Kaunatas pagasta pārvaldОs inПormatīvais iгdОvums

Kaunatas vēstnesis
2012. gada sОptОmbris - oktobris Nr. 25

( Tirāža 100 Оks. )

InПormācija RēгОknОs novada гОmju īpašniОkiОm
No 2012.gada 26.sОptОmbra līdг 8.novОmbrim
notiОk RēгОknОs novada tОritorijas plānojuma
2013. – 2024.gadam pirmās rОdakcijas
sabiОdriskā apspriОšana.
Ar teritorijas plānojuma var iepaz ties R zeknes
Novada mājas lapā www.rezeknenovads.lv. Zemju
pašniekiem svar gākās teritorijas plānojuma daļas visu novada pagastu teritoriju un ciemu plānotāsatļautās izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir
apskatāmas katru darba dienu R zeknes novada
pašvald bas administrācijas kā (Atbr vošanas alejā
95, R zekn ). Kaunatas pagasta kartes var apskat t
Kaunatas pagasta pārvaldes kā pirmajā stāvā katru
darba dienu. Plānots, ka R zeknes novada teritorijas
plānojums 2013.-2024. gadam stāsies sp kā 2013.
gada otrajā ceturksn un paredz s vienādus zemju
izmantošanas un ku, b vju b vniec bas
nosac jumus turpmāko 12 gadu garumā visa novada
teritorijā, tāp c paši uzman gi aicinām zemju
pašniekus izlas t teritorijas plānojuma teritorijas
izmantošanas un apb ves noteikumus, kuri b s
jāiev ro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai
apb vi. Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atļauj
daudzveid gāku lauku zemju izmantošanu, tādā
veidā maksimāli stimul jot jebkuras saimnieciskās
aktivitātes novadā - lauku zem s un meža zem s tiek
atļauta der go izrakte u ieguve, ezeros - sapropeļa
ieguve, lauku t risma, lauksaimniecisko un
r pniecisko uz mumu att st ba utml. Lai nepieļautu
v rt go lauksaimniec bā izmantojamo zemju
apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās apmežošanas
darb bas. Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas
parāda novada ainaviski v rt gas vietas, kurās zemes
izmantošana un b vniec ba b s jāveic, nekait jot
ezeru, mežu un lauku ainavu pievilc bai, kas ir
pamats lauku t risma att st bai novadā. tisku
apsv rumu d ļ tiek ierobežota der go izrakte u
ieguve kaps tu tuvumā. Apb ves noteikumi paredz
ar latvā u izplat bu ierobežojošu pasākumu

veikšanu katram zemes pašniekam. Apb ves
noteikumu pielikumā ir uzskait ti pašvald bas
noz mes dabas un kult rv sturiskie objekti krucifiksi, laukakme i, dižkoki, piemi as vietas un
utml., kuru saglabāšanai noteiktās pras bas b s
jāiev ro, veicot apb vi vai zemes izmantošanu
objektu tiešā tuvumā. Katram zemes pašniekam
teritorijas plānojuma kart s ir jāapskata savs
pašums. Piem ram, ja J su pašumā ir iez m tas
lauku zemes (L), tad apb ves noteikumos ir jāizlasa
visa informācija par lauku zemju izmantošanu.
Gad jumā, ja zemes pašnieks v l sies ierosināt
kādas izmai as attiec bā uz savas zemes
izmantošanu, tad tas ir veicams, iesniedzot
rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvald vai
administrācijas kā R zekn .

Šajā numurā:
☼ ZОmju īpašniОkiОm
☼ IОdгīvotāju гināšanai!
☼ IОdгīvotāju kopsapulcО
☼ ProjОkts Dubuļu ciОmā
☼ Skan kāгu valsis
☼ ElОktroОnОrģijas kartОs
☼ Ziņas no bibliotēkas
☼ IгstādО ”RudОns гiОdi”
☼ Skola piОdalās projОktā
☼ Pasākumi
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IОdгīvotāju гināšanai!
R zeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra
s d pie emts l mums “Par RēгОknОs novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā Оsošo
dгīvojamo tОlpu īrОs maksas notОikšanas
kārtību”
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2) ģimОnОs, kurās aug bērni invalīdi;

3 ģimОnОs ar audžubērniОm un aiгbildniОcībā
ОsošiОm bērniОm;
4) daudгbērnu ģimОnОs (kas nav saņēmušas
tariПa kompОnsāciju 2400 kWh patēriņam).

Lai sa emtu karti, iedz votājiem, kuri atbilsts vieni
no noteiktajām grupām, ir jāv ršas savas
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvald bām” 21. panta pašvald bas sociālajā dienestā, l dzi emot personu
pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, likuma
apliecinošu dokumentu, savu statusu apliecinošu
dokumentu (piem., b rna invaliditātes apliec bu vai
”Par dz vojamo telpu ri” 11.pantu, 11.1 pantu,
audžuvecāku apliec bu) un jānorāda elektroenerģijas
emot v rā Teritoriālās pastāv gās komitejas un
Teritorijas att st bas, plānošanas, tautsaimniec bas, piegādes l guma numurs. Atšķir bā no iepriekš jās
kampa as, šogad dāvanu karti var s sa emt ar
vides un infrastrukt ras jautājumu pastāv gās
gad jumos, ja elektroenerģijas piegādes l gums ir
komitejas 2012. gada 11. oktobra priekšlikumus,
sl gts ar juridisku personu, piem., nama
R zeknes novada dome nolemj:
apsaimniekotāju, nevis ar klientu individuāli.
1. res maksa, ko rnieks maksā par dz vojamās
telpas lietošanu novada pagastu administrat vajās
teritorijās ir:
2.1. labiekārtotām dz vojamām telpām - 0.07Ls/m2
2.2. dz vojamām telpām ar daļ jām rt bām - 0.05
Ls/m2
2.3. dz vojamām telpām bez rt bām - 0.03 Ls/m2

3. Noteikt, ka papildus res maksai proporcionāli
iz r tās dz vojamās telpas plat bai maksājami šādi
obligātie maksājumi:
3.1. likumā noteiktais nekustamā pašuma nodokļa
maksājums un citi normat vajos aktos noteiktie
nodokļu maksājumi;

Kas visu iгtОic bОг mēlОs?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēlОs
Un mīļākā saruna.
InПormācija ņОmta no AS ”LatvОnОrgo” mājas
lapas ааа.latvОnОrgo.lv

Mīļākā grāmatiņa
26.oktobr b rni uz pirmsskolu devās ar savām
m ļākajām grāmatām, kur tos uz sv tkiem sagaid ja
Zin tis - skolotāja Žanna. Ciemos ar auto ieradās ar
Nezin tis - skolotāja Ilga, kurš par grāmatām

3.2. dz vokļa vai dz vojamās mājas pašnieka
(vald tāja) un zemes pašnieka nosl gtajā zemes
nomas l gumā noteiktā zemes nomas maksa, ja
iz r tā dz vojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citām
pašniekam piederošas zemes;
3.3. par kas siltummezgla rekonstrukcijai/izb vei,
kas remontam un citām ar kas uztur šanu
saist tajām vajadz bām emtā kred ta dz šanu
Šogad Latvijas Pašvald bu savien bai piešķirts jauns
dāvinājums - 40 000 elektroenerģijas nor ķinu
kartes, katra 53.70 latu v rt bā. Sākot ar februāri, šo

ElОktroОnОrģijas norēķinu kartОs

dāvinājumu Latvijas novadu un pils tu pašvald bu
sociālajos dienestos var sa emt sociāli
mazaizsargātās ģimenes ar b rniem:
1) tr cīgās ģimОnОs ar bērniОm (iгņОmot tās
ģimОnОs, kas jau ir saņēmušas ОlОktrības
norēķinu karti par 500 kWh iОpriОkšējā gadā);

nezināja neko, jo nesp ja pareizi atbild t uz Zin ša
uzdotajiem jautājumiem par dažādiem pasaku
varo iem. B rni iepaz stināja Nezin ti ar dzejoļu
grāmatām un pastāst ja dažādus dzejoļus.

