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Dzīves ceļš no sākuma līdz galam ir pierakstīts un iezīmēts ar tik pie-
turas punktiem ar cik cilvēkiem esam tikušies. Tā jau saka, ka nekas 
šajā dzīvē nenotiek nejauši un droši vien arī kāzu jubilāru satikšanās 
nebija nejauša. To var saukt par likteni vai dieva gribu. Ir jauki, ka 
mūsu jubilāri pēc kopā nodzīvotiem gadiem viens otram var teikt 

„Cik labi, ka tu man esi”, tad tā ir visskaistākā atzīšanās, iespējams, 
ka skaistāka un saprotamāka par atzīšanos mīlestībā. Kā dāvana, kā 

bagātība, kā svētki.... 

26. oktobrī  Kaunatas tautas nams pulcēja ģimenes, kuras šogad svin kāzu 
jubilejas. Kāzu jubilejas katrā ģimenē ir ikgadēji svētki. Gan pirmā, kura 
šķiet pavisam īpaša, jo ir aizvadīts pirmais kopdzīves pārbaudījumu gads, 
ko ir vērts nosvinēt, gan turpmākās, par kurām stiprās ģimenes ir pelnīju-
šas paldies. Ne tikai par māku sadzīvot savā starpā un dāvāt mājas drošību 
savējiem, bet b t par apbrīnu citiem, ka var arī tā - nesal st, nepadoties, 

turēties kopā m ža garumā. Kas ir mīlestība un kā tā rodas? Kā cilvēki šajā lielajā pasaulē atrod viens otru? Mums 
katram uz šiem jautājumiem b s dažādas atbildes. Droši vien jau dzimstot, zvaigznēs ir ierakstīts m su mīlestības 
m žs. Vieniem tā uzplaukst ziedošo ceriņu laikā, citiem pavisam pelēkā rudens dienā.  

Turpinājums 2  lpp. 

Cik labi, ka tu man esi 

Vienmēr Tavā  tuvumā b t... 
Apskaut, samīļot, sasildīt. 

No rītiem dienas gaitās                               
Ar mīlestību pavadīt. 

Vakaros no darba 

Ar maigumu sagaidīt. 
Vienmēr tavā  tuvumā b t... 

Arī kad sniegi snigs, 
Un  mākoņi sabiezēs 

Vēlos tev tuvumā b t! 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 

Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 

Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 

Dievs ir atdevis mums. 

 

/L. Vāczemnieks/ 

Latvijas Republikas 95. gadadienā vēlu visiem pacilātu darba sparu, lepnumu par savu dzimteni un 
līdzcilvēkiem, sirdsprieku ikdienā un radošas idejas nākotnē!   

Kaunatas pagasta pārvaldes vārdā, tās vadītājs  Vasīlijs Bašmakovs 
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Skaisto zelta kāzu jubileju šogad svin Valentīna un Vitā-
lijs Silovi,  kuri gredzenus mija 1963.gada 23.decembrī 
Kaunatas baznīcā, uzticot viens otram savu mīlestību, 
jaunību. Baznīcā dotajam solījumam: b t kopā gan prie-
kos, gan bēdās, gan bagātībā, gan nabadzībā, gan veselī-
bā, gan slimībā viņi palikuši uzticīgi visu m žu. Un nav 
svarīgi, ka darbs un pārdzīvotie gadi ir atstājuši viņu se-
jās ne vienu vien grumbu, svarīgi ir tas, ka Valentīnas un 
Vitālija sirdis ir tīras un viņi droši var skatīties acīs mei-
tai Zaigai un dēlam rikam. Mēs sakām paldies Valentī-
nai  un Vitālijam par kopdzīvē nodzīvotiem gadiem un 
vēlam vēl ilgus gadus soļot roku rokā pa dzīvi. 

