvaldības skolās šogad uzsākt sestdie-
nā, 1.septembrī. Līdz ar to novada skolu pedago-
giem un tehniskajiem darbiniekiem šī gada 
1.septembris būs darba diena, bet brīvdiena tiks pār-
celta uz 29.oktobri, kas ir rudens brīvdienu pirmā 
diena. Šis noteikums neattiecas uz novada speciāla-
jām internātpamatskolām un pirmsskolas izglītības 
posmu.  

Pirmajā septembrī sapņi zied: 

plaukstot, zarojot, starojot, 

zēnu un meiteņu sirdīs uz skolu iet. 

                                               / A. Ķirškalne/ 

1.septembris Kaunatas vidusskolā: 

plkst. 9.00 - klases stunda; 

plkst. 9.30 - svinīgā līnija skolas pagalmā (lietus   
gadījumā aktu zālē); 

plkst. 10.00 - fotografēšanās; 

plkst. 11.00 - autobusi. 

Priecāsimies par atkalredzēšanos 

 ar mūsu  skolēniem un vecākiem!  
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Veiksmīgi noslēdzies biedrības „Jaunais Dinamie-

tis” realizētais projekts „Rāznas regate”. Šī vasara 

daţiem Kaunatas pagasta jauniešiem b s viena no 

neaizmirstamākajām. Darbojoties projektā, viņi va-

rēja parādīt savas radošās spējas un darbošanos ko-

mandā. Projekta ideja - taisīt dens braucamlīdzek-

ļus un noslēgumā organizēt to parādi. Jaunieši plos-

tus veidoja no videi draudzīgiem materiāliem; viens 

no plostiem bija taisīts no Rāznas ezera niedrēm, 

otrs - no nogāztiem kokiem. Trešā plosta konstrukci-

jā tika izmantoti arī atkritumi, ko atp tnieki atstājuši 

ezera krastā. Jaunieši, talkojot Rāznas ezera krastā, 

salasīja PET pudeles un citus atkritumus. Tādējādi 

labums ir gan apkārtējiem, gan pašiem jauniešiem - 

iespēja attīstīt radošās spējas, ko viņi izmantoja, iz-

veidojot plostu no PET pudelēm. Jaunieši bija neat-

laidīgi, katrs izteica savu neparastāko ideju plostu 

veidošanā. Darbojoties komandā, tika uztaisīti trīs 

plosti. Papildus plostu b vēšanas praktiskajām dar-

bnīcām jaunieši skatījās video filmas par dens ceļo-

tājiem, tādējādi g stot iedvesmu paveikt nozīmīgas 

lietas dzīvē pašu spēkiem. Plostus varēja apskatīt 

atp tas kompleksā „Jaunais Dinamietis”, ezera kras-

tā. Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan atp tniekiem 

tika piedāvāta plostu parāde, kuras laikā arī tika iz-

skaidrota projekta ideja un t risti tika aicināti izturē-

ties saudzīgi pret apkārtējo vidi. Kā uzskatāmu pie-

mēru, cik vide ir piesārņota, jaunieši demonstrēja 

izgatavotos plostus. Visi bija patīkami pārsteigti par 

jauniešu padarīto darbu. Interesentiem bija iespēja 

pavizināties ar šiem plostiem. Projekta dalībnieki 

bija gandarīti, ka viņu darbs tika novērtēts. 

 Jaunieši ar pašu izgatavotajiem plostiem devās divu 

dienu ceļojumā pāri Rāznas ezeram, tādējādi pievēr-

šot uzmanību Rāznas ezera vides stāvoklim un katra 

indivīda atbildībai par tā saglabāšanu. Ceļojuma lai-

kā jaunieši gan peldējās, gan sauļojās, kā arī viens 

otru uzmundrināja ar jautrām dziesmām - garlaiko-

ties nevarēja; jaunieši paguva ceļojuma laikā arī uz-

filmēt video rullīti, kas, iespējams, tuvākajā laikā 

b s apskatāms internetā. 

Gala mērķis bija Malukštas ezera krasts;. Paldies 
Guntaram Šķesteram, kurš m s uzņēma. Nakti jaun-
ieši pavadīja ezera krastā, guļot teltīs. Visas dienas 
garumā piedzīvojums turpinājās ar daţādām aktivi-
tātēm un pārsteigumiem 

Rāznas regate 

Turpinājums 4 lpp. 
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Jaunieši un projekta organizatori vēlreiz tiksies sep-

tembra beigās, lai izvērtētu, ko ir projekta laikā ie-

mācījušies, un apspriestu iespējamo projekta turpi-

nājumu un nākamo projektu idejas. Jaunieši izvērtēs 

gan individuālo, gan grupu mācīšanās procesu, kā 

arī novērtēs projekta veiksmes un neveiksmes. Jaun-

iešu vārdā sakām lielu paldies projekta koordinato-

ram Edgaram Kriţanovskim un Aleksandram Leš-

činskim (atbalsta persona). Pateicoties viņu uzņēmī-

bai rakstīt projektu, šī vasara jauniešiem bija intere-

santiem piedzīvojumiem un aktivitātēm pilna. 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu. Šī publikācija atspogu o vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu. 

13. jūlijā Kaunatas sporta laukumā norisinājās Rē-

zeknes novada jauniešu diena, kuru rīkoja un organi-

zēja Rēzeknes novada skolu jaunatnes parlaments, 

kā arī vietējie jaunieši. Pasākumā piedalījās jaunieši 

gan no Nautrēniem, Dricāniem, Maltas, Bērzgales, 

L znavas, Str ţāniem, Rēzeknes, kā arī vietējie 

jaunieši. Visas dienas garumā norisinājās volejbola 

un strītbola spēles. Pasākums turpinājās ar ātrās ēša-

nas un kvasa dzeršanas sacīkstēm.  

Pasākuma izskaņā spēlēja un jauniešus uzjautrināja 

latgaļu m zikas grupa ”Dabasu Durovys”. Liels 

prieks bija redzēt tik aktīvus jauniešus, kurus nespē-

ja pat izbiedēt lietus. Prieks arī par m su pašu vietē-

jiem jauniešiem, kuri gan spēlēja spēles, piedalījās 

konkursos, gan neatstāja stadionu līdz pat pēdējai 

dziesmai. 
Nometnes dalībniece Lāsma Leiņa 

Apskats un foto: Ilga Dubovska 

Jauniešu diena Kaunatā 
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Klāt nāca vasaras brīvdienas un kopā ar tām - Bērnu 

žūrija 2012! Kaunatas pagasta 1. bibliotēka piedalās 

projektā Bērnu/Jauniešu/Vecāku ţ rija. Uz doto brī-

di pieteicās un parakstīja līgumiņus 16 bērni un 

jaunieši. M su ekspertu pulkam pievienojās arī ve-

cāki. Lasīt jaunas grāmatas, uzdot jautājumus to au-

toriem un pašiem vērtēt to saturu -  tas ir tik aizrau-

joši! Arī Tu vari kļ t tās dalībnieks! 

No 23. līdz 29. j lijam m su bibliotēka piedalījās 

projektā ”Bibliotēkas diena dzīvē” Latvijā. Pro-

jekta mērķis bija izmantojot sociālos mēdijus 

(twitter, blogs, mājas lapa, emuārs…), aprakstīt bib-

liotēkas darbinieka ikdienu. Galvenais bija dalīties 

savā pieredzē ar saviem kolē iem un arī uzrunāt to-

pošos bibliotekārus, atklājot kādu no savas ikdienas 

notikumiem un parādot, cik gan daudzveidīgs var 

b t darbs bibliotēkā. Veselu nedēļu twitterī dalījos 

ar saviem paveiktajiem darbiņiem. Bija strādīga un 

raţīga nedēļa. Prieks par paveikto darbu! Kaut arī 

pati strādāju bibliotēkā, bija interesanti  palasīt kolē-

ģu stāstus, atsauksmes, kā arī uzzināt par viņu pa-

veikto darbu. 

Pirktākās grāmatas grāmatnīcās, tagad ir pieejamas 

m su bibliotēkas plauktos: 

 

 

 

 

 

Kā arī citi jaunieguvumi gaida J s bibliotēkas plauk-

tos! Laipni gaidīti bibliotēkā! 

Kaunatas TN vasarā notika daţādi pasākumi.  

30.jūnijā suminājām mazos sešgadniekus. Visus 

priecēja Kaķis un Pirāts. Pēc pasākuma bērniem bija 

liels prieks izlēkāties piep šamajās atrakcijās. 

7.jūlijā godinājām pagasta pilngadniekus. Lielisku 

priekšnesumu par bērnību sniedza Dubuļu ciemata 

bērni Ţannas Aniščenkas vadībā.  

21.jūlijā Kaunatā notika ikgadējais Iļjas gadatirgus. 

Sakarā ar laika apstākļiem pirkt un pārdot gribētāju 

šogad bija maz. Toties teatrāls uzvedums un lustīgas 

dejas priecēja apmeklētājus. Augustā tautas namā 

tika uzņemti svētceļnieki, kuri devās uz Aglonu. 

Lasītprieks nepazīst robežas! 

su pārskatu par projektu gaitu sniedza  

bibliotēkas vadītāja Tamāra Kablanova 

Projekts “Bibliotēkas diena dzīvē” Latvijā 

Murakami H. Dejo, dejo, dejo 

Nesbē Jū Sātana zvaigzne 

Ness P. Jautājums un atbilde 

Judina D. Dīvainais Līgovakars 

Skrebele R. Palaidnību kara a Jāņa B.     

dienasgrāmata 

Jaunieguvumi bibliotēkā 

Ak, vasara, vasariņa... 

TN vadītāja Nellija Vasi jeva 

Tamāras Kablanovas foto 
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21. jūlijā Novada 
dienas laikā tika 
godinātas aktīvākās, 
kuplākās imenes, 
zelta pāri. Aktīvā-
kās imenes godu 
izpelnījās Kuzmin-
sku imene. i-

mene aktīvi piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē. 
Aija un Jānis ir Kaunatas vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīva “Kaunata” dalībnieki, daudzu pasā-
kumu iniciatori un atbalstītāji.  

Aija jau trešo gadu pēc kārtas  pagastā organizē 
” imeņu dienai” veltītu sporta pasākumu, kas g st 
aizvien lielāku popularitāti pagasta iedzīvotāju vid . 
Viņa aktīvi darbojas arī  Rēzeknes re iona lauku 
sieviešu biedrībā “Sidrabrasa”, organizējot  izstādes, 
kurās piedalās ar saviem rokdarbiem. Kuzminsku 
ģimenē aug 2 meitiņas: Sanita un Enija. Abas 
piedalās folkloras kopā ”Ŗāznaviņa”, Sanita  apmek-

lē Rēzeknes m zikas vidusskolu, savukārt Enija – 

mākslas interešu studiju. Tētis Jānis ir zemnieku 

saimniecības “Tip-tops” īpašnieks, kas nodarbojas ar 
amatniecību, mebeļu izgatavošanu. Novēlam Kuz-
minsku imenei b t tikpat aktīviem un vēl aktīvā-
kiem, īsteņot jaunas idejas, kā arī turpmāk  aktīvi 
darboties pagasta sabiedriskajā dzīvē!  

4. augustā programmas ''Jaunatne darbībā'' ietvaros 
jaunieši organizēja sporta svētkus bērniem Kaunatā. 
Pasākums pulcēja ap 70 dalībnieku. .  

Bērni varēja sacensties skriešanas disciplīnās, tāllēk-
šanā, roku cīņā, šķēpa, diska, akmens mešanā, līdz-
svara sacensībās, soļošanā uz ķekatām, pievilkšanās, 
soda metienos, riņķu uzmešanā uz koka statīva. Vai-
rākus sporta rīkus jaunieši izveidoja no dabas mate-
riāliem. Pasākuma beigās tika organizētas jautras 
stafetes, kur bērni varēja parādīt savas sadarbības un 
atbalsta prasmes. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar 
diplomiem, bet labākie tika pie medaļām un dāva-
nām. 

Svētki izdevās, bērni palika pateicīgi par sagādāto 
sporta pasākumu! 

Godināta aktīvākā ģimene  

Foto un apkopojums  ņemts no www.dzudo.lv mājas 
lapas 

Madaras aksas foto 

Rita Tērauda 

Antīkās sporta spēles Kaunatā 

http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/33/33752013377577970_l.png
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„Vai mēs izjūtam draudzes svētkus? Vai tie tiešām 
ir svētki, svētki man un tev?” – atbildes uz šiem un 
līdzīgiem jautājumiem ticīgajiem rosināja meklēt 
un atklāt, Raipoles draudzes prāvests Rinalds 
Broks, kas Kaunatas baznīcā viesojās un Svēto Mi-
si celebrēja atlaidu pirmajā dienā – 20.j lijā. Ga-
rīdznieks vērsa uzmanību uz ticīgo ikdienas skatu: 
„kā mēs uzlūkojam cilvēkus, kā uztveram notiku-
mus, procesus apkārt mums un m sos? Vai tajā 
visā nav vērojama laicīga skatījuma, laicīgas do-
māšanas dominance? Kur paliek garīgais skatī-
jums, garīgums?” Atlaidu otrajā dienā ticīgos uzru-
nāja Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks, kas savās pārdomās kavējās pie svētā pravieša Elija perso-
nības, uzsverot šī Dieva izvēlētā cilvēka neparasto, noslēpumaino, bet vienlīdz sareţ īto ceļu, kas kaut kā-
dā mērā līdzinās m su katra ietajam ceļam – ar ārējām un iekšējām cīņām, uzvarām un zaudējumiem.   
Ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju, 22.j lijā, noslēdzās Kaunatas draudzes atlai-
du dievkalpojumi svētā Elija godam. Savā homīlijā bīskaps Jānis Bulis akcentēja gudrības nozīmi un nozī-
mīgumu cilvēka dzīvē. „Neviens taču negrib b t muļķis!? Bet, kur tad meklējama gudrība?” – retoriski 

jautāja ekselence, vienlīdz sniedzot atbildi uz šo jautājumu, ar Sakāmvārdu grāmatas vārdiem. Svētās Mi-
ses laikā astoņpadsmit Kaunatas draudzes ticīgie saņēma iestiprināšanas sakramentu. Pēc dievkalpojuma 
sekoja draudzes mājas svētīšana un kopīga agape. 

Ziņas ņemtas no www.katolis.lv/kaunata, foto no Eģitas  dres ģimenes albūma 

No 16. līdz 20. j lijam Kaunatas vidusskolā tika īs-
teņots jaunatnes apmācību projekts ”Vectēvu tradī-
cijas jaunā iedvesmu”, ko sagatavoja skolēnu paš-
pārvalde (atbildīgie Kristaps 
Brokāns, Pēteris Savickis un 
Raimonds Katkovskis). Jaun-

ieši piedalījās divu dienu pār-
gājienā “Izdzīvošanas skola” 
ar nakšņošanu teltīs un pašu 
veidotajās nojumēs, iepazīsto-
ties ar ārstnieciskajiem 
augiem, lasot avenes, melle-

nes un uzzinot visu par ogu 

pielietošanu. Izzināja kapu 
vēsturi, apmeklējot senlaiku apbedījumu vietu Bat-
ņos un viduslaiku apbedījumu vietu Mozgos. Cie-
mojās lauku saimniecībā Batņos pie V. Igaveņas 
(krievu muižkunga Dzjubina īpašumi), kur uzzināja 
par vectēvu tradīcijām īpašuma sadalīšanā starp bēr-
niem, par krievu krāsni kā maizes ceptuvi un paslēp-
tuvi briesmu gadījumā, par koku sagatavošanas lai-
ku un mājas celšanu, bišu turēšanu, garšvielu audzē-
šanu un pielietošanu. Pētīja logu rotājumus pie P. 

Kukuļa Grašos, iepazinās ar saimniecības naţu izga-
tavošanas procesu pie V. Vucāna. Vakarā neizpalika 
ēdiena gatavošana uz ugunskura un netīri trauku 
mazgāšana, atrodot dabīgos trauku mazgāšanas lī-
dzekļus. Kur nu vēl zivju makšķerēšana, apstrāde un 

garšvielu izvēle to gatavošanai. 
Zivis bija nolemts k pināt, tāpēc 
jaunieši paši sagatavoja augļu 
koku, sauso ķiršu, pl mju un 
ābeļu zarus. Jaunieši teorētiski 
un praktiski iepazinās ar pirts 
tradīcijām: pirts kurināšanu, 
pirts skotu siešanu, pēršanu, 
ādas tīrīšanu, masēšanu un kop-
šanas metodēm, matu maskām. 
Visas aktivitātes tika veltītas 

vectēvu sadzīves tradīciju iepazīšanai un turpināša-
nai, aktīvai sadarbībai starp paaudzēm un relaksējo-
šai izklaidei. Savās atsauksmēs par projektu jaunieši 
izteica vēlēšanos, lai tāda iespēja piedalīties apmācī-
bu nedēļa b tu arī nākamajā vasarā. Paldies Kauna-
tas pagasta pārvaldes vadītājam Vasīlijam Bašmako-
vam par sniegto līdzfinansējumu. 

Izdzīvošanas skola. Tas ir aizraujoši 

E. Astiča, projekta konsultante 

Svin Kaunatas draudzes svētkus 
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Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

 

 

Kaunatas kultūras namā: 

20. oktobrī notiks kāzu jubilejas pasākums Aicinām 
visas imenes, kuras šogad svin apaļu jubileju, pie-
teikties Esat atsaucīgi! 

Izstādes Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā: 

  Bērnu stūrītī:  1.09-14.09  "Gudro grāmatu pa-
saulē" (enciklopēdiju izstāde, veltīta zinību dienai) 

 

1.09-10.09 literārā izstāde "Par spīti grūtumam - 
laimīgiem b t!  Lijai Brīdakai - 80" 

 

26.09 - 3.10 izstāde "Miķelītis nāk!" 

 

1.09 - 1.10 "Garšīgi un veselīgi krājumi ziemai" 

Pasākumi Kaunatas pagastā 

Ar augusta mēnesi ir izmaiņas Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos  
Nr. 12 „ Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

 

Lai iegūtu trūcīgas ģimenes statusu  īpašumā  drīkst būt : 
 viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā vairāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši 
un kurš nav jaunāks par 10 (desmit) gadiem, kā arī īpašumā esošs viens velosipēds, mopēds vai motorol-
lers katram imenes loceklim.  

 

Pie īpašuma izvērtēšanas ir aktuāli grozījumi MK noteikumos Nr. 299 „ Noteikumi par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par tr cīgu” 

Kur teikts, ka par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:  
Punktā Nr. 19.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un 
pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;  

Tas nozīmē, ka personas vai imenes vienīgais īpašums varb t, tikai tas, kur ir deklarēta dzīvesvieta. Ja 
agrāk arī  drīkstēja b t īpašumā ēkas, kurās dzīvoja pirmās pakāpes radinieki, tad šobrīd šīs personas tr cī-
gas personas statusu vairs nevar ieg t. 

Punktā nr. 19.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas 
atļaujas ar tiem rīkoties. Tātad, ja bērns ir mantojis īpašumu vai naudas uzkrājumu no kāda mirušā vecāka, 
tad šī manta netiek ņemta vērā pie īpašumu izvērtēšanas. 

Informāciju sagatavoja Kaunatas pagasta sociālais darbinieks Anita Ikauniece 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunatas pagasta 2. bibliotēkā septembrī: 

03.09. - 10.09 izstāde ”Lilijai Brīdakai - 80” 

04.09.– 14.09 izstāde ”Kārlim Ulmanim - 135” 

Bērniem:  

14.09.– 21.09 izstāde ”Vijai Upmalei - 80” 