Turpinājums 3.lpp.
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Zin tis pastāst ja b rniem un ar Nezin tim par
gudrajām grāmatām - enciklop dijām, no kurām var
g t daudz dažādu zināšanu. Sv tku nosl gumā b rni
darbojās ar krāsojamām grāmatām un parād ja
Nezin tim, ka ir ar tādas grāmatas, kurās var krāsot.
Atvadoties Nezin tis apsol ja, ka ar turpmāk
interes sies par grāmatām un pastāst s par tām ar
saviem draugiem.
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Liels paldies tiem vecākiem un vecvecākiem, kuri
bija kopā ar mums!
SarmītО Skudra

Skan kāгu valsis...

Silā piО MiķОlīša
MiķОļi jeb MiķОļdiОna ir seni latviešu gada
augl gās daļas aizvad šanas sv tki. Tād jādi tiek
nosl gti visi zemes darbi, ļaujot tai atp sties l dz
pavasarim. Ar pie mums pirmsskolā tika svin ti šie
sv tki. M su b rnudārzā nu jau par trad ciju ir
kļuvis Miķeļdienu svin t Ezerkrastos. Silā pie

Kāгu jubilОja ir īpaša svētku diОna, kas liОcina
par laulībā pavadīto laiku. Lai arī nО viОnmēr
kāгu gadadiОnas tiОk atгīmētas ar svinībām,
ikviОns pāris šo diОnu cОnšas pavadīt īpaši.

Miķel ša bija iemald jies palaidn gais zaķis, kurš
pazaud ja visus dārze us, un izveic gā vāver te,
kura b rniem pal dz ja savākt izm tātos dārze us.
Sv tkos piedal jās ar pats Miķelis, kurš
iepaz stināja b rnus ar dažādiem dārze iem, ar
p d jām lab bas vārpām, noskaidroja čaklākos
talciniekus.

Dažādās stafet s tika las ti kartupeļi, āboli, tika
skriets, l kts, rāpots. Miķeļu diena nosl dzās ar
mielastu jaukajā pikniknami ā pie ezera.

20. oktobr Kaunatas tautas namā izskan ja kāzu
jubileju pasākums, tāpat kā iepriekš jos gados, tika
aicinātas ģimenes, kuras šogad svin kāzu jubilejas.
Šogad m su pagastā divi pāri svin “Zelta kāzu”
jubileju, tie ir Skaidr te un Jānis Meirāni, Vera un
Fjodors Tihamirovi. V lam vi iem m lest bu,
sader bu, stipru vesel bu!
Statistikai: 45.gadu jubileju svin divi pāri, 40 gadus
– 2 pāri, 35 gadus – 3 pāri, 30 gadus – 2 pāri, 25
gadus – 8 pāri,15 gadus – 1 pāris, 10 gadus – 2 pāri,
5 gadus – 2 pāri, 1 gada jubileju šogad svin - 4 pāri.
Jubilāriem ”R gts”!
Pasākumā piedal jās 7 pāri. Olga un Jānis Brokāni 40 gadu jubileja, Aina un Jānis Silovi - 30 gadu,
Alla un riks Silovi, Maija un Stanislavs Čureni,
Zenta un Grigorijs Novikovi - 25 gadi, Aina un
Andrejs Divanovski, Krist ne un Dainis Gumeliči - 5
gadi. Vi us sveica radi, draugi, viet jie
pašdarbnieki, Kaunatas vidusskolas audz k i, viesi
no Ružinas. Visu vakaru jubilāriem un viesiem
lust gas dziesmas un dejas sp l ja A. Rutulis no
Nagļiem. Pagasta pārvalde v lreiz sveic visus
jubilārus un saka lielu paldies visiem, kas piedal jās
pasākumā – pašdarbniekiem un viesiem.
Lai sader ba, gudr ba un m lest ba dod sp ku dz vot,
pastāv t un m l t!
Tautas nama vadītāja NОllija VasiļjОva
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Ir kļuvusi par labu trad ciju r kot Dubuļu tautas namā
izstādi ''Rudens ziedi.''
Es v los pateikties visiem dal bniekiem par izstāde
l dzdal bu: Elfr dai emcovai, Jan nai Jermašķevičai,
VeltaBogomolai, Andrim Bankovskam, Larisai
Kablanovai, Tatjanai Gudramovičai, Natālijai
Reinikovai ,

Radošā darbnīca ”Kļavu lapu cОpurОs”

IгstādО “RudОns гiОdi”
Visneparastākā rudens pušķa pašniece Alla Smirnova.
Paldies visiem izstādes dal bniekiem.

Dubuļu Tautas nama vadītāja Žanna AniščОnko
No 17. oktobra l dz 1. novembrim Kaunatas pagasta
1. bibliot kā var ja apskat t Lienes Skudras, Solvitas
Meļ ičenko un Sarm tes Skudras krāsainas
pašdarinātas brošas. Paldies rokdarbniec m par
br nišķ go brošu izstādi, kas priec ja bibliot kas
apmekl tājus!

Rāvējslēdгēja pārvērtības - stilīga broša
Tik dažādas ir iesp jas izgatavojot brošas - audums,
p rles, filcs... Bet m s izv l jāmies rāv jsl dz jus.
1. novembr notika radošā darbn ca ”Rāv jsl dz ja
pārv rt bas - stil ga broša”. Brošas meistarojam
rokdarbnieces Lienes Skudras vad bā.

Cik jauki ir noskat ties kļavu lapu košajā krāš umā!
4. oktobr pirmsskolas izgl t bas iestād ”Zvani š”
notika kļavu lapu cepuru darināšana. Meistarklasi
vad ja Sandra Sutina. Nodarb bas dal bniekiem bija
iesp ja iepaz ties ar kļavu lapu cepuru darināšanas
pamatprincipiem un izveidot pašiem savu galvas
rotu.

RudОns aksОsuārs - krāsaina broša
Brošas, brošas, brošiņas… dažādiОm dгīvОs
gadījumiОm: ikdiОnai, svētkiОm, dāvanai,
patОicībai vai viОnkārši tāpat - lai priОcē acis nО
tikai sОv, bОt arī citiОm!

M su darbnīcā tapa skaistas brošas

Bibliotēkas vadītāja Tamāra Kablanova
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Kaunatas vidusskolā jauns projОkts
No 2012.gada 1.septembra Kaunatas vidusskola
uzsāk darbu starptautiskajā skolu sadarb bas
projektā Eiropas m žizgl t bas programmas
Comenius apakšprogrammas ietvaros. Projekta
nosaukums Your Europe-democratic shaping and
sharing. Projektā piedalās 8 partnerskolas: Vācija
(koordinatorskola), Ungārija, Itālija, Bulgārija,
Rumānija, Grieķija, Igaunija un Latvija, ko pārstāv
Kaunatas vidusskola. Projekta pamats - kop ga
darbošanās, lai apzinātos Eiropas sabiedr bas
multikulturālo aspektu, tās vienotās saknes un saites,
lai apzinātu tās v sturisko att st bu un tendences,
sekm jot skol nu un vi u ģime u kult ru dažād bu
izpratni, kā ar , realiz jot inovat vas aktivitātes
skolās un sabiedr bā, p tot v sturi un sal dzinot to ar
tagadni.

Dal bvalstu skolas sadarbosies, lai:
• iepaz tu dažādās nacionālās un reģionālās
situācijas v sturiskajā-etniskajā-sociālajā
aspektā, lai atklātu dažādo un l dz go
eiropeiskajā izcelsm attiec bā uz
demokrātisko un v sturisko pusi, sal dzinot
Eiropas pagātni un tagadni;
• skat tu katru skolu kā vietu, kur skol ni var
sevi atpaz t kā Eiropas pilso us caur
notikumu un kult ras mantojuma liec bu
atklāšanu;
• sekm tu sadarb bu starp partnerskolām,
iesaistot visus skol nus un pilso us
aktivitāt s, ar kuru pal dz bu p t t un atklāt
vienotās Eiropas dažādos aspektus;
• sekm tu pilsoniskuma izgl t bu, iepaz stot
dažādos likumu veidus un kodus eiropeiskajā
v stur , sal dzinot tos ar m sdienu Eiropas
instit cijām.

Pateicoties kop gām darba metod m un realiz tajām
aktivitāt m, partnerskolas atklās Eiropas sociālās dz ves
un demokrātijas pamatus, motiv jot skol nus labāk
apzināties savu kult ru un pieder bu pie vienotas nācijas.
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ProjОkta dalībniОki: 10.-12.klašu skol ni
Projekta realizāciju nodrošina ar skolas direktora
r kojumu noteikta pedagogu darba grupa. Taču tas
nenoz m to, ka tikai vi iem ir iesp ja darboties

projektā. Bez visas skolas atbalsta, bez Kaunatas
pagasta pārvaldes un citu ar to saist to organizāciju
atbalsta neb tu iesp jama sekm ga projekta norise.
Projekts ilgs divus gadus. Projekta laikā notiks tādas
aktivitātes kā
• CD: prezentāciju veidošana par skolu, to tuv jo
apkārtni, sociālo un v sturisko att st bu;
• Partnerskolu projekta mājas lapas izveide;
• Projekta av zes izveide;
• Darbošanās pie t mas par cilv kties bām;
• Aktivitātes, kas p t s Grieķu demokrātijas
ietekmi uz demokrātiskiem procesiem
m sdienās;
• Skolas likumi -aptaujas veidošana;
• Skol nu un skolotāju intervijas;

Turpinājums 6. lpp.
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• Valstu parlamentu apmekl jumi, parlamenta
darb bas simulācijas sp le;
• Projekta logo izveides konkurss;
• Skolotāju un skol nu mobilitātes (braucieni) uz
partnerskolām, informācijas apmai a. Šo
braucienu laikā Kaunatas vidusskolas
skolotāji un skol ni prezent s mobilitāšu
starplaikā paveikto, kā ar iepaz s citu
partnerskolu pieredzi, dal sies iespaidos un
izv rt s savu un citu darbu.
Lai kļ tu par mobilitātes dal bnieku, ir
nepieciešama:
•Akt va iesaist šanās projekta aktivitāt s skolā;
• Materiālu gatavošana dal bai projekta
sanāksm s;
• Gatav ba sadarboties ar partnerskolu kol ģiem/
skol niem, tai skaitā, komunikācijas iema as
angļu/vācu valodā;
• Skol niem - sekm ba, iekš jās kārt bas
noteikumu iev rošana, sabiedriskā aktivitāte,
erud cija.
• Dal bniekiem ir jāapzinās, ka vi i prezent
savu skolu, novadu, valsti.
Šajā māc bu gadā jau ir notikusi pirmā skolotāju
mobilitāte - brauciens uz Ungāriju. Skolu pārstāv ja 3
pedagogi: skolas direktore S. Brokāne projekta vad tāja),
A. Klismete( projekta satura koordinatore), J. Klismets
( prezentācijas par Kaunatas vidusskolu autors).
Projekta sanāksmes laikā Budapeštas ģimnāzijā katra
partnerskola sniedza ieskatu savas valsts, novada,
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partnerskolām, izveidots kop gas darbošanās plāns.
Projekta dal bnieki apskat ja Budapeštas un Ungārijas

iev rojamākās vietas, apskat ja Ungārijas
parlamenta ku, iepazina tā v sturi. Projekta
sanāksmes galvenais nopelns ir draudz gu attiec bu
nodibināšana starp sanāksmes dal bniekiem, kas ir
svar gs pamats sekm gai darb bai nākotn .

Kaunatas vidusskolas dirОktorО Sandra BrokānО

IОdгīvotāju kopsapulcО
Iedz votāju kopsapulc , kas notika 2012.gada
15.oktobr , pagasta pārvaldes vad tājs, speciālisti
iepaz stināja iedz votājus ar paveikto 2012.gadā,
ieskic ja nākotnes plānus, atbild ja uz iedz votāju
jautājumiem.
Tekošajā gadā pašvald ba veiksm gi turpina darbu
pie Eiropas Savien bas l dzekļu apguves: Tiek
stenots ERAF projekts ” denssaimniec bas att st ba
R zeknes novada Kaunatas un Dubuļu ciemā”.
Kaunatas ciematā projekta l dzekļi ir veiksm gi
apg ti, Dubuļu ciematā šobr d firma ”Asko AS”
realiz projektu.
Par pašvald bas l dzekļiem Kaunatas ciemata katlu
mājā ir nomain ti divi vecie apkures katli pret vienu
jaudas zi ā l dz gu „Komforts” apkures katlu, veikts
katlu mājas kosm tiskais remonts, kas nodrošina
katlu maš nistiem labākus darba apstākļus.

pagasta un skolas dz v , prezent jot to CD, piedal jās
Iegādāti 18 jauni datortehnikas komplekti Kaunatas
māc bu stundās, dal jās pieredz . Tika sadal ti pienākumi vidusskolai, veikts kosm tiskais remonts klas s,
starp

Turpinājums 7. lpp
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nomain ta elektroinstalācija skolas
pagrabtelpās, datorklas , septi ās klas s nomain ti
gaismekļi. Tika turpināti darbi pie skolas
apzaļumošanas.
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nomai a. Tiks ier kots piebraucamais ceļš,
labiekārtota teritorija. Jauna densvada trases
izb ve, sacilpošana. Esošā kanalizācijas spiedvada,
jaunu NAI b vniec ba.

Tāpat kā iepriekš jā konkursa kārtā, pagasta
sabiedriskās biedr bas akt vi piedalās Biedr bas
„R zeknes rajona kopienu partner ba” izsludinātajā
konkursā, ir iesniegti 4 projekti: „Rāzna plus”
projekts: „Prieks ir uzdejot”, biedr bas „Ezerrieksts
2012” projekts „Esam formā”, biedr bas
„Sidrabrasa” projekts „Lai top skaista s ta”.
Pašvald ba piedalās konkursā ar projektu „Br vais
laiks krāsaināks”, kas paredz Dubuļu ciematā
„Dubuļu muižā” ( bibliot kas kā) izremont t divas
telpas, iegādāties trenažierus, šujmaš nu,
adāmmaš nu, galda sp les. Šo projektu
l dzfinans jums paredz ts no pašvald bas budžeta,
kas sastāda 1546 Ls.
Pārvaldes darb ba ir v rsta ar uz komunālo
maksājumu jautājumu sakārtošanu. Diemž l,
jāatz m , ka neskatoties uz pārvaldes centieniem
samazināt parādu summas, tās ir pietiekoši lielas.
Pagasta pārvalde regulāri aicina lielākos komunālo
maksājumu parādniekus, lai mekl tu risinājumu
parādu samazināšanai, tiek nosl gta Vienošanās par
parādu atmaksu, sastād ts atmaksas grafiks. Tom r
liela daļa iedz votāju nepilda vienošanās
nosac jumus. Tāp c pagasta pārvalde 2011.gada
11.februār nosl dza l gumu ar SIA „SERGEL” par
parādu piedzi u, kā rezultātā laika posmā no
2011.gada februāra l dz 2012.gada oktobrim esam
atguvuši 638,81Ls parādu summu. Pašvald ba l dz
iedz votājus godprāt gi, regulāri veikt komunālos
maksājumus, lai neuzkrātos parādi.

CUS piesl gti 95% iedz votāju. Pašlaik notiek darbi
pie kanalizācijas t klu sakārtošanas un NAI
tehnoloģisko tvert u uzstād šana. Centraliz tai
densapgādei p c projekta b s piesl gti papildus
dens pat r tāji. Izb v jot jaunas notek de u
att r šanas iekārtas tiks uzlabota notek de u
att r šanas efektivitāte. Pateicoties Eiropas
Savien bas ieguld jumam, tiks realiz ts šis projekts.
Par dens padeves trauc jumiem iedz votāji tiks
inform ti. Beidzoties projektam Dubuļu iedz votāji
sa ems t ru, att r tu deni.

InПormāciju sniОdгa Kaunatas pagasta pārvaldО

ProjОkts „ dОnssaimniОcības attīstība RēгОknОs
novada Dubuļu ciОmā”
Kaunatas pagastā projekta „ denssaimniec bas
att st ba R zeknes novada Dubuļu ciemā
”Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/072/023 notiek
b vdarbi. Esošās akas, renovācija, urbuma
skalošana, jauna s k a uzstād šana, akas galvas

InПormāciju sagatavoja Marija RukmanО
Foto: Tamāra Kablanova
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Dubuļu Tautas namā

Pasākumi Kaunatas pagastā

Kaunatas Tautas namā.
No 05. - 16.11. notiks izstāde – iгpārdošana
“Mans vaļas priОks”.
Visus interesentus aicinām atnest savus darbus, lai
tos redz ar citi.
10. novОmbrī plkst. 20.00 “Mārti balle” ar
“grozi iem”. L gums atnest vasaras veltes. B s
degustācija un balvas. Pieteikties iepriekš. Sp l s
Māris. Ieejas maksa – 1.50 ls
18. novОmbrī plkst.14.00 “Valsts sv tku koncerts”.
Uzstāsies viet jie pašdarbnieki.
29. novОmbrī plkst. 15.00 Ukr ai u cir ks. Biļetes
cena – 2 ls.
30. novОmbrī plkst.17.30 “Radošā darbnīca”
gatavosim advОntОs vainagus un Оgļu rotājumus.

10. novОmbrī, plkst.
20.00 “MARTI I” atp tas vakars ar
grozi iem. Laipni
gaid ti!
16. - 18. novОmbrī
izstāde
„ Mana Latvija ”

Kaunatas pagasta 1. bibliot kā
No 13. līdг 20. novОmbrim izstāde "18.
novОmbris Latvijas vēsturē"
No 27. novОmbra līdг 11. dОcОmbrim izstāde
"SvОcО - gaismas simbols"

Šogad pirmā AdvОntОs svОcītО iОmirdгēsiОs 2 dОcОmbrī. Ar priОku un
mīlОstību 4 nОdēļas mēs gaidīsim ZiОmassvētku brīnumu.
Zie assvētki - tas ir laiks, kad ēs vēla vie s otra visla āko, tas ir
laiks, kad ā ā ies īlēt u piedot, tas ir laiks, kad kļūsta la āki...

No 2. līdг 8.novОmbrim, kas ir oktāvas laiks par mirušajiОm, Kaunatas baгnīcā tiks svinēta
Svētā MisО šādos nodomos
2. novОmbrī
3. novОmbrī

5. novОmbrī
6. novОmbrī
7. novОmbrī
8. novОmbrī

plkst. 11.00 – par visiem tic giem mirušajiem
plkst. 18.00 – pāvesta nodomā
plkst. 8.00 – par gar dzniekiem

plkst. 8.00 – par t viem, māt m un vi u vecākiem
plkst. 8.00 – par brāļiem, māsām, d liem, meitām, radiniekiem,
draugiem
plkst. 8.00 – par labdariem
plkst. 8.00 – par visiem, kas apglabāti draudzes kaps tās

Šis materiāls ir sagatavots ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu.
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