Paklausot  savai sirds balsij Dunda Leonora un Jānis 40 
gadus atpakaļ pieņēma nopietnu un atbildīgu lēmumu 
noslēgt laulību. Un abu dzīves ceļi savijās vienā, un kā 
jau dzīvē bija kopēji prieki, kopējas r pes. Prasme kopī-
giem spēkiem tikt galā ne tikai ar lielajām dzīves gr tī-
bām, bet uzveikt arī simtiem sīko ikdienas r pju, sagla-
bājot mīlestību, uzticību, savstarpējo cieņu vienam pret 
otru, ļāva Leonorai un Jānim atnākt līdz šai skaistajai 
kāzu gadadienai. Paldies par dzīves gudrību, mīlestību, 
r pēm un gādību. Lai J su bērnu laime ir arī J su laime! 

Savas j tas stiprinot un dāvājot viens otram ik dienu, līdz 
sudraba kāzu jubilejai ir atnākuši: Diāna un Imants Lei-
ņi, Nellija un Stepans Vasiļjevi, Irina un Vladimirs Gri-
šunovi. Visus šos gadus viņi ir sargājuši mīlu un visas 
dzīves vētras ir gājušas pāri. 

Diāna un Imants kā gādīgi dārznieki ir kopuši savas at-
tiecības 25 gadu garumā, lai nodzīvojot skaistu kopīgu 
m žu, varētu teikt viens otram: „ Es vēl otru m žu gribē-
tu, ja satiktu tevi un lai man vienmēr blakus b tu tikai 
tu” 

Nellija un Stepans šajos gados sapratuši, ka iet kopā dzī-
ves ceļu var tikai savstarpēji uzticoties un palīdzot viens 

otram. Viņi neskaita savus laulībā pavadī-
tos 25 gadus, jo dzīve jau nesastāv no 
tiem, bet gan no mirkļiem, kas palikuši 
atmiņā šajos gados. 

Irina un Vladimirs „balto dienu” glabā 
sirdīs un tā staro jau 25 gadu garumā. Šo 
gadu garumā ir dalīti smiekli, asaras, sau-
le, mēness, ziemas un vasaras, septiņas 
dienas, rīti un vakari. Tika dalīts viss, ko 
var dalīt un dot. Saglabājiet ģimenes siltu-
mu arī turpmāk, lai J su sirds dāsnums 
pārtinas J su bērnos, mazbērnos, kas b s. 

20 laulībā nodzīvoti gadi, kas tas īsti ir ?Likumsakarība, 
jo divi cilvēki kopējo ceļu sāka vissvētāko, vistīrāko j -
tu, mīlestības vārdā.   

20 gadus kopā aizvadījuši Regīna un Ivars Katkovski, 
Marija un Viktors Kozlovi, Ilga un Ivars Keiseļi. 

Regīna un Ivars visus šos gadus glabā tīru savu mīlestību 
un gādā, lai  tā vēl ilgus gadus nezaudētu savu pirmreizē-
jo svaigumu. 

Marija un Viktors no savas kāzu dienas paņēmuši tik 
daudz mīlestības un sirds siltuma, ka tā pietiks visam 
m žam. Un ne tikai viņiem pašiem vien. 

Ilga un Ivars pa šiem gadiem uzveicot sīkās ikdienas r -
pes, saglabājot mīlestību, savstarpējo cieņu vienam pret 
otru, ir atnākuši līdz šai kāzu jubilejai. Mēs vēlam, lai 
J su mīlestība ar katru nākamo dienu kļ st arvien dziļā-
ka, lai gadi J s aizvien vairāk satuvina, lai nākotnē J s 
sagaida daudzi jo daudzi kopēji laimīgi brīži.  

Pirms 5 gadiem savas mīlestības dziļumu un patiesumu 
Rita un Edgars Kivrāni un Karīna un Sergejs Karpovi 
apliecināja saviem draugiem un radiem. Tā bija viņu ģi-
menes dzimšanas diena!   

Tieši tā sākusies Ritas un Edgara draudzība un mīlestība. 
No tā brīža, kad mīlestība pieskārās viņu dvēselēm, viņi 
saprata, ka pasaule ir kļuvusi plašāka, dzīve bagātāka un 
vērtīgāka. 

Iel kojoties Karīnas un Sergeja acīs var saprast, ka vi-
ņiem ir dota brīnišķīga iespēja būt kopā ar savu mīlestību 
un sagaidīt sauli katru rītu uzlecam. Centieties saglabāt 
tīru savu mīlestību, lai tā vēl ilgus nezaudētu savu pirm-
reizējo svaigumu, pārvērtiet darba dienas mazos svētkos. 
Visiem kāzu jubilāriem novēlu lai saderība, gudrība un 
mīlestība dod spēku dzīvot, pastāvēt, aizstāvēt un mīlēt! 

Bijusī Kaunatas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Tērauda 
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Kaunatas pagasta pārvalde ir realizējusi projektu 
"Idzepoles ezera zivju resursu pavairošana un atra-
žošana" Projekta finansējums - LR Zemkopības minis-
trijas Zivju fonds un Rēzeknes novada pašvaldība. 
25.10.2013. Idzepoles ezerā tika ielaisti 4800 zandarta 
mazuļi. Zandarta mazuļus piegādāja Igaunijas zivju 
audzētava "Kalatalu Harjanurme".  

Pie zivju ielaišanas piedalījās: Igaunijas pārstāvis, pagas-
ta pārvaldes pārstāvji, valsts veterinārais inspektors, ve-
cākais valsts vides inspektors. Pateicoties šim projektam 
zandarti pēc trim gadiem varētu jau b t pieauguši, kurus 
varēs zvejot iedzīvotāji, kuri iegādājušies zvejas atļaujas 
un zvejo zivis pašpatēriņam. Projekta rezultātā kopumā 
savu labumu g s arī Kaunatas pagasta iedzīvotāji, nova-
da un apkārtējo novadu iedzīvotāji, kas nodarbojas ar 
t rismu un kuru apmeklētāji (t risti, atp tnieki) izmantos 
piedāvātos t risma un atp tas iespēju pakalpojumus. Lai 
pastiprinātu zvejas kontroli un apkarotu iespējamo malu 
zvejniecību Idzepoles ezerā, zivju krājumu aizsardzībā, 
paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus, kas ieinteresēti 
zivju saglabāšanā un pavairošanā.  

1. novembrī ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka” 
pie Lubāna ezera pulcējās Rēzeknes novada pagastu 
pārvalžu un pašvaldības administrācijas šoferi, lai 
kopīgi atzīmētu Autotransporta darbinieku dienu. 
Ideja rīkot svētkus šoferiem radusies šajā vasarā, 
Dziesmu un Deju svētku laikā, kad šoferi paši ierosi-
nāja – ja ir svētki dziedātājiem un dejotājiem, tad 
vajadzētu īpašu dienu, lai atzīmētu arī viņu profesi-
onālo veikumu. Svētki ar nolūku tika rīkoti skolēnu 

rudens brīvdienu piektdienā, kad šoferiem nav jāved 
skolēni, tāpēc mēroto kilometru ceļš ir īsāks un atliek 
nedaudz vairāk laika, lai atzīmētu sava aroda svēt-
kus.   

Autotransporta darbinieku dienā īpašs paldies tika teikts 
vairāk nekā divdesmit profesionālākajiem šoferiem, kuri 
jau daudzu gadu garumā ik dienas apzinīgi veic savus 
pienākumus un mēro simtiem kilometru, lai pasažierus 
droši nogādātu gala punktā un pēc tam – atpakaļ mājās. 
Sveicot šoferus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs uzsvēra, ka autotransporta vadītāji ir ne 
vien atbildīgi braucēji, bet arī mehāniķi, kas vajadzības 
gadījumā spēj tikt galā ar transportlīdzekļa tehniskajām 
problēmām un pat sociālie darbinieki vai psihologi, kam 
reizēm nākas uzklausīt pasažieru dzīves stāstus un pro-
blēmas.  

Šogad dzimusi jauna tradīcija, jo iecerēts, ka arī turpmāk 
ik rudeni Rēzeknes novada autotransporta darbinieki pul-
cēsies kopā. Jāatzīmē, ka nākamgad Autotransporta dar-
binieku dienā plānots arī organizēt sacensības, lai šoferi 
savā starpā varētu noskaidrot veiklāko braucēju, labāko 
mehāniķi un kompetentāko satiksmes noteikumu pārzi-
nātāju. 

No redakcijas:  

Pateicības rakstu saņēma Kaunatas pagasta pārvaldes 
autovadītājs J NIS BROK NS. Jānis par autovadītāju 
pagastā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Viņš ir apzinīgs 
savas jomas profesionālis. 

Apsveicam! Lai vienmēr zaļā gaisma! 

 

Projekts "Idzepoles ezera zivju resursu pa-
vairošana un atražošana"  

Projektu koordinatore: M. Rukmane  

Rēzeknes novada sabiedrisko attiec bu speci liste 
Madara aksa 

Inform cija ņemta no Rēzeknes novada m jas lapas 

www.rezeknesnovads.lv 

Autotransporta darbinieku diena Rēzeknes 
novada pašvald b   

Zivju ielaišanas br d  

J nis saņem pateic bas rakstu 
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Kaunatas pagasta pārvalde ir realizējusi vēl vienu projektu.  Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pār-
valde , izvērtējot projektu „ Brīvais laiks krāsaināks”, kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai pasākuma „ Lauku  ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes vietējo attīstības īstenošanas teritorijā  „  
apstiprināja 12.02.2013. Projekts paredzēja  izremontēt telpas Dubuļu kult ras namā, ielikt logus un nopirkt pamat-
līdzekļus. Par projekta naudu tika nopirkti trenažieri, adāmmašīna, šujmašīna, bērniem  nopirktas mēbeles, galda  
spēļu komplekts. Tāpat tika iegādāti  divi  datorgaldi, apmeklētāju krēsli. Telpas pēc remonta izskatās gaišas un krā-
sainas. Jaunieši  īpaši priecājas par boksa maisu un hantelēm. Dubuļos sakārtotas kult ras nama telpas, iedzīvotā-
jiem ir patīkami, ka  viņi var nodarboties ar sportu brīvajā laikā, sievietēm ir iespēja  saš t sev noderīgas mantas, 
tāpat iemācīties adīt ar adāmmašīnu. Kopīgi ar ELFLA   Lauku Atbalsta Dienestu un pagasta līdzfinansējumu tika 
realizēts šis projekts.   

Br vais laiks kr sain ks  

Projektu koordinatore: M. Rukmane 

Šis septembris Kaunatas vidusskolas skolēniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem paliks īpaši spilgtā atmiņā, 
jo Comenius projekta „Your Europe - democratic 
shaping and sharing” ietvaros Kaunatas vidusskolā 
viesojās ārzemju ciemiņi no septiņām valstīm: Vāci-
jas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, Igaunijas, Grieķi-
jas un Ungārijas. Pirms tam bija ilgs projekta sagata-
vošanas process, kurā aktīvi iesaistījās gan skolotāji, 
gan skolēni un viņu vecāki. Rezultātā tika izveidota 
aizraujoša projekta sanāksmes programma, kas sā-
kās 23.septembrī ar ekskursiju pa Rīgu – 18 ārzemju 
skolēni un 20 skolotāji ieinteresēti vēroja Rīgas jū-
gendstila arhitektūru, apbrīnoja Rīgas zaļos parkus, 
skvērus un pastaigājās pa Vecrīgu. Priekšā vēl bija 
ilgs ceļš ar autobusu pie Kaunatas viesģimenēm, ku-
rās dalībnieki dzīvoja piecas dienas. 

24. septembrī projekta dalībnieki iepazina skolu, apskatī-
ja mācību telpas, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji stāstīja 
par skolas vēsturi un iesaistīja viesus iepazīšanās spēlēs. 
Skola bija īpaši saposta šim pasākumam. Ejot vai braucot 
garām skolai, jau no tālienes varēja redzēt skolas zālājā 
izkārtotos valstu karogus, savukārt 11.un 12.klašu skolē-
ni bija izveidojