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 Jānis ir viens no populārākiem vārdiem Latvijā. 
Latvijas Iedzīvotāju re istrā ir re istrēti 57 235 

Jāņi un 10 501 Līga.  

 

 

 

 

 

 

23. jūnija vakarā atpūtas laukumā pie dīķa notika ielīgošanas 
pasākums ar Jāņu dziesmām, vainagu pīšanu, Jāņu cienasta 
baudīšanu, rotaļām, dančiem un, protams, Jāņu sveikšanu. 
Pasākuma laikā TN vadītāja Nellija Jāņa bērnus iepazīstināja 
ar Jāņu dienas tradīcijām, ticējumiem, kas jāievēro, Jāņu 
dienu sagaidot, kā arī visus iesaistīja rotaļās. Pasākuma gaitā 
tika godināti Jāņi. Tiem tika dāvinātas Jāņu zāles (tās nes 
auglību, veiksmi, veselību) un konservēšanas traukus. Līgotāji 
cienājās ar zeltaino Jāņu sieru, pīrādziņiem un kvasu. Vasaras 
saulgriežu svētku svinēšana nav iedomājama bez ugunskura. 
Uguns simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu, un Jāņu 
ugunskurs, simbolizējot sauli, palīdz tai spīdēt visu diennakti. 
pašs gods tika dots Jāņiem, kas bija atnākuši uz ielīgošanu, – 

viņi tika aicināti iededzināt Jāņu ugunskuru.    

 

 

 

 

Jānis Sakne un Jānis Mikučanovs 
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Šo svētdien, 30. jūnijā, brīdī, kad saule atrodas 
visaugstāk,  visā Latvijā karogu mastos tika pacelti 
Dziesmu un Deju svētku karogi. Šajā dienā visos 
pagastos, novados un pilsētās, kur darbojas Dziesmu 
svētku kolektīvi,  pret sauli tika pacelti īpaši Dziesmu 
svētkiem veidoti karogi, kuros attēlota katra pagasta un 
pilsētas pašdarbnieku iedziedātā zīme, dziesmas un 
vietas nosaukums. Kaunatā, mastā pie pagasta pārvaldes 
ēkas, plkst. 13.14, skanot dziesmai “Toļi dzeivoj muna 
meilo”, notika svinīga Dziesmu un Deju svētku karoga 
pacelšana.  

Svētku karogos atspoguļotas mūsu novada kolektīvu 
iedziedātās dziesmu  zīmes un tie  plīvos visu Dziesmu 
un deju svētku laiku. Karogu pacelšana notika 420 
Latvijas vietās. XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētki Rīgā notiks no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. 
Svētkiem gatavojas 40 000 dalībnieku.  

Karoga pacelšanas brīdis tika iemūžināts fotogrāfijās. 
Viena bilde no tā skaistā brīža tiks rādīta Dziesmu un 
Deju svētku gājiena laikā uz lielā ekrāna. To varēs redzēt 
Latvijas kanālā TV1 no plkst. 10.00. Novēlam mūsu 
dejotājiem izturību mēģinājumos, gandarījumu koncertos 
un Dziesmu Svētku gājienā. 

 

Kaunatas pagastā  projekts „ denssaimniecības  attīstība 
Rēzeknes novada Dubuļu cimā”Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/072/023  tika realizēts 2012 gada beigās. 
Realizācijas gaitā tika ietaupīti līdzekļi, tādēļ saskaņojot 
ar VARAM un CFLA tika nolemts projektu turpināt. 
Maijā tika izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu. 
Uzvarēja SIA „Latgalija”. Pēc būvatļaujas izņemšanas 
darbi tiks turpināti, lai pabeigtu sākumā iecerēto. 
Dubuļos papildus tiks pieslēgts ūdens un izbūvēta 
kanalizācija. Par būvdarbu gaitu turpmāk informēsim. 
Pateicoties Eiropas Savienības  ieguldījumam, tiks 
realizēts  šīs projekts.  

Tika pacelts Dziesmu un Deju svētku karogs 

Projekts „ denssaimniecības  attīstība  
Rēzeknes novada Dubuļu ciemā” 

Marija Rukmane 

Foto un teksts Tamāra Kablanova 

Dziesmu un Deju svētku karogs 

Dejotāji un mājās palicēji pirms karoga pacelšanas 

Pirms karoga pacelšanas mastā 
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Arī šogad Rēzeknes novada pašvaldība rīko akciju, 
lai godinātu un pateiktos tām Rēzeknes novada 

imenēm, kuras ar savu veikumu ir stiprinājušas un 
popularizējušas imenes vērtības mūsu sabiedrībā. 
Akcijas ietvaros tiek meklēta novada KUPL K  

IMENE, kurā draudzīgi kopā sadzīvo vairāki 
bērni, vecāki un varbūt arī vecvecāki, kā arī 
AKT V K  IMENE, kas sevi apliecinājusi kā 
sabiedriski aktīvu imeni savā pagastā un novadā, 
reizē veicinot imenes vērtību popularizēšanu. Tāpat 
tiek meklēti arī ZELTA P RI, kuri kopā roku rokā 
nogājuši jau vismaz 50 gadus garu dzīves ceļu.  
Ģimenes attiecīgajai nominācijai var pieteikties pašas 
vai arī tās var izvirzīt kaimiņi, draugi, radi, valsts un 
nevalstiskās organizācijas, kas pazīst attiecīgo ģimeni. 
Konkursa nolikums paredz, ka pieteiktajām ģimenēm 
jābūt oficiālā laulībā, tās nevar būt atzītas par 
nelabvēlīgām, kā arī vismaz vienam no vecākiem jābūt 
Latvijas Republikas pilsonim. Labākās ģimenes tiks 
godinātas Rēzeknes novada svētku pasākumā 20. jūlijā 
Ančupānu kartodromā.  

Pieteikuma anketas līdz 5.jūlijam jāsūta uz adresi: 
Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, LV
-4601 ar norādi "Ģimenes nominācija" vai uz e-pasta 

adresi: guntars.skudra@saskarsme.lv. Sīkāka 
informācija pa telefonu  29495624. 

Ar pieteikuma anketu un nolikumu var iepazīties 
Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās - 
nelūdzot, neprasot, negaidot... 

Skaistākās zvaigznes, lai atspīd Tev naktī - 
atmirdzot, rotājot, līksmojot.... 

Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī - 
pavadot, sagaidot, novēlot... 

Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna - 
mīlot, ticot un pielūdzot... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. gadi pavadīti strādājot Kaunatas pagastā. Liels 
paldies Ritai par sirsnību, atsaucību, izpalīdzību, 
ieguldīto darbu! Lai arī turpmāk saule sirdī, saule 
plaukstās, saule turpmākajās dzīves takās! Lai tev nekad 
nepietrūkst darāmā darba, lai nepietrūkst iespēju, draugu 
tuvuma, mīlestības un sirdsmiera. Skaties nākotnē ar 
cerību, drosmi un apņēmību, ar sparu un līksmu prātu. 
Jo šīs ir tās lietas, no kurām var veidot dzīvi, kādu 
patiešām ir vērts dzīvot. 

Kaunatas pagasta pārvaldes lietvedes amatā darbu uzsāk 
Janīna Kairiša. Janīnai novēlam veiksmi, radošu garu un 
nenogurstošu darba sparu! 

Rēzeknes novadā tiek meklēta kuplākā un 
aktīvākā ģimene, kā arī zelta pāris  

 

Ar sauli sirdī 

Kaunatas pagasta pārvaldes kolektīvs 
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2013. gada 26. maijā Rēzeknes novada labie darbi 
izskanēja Balvu novada Tilžā, kur notika draudzības 
sacensības zirgu pajūgu vadīšanā iesācējiem. Uz šīm 
sacensībām tika aicināti arī jaunie braucēji no Rēzeknes 
novada Kaunatas vidusskolas, kuri sacensībās nostartēja 
ar lieliem panākumiem. Tas kļuva iespējams pateicoties 
2011./2012. mācību gada sākumā Rēzeknes novada 
pašvaldības pieņemtajam, Latvijas mērogā ļoti 
netradicionālajam, lēmumam – atbalstīt Kaunatas 
vidusskolas interešu izglītības pulciņu „Jauno zirgu 
pajūgu braucēju skola” (programma tika veidota 
sadarbībā ar biedrību Zirgu īpašnieku asociācija 
„Latgales rikšotājs” un p/s „Rudo kumeļu pauguri”). 
Interešu izglītības „eksotiskajā” (nekur Latvijā nav 
pieredzes bērnu centralizētai iesaistīšanai zirgu sportā) 
pulciņā sāka darboties 10 Kaunatas vidusskolas skolēni, 
kuri tagad jau otro gadu ar lielu interesi, pacietību un 
neatlaidību apgūst poniju pajūgu vadīšanas prasmes. Par 
pulciņa aktualitāti liecina fakts, ka divu gadu laikā 
neviens skolēns bez attaisnojoša iemesla nebija kavējies 
ne tikai kādu dienu, bet pat stundu! Pa šo laiku bērni 
sadraudzējas ar zirgiem daudz uzzināja par viņu 
kopšanu un fizioloģijas īpatnībām, iemācījās zirgu 
iejūgšanas gudrības un apguva prasmi vadīt zirgu 
pajūgus. Bet galvenais – guva iespēju pašapliecināties, 
celt savu pašapziņu, iemācījās saudzēt dabu un 
stiprināja savas dzimtās puses mīlestību. Savas prasmes 
jaunie braucēji demonstrēja poniju draivinga sacensībās 
„Mazi dalībnieki, lieli prieki” 2011.g. un 2012. rudenī, 
kuras ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu, notika 
„Rudo kumeļu pauguros”. Saņemt ielūgumu uz Latgales 
mēroga pasākumu jauniem braucējiem no Kaunatas bija 
liels gods un izaicinājums – uzstāties profesionālo 
tiesnešu priekšā, nepazīstamajā laukā, pildot Eiropas 
standarta prasības līdzās pieaugošajiem dalībniekiem no 
Latgales. Kā izrādījās, rezultāti pārspēja visdrosmīgākās 
prognozes  - jaunie braucēji uzrādīja augstas 
profesionālās iemaņas un saņēma ielūgumu piedalīties šī 

gada 10.augustā Latvijas Jātnieku federācijas kausa 
posmā profesionāļiem (speciālajā bērnu programmā).  
Bērnu sagatavošana tik augstam līmenim ir noteikti 
treneres Kristīnes Stašules un viņas audzēkņu nopelns, 
bet neatsverams ieguldījums ir arī Rēzeknes novada 
pašvaldībai, Kaunatas vidusskolai, p/s „Rudo kumeļu 
pauguri”, biedrībai Z A „Latgales rikšotājs”. Nu, 
Kristīnei un viņas skolniekiem ir nosprausts jauns un 
ļoti augsts mērķis – no novada mēroga pacelties līdz 
republikas un Eiropas standartu līmenim! Rēzeknes 
novada pašvaldība jau teica savu „Ar dievu!”. Paldies 
pašvaldībai par nestandarta, inovatīvo domāšanu! oti 
ceram uz turamāko atbalstu un sadarbību, lai varam arī 
turpmāk būt sava par novada labo darbu paudējiem!  

 

Pirms vasaras saulgriežiem Kaunatā viesojās Latvijas 
dziedātājs Lauris Reiniks. Kaunatas baznīcā notika 

dziedātāja  jaunā 
video klipa 

filmēšana, kurā 
piedalījās 
Kaunatas bērni. 
Dziesmas “Stāsti 
man” 
kompozīcijas 
nobeigumā, 
meitenes un zēni 
dziedāja latgaļu 
(angļu versijā - 
angļu) valodā.  

Dziesmas 

videoklips 

abām versijām 
tika filmēts 
trīs dienas 
Latgalē, 
Kaunatas 

apkārtnē, pie 
Rāznas ezera. 
Pēc 
filmēšanās 
mums bija 

iespēja 
nobildēties ar 
dziedātāju, 
saņemt 
autogrāfus. Mums tā būs neaizmirstama diena un 
patīkamas atmiņas garantētas! 

Sacensības zirgu paj gu vadīšanā 

Margarita Ignatjeva  

Pie mums ciemojās Lauris Reiniks 

Justīne  
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Maija mēnesī valstī svin Ģimeņu svētkus un Bērnu 
aizsardzības dienu. Arī Kaunatā notika šiem svētkiem 
veltīti pasākumi. 

15. maijā Kaunatas vidusskolas stadionā sanāca ģimenes 
uz  “Sporta spēlēm’. Stafetēs skrēja, leca, meta bumbu. 
Piedalījās vairākas komandas: Pelēkie, Pienenītes, trie 
gliemeži, Trjohkalesnik i zapaska, Puiši. Rezultāti bija 

dažādi, bet gala rezultāts viens - ģimeņu vienotība un 
laba atpūta. Visiem dalībniekiem tika pasniegtas balvas. 
Liels paldies tiesnešiem - . Silovam, V. Beļakovam, 
M.Vasiļjevai, J. Kairišai un, protams, visiem 
dalībniekiem un līdzjutējiem. Uz tikšanos nākošajā gadā! 
2. jūnijā, Bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā, 
bērniem bija iespēja pie TN uz asfalta zīmēt ar krītiņiem, 
veidot dāvanu kastītes un pūst ziepju burbuļus. Šajā 
dienā tapa krāšņi zīmējumi, skaistas dāvanu kastītes un 
“laisti” gan lieli, gan mazi krāsaini burbuļi. 
Visiem dalībniekiem tika pasniegtas dāvanas un cienasts.  

 

 

Jau otro gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu 
zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties 
konkursam "Skaistākā lauku saimniecība 2013", 
kuru kopīgi organizē žurnāls "IEVAS Māja" un 
piena pārstrādes uzņēmuma "Food Union" produktu 
līnija "Mana saime". Pieteikties konkursam var līdz 
šī gada 18. jūlijam, aizpildot anketu www.ieva.lv. Arī 
šogad par konkursa patronu kļuvis Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš. Konkursā aicināts 
piedalīties ikviens Latvijas zemnieku saimniecības 
īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, 
kura veic lauksaimniecisko darbību un kura ir 
izveidojusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Šogad, 
tāpat kā pērn, tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot 
no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni 
paceltam karogam, gan to, kā saimniekošana sadzīvo 
ar koptu dārzu. paša uzmanība tiks pievērsta 
latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu 
saglabāšanai, kā arī jaunām, neparastām idejām, 
atradumiem un risinājumiem. 

Konkursa "Skaistākā lauku saimniecība 2013" uzvarētājs 
balvā saņems apmaksātu braucienu divām personām uz 
Berlīnes Zaļo nedēļu - pasaules lielāko starptautisko 
pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi 
2014.gada 17.-26.janvārī, kā arī citas vērtīgas dāvanas. 
Žūrija šogad plāno pasniegt arī divas vērtīgas specbalvas 
īpašās nominācijās. Konkursa dalībnieku līdzjutēji un citi 
interesenti savu viedokli par finālistiem varēs izteikt 
vasaras noslēgumā "Manas saimes draugu" balsojumā 
sociālajā portālā "Draugiem.lv". Pieteikties konkursam 

var līdz 18.jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu 

www.ieva.lv. Pieteikumā jānorāda zemnieku 
saimniecības precīza adrese, pieteikuma iesniedzēja 
vārds/uzvārds, kontakti (telefona numurs, e-pasta 

adrese), īss saimniecības apraksts, minot 
lauksaimnieciskās darbības jomu, kurā saimniecība 
darbojas, tās platību un izveidošanas gadu, kā arī, vai tās 
ir iedzīvotāju dzimtās mājas, un 3-5 saimniecības 

Sporta svētki ģimenēm 

Foto Tamāra Kablanova, teksts Nellija Vasiļjeva 

Tiek meklēta skaistākā lauku saimniecība 

Informācija ņemta  no interneta resursiem 

 Sakarā ar bibliotēkas 
vadītājas atvaļinājumu, 

Kaunatas pagasta 1. 

bibliotēka būs slēgta 
no 8. jūlija līdz 15. 

augustam. 

Atvaļinājuma laikā 
bibliotekārie 

pakalpojumu būs 
pieejami  23. jūlijā un 

6. augustā no plkst. 9.00    līdz 12.00                       

 

http://www.ieva.lv
http://www.draugiem.lv/
http://www.ieva.lv
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Atbildīgā: Tamāra Kablanova 

Periodiskums: Reizi divos mēnešos 

E-pasts: tamarakab@inbox.lv 

 

Šis materiāls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

 

 

 

Šogad gavilē 

Leila Batarevska 

Renāts Golubevs 

Sabīne Leiņa 

Solvita Stepiņa 

Kapusvētki Kaunatas draudzē 

● Kaunatas vecajos kapos – 6.jūlijā 13.00 

● Mozgu kapos – 6.jūlijā 14.00 

● Verasovkas kapos – 13.jūlijā 13.00 

● Vilkakroga kapos – 13.jūlijā 14.30 

● Barku kapos – 20.jūlijā 13.00 

● Rikapole skapos – 10.augustā 13.00 

● Petrovsku kapos – 10.augustā 14.00 

Bērnības svētki 

6. jūlijā plkst. 15.00  

Kaunatas TN 

Arvīds Bogdanovs 

Katrīna Krutikova 

Viktor ija Silova 

Diāna Timošenkova  

12. jūlijā plkst. 19.00 Kaunatas TN Pilngadības svētki 

Sveiksim mūsu gaviļniekus 

 

 

 

Aldi Apsīti  Daigu Dubovsku  Oļegu Kablanovu  Edgaru 
Masaļski  Romanu Mihņecovu  Laimu Rukmani  

Vladislavu Reinikovu  Jāņi Brolišu  Vadimu Samuilovu  
Viktoriju Seimuškinu  Vladu Smirnovu  Kristīni Stirāni  

Aleksandru Višņakovu  Emīlu Zagorski Edgaru Potašovu 

20. jūlijā Kaunatas centrā notiks 
ikgadējais Iļjas gadatirgus. Aicināti 

pirkt un pārdot gribētāji! 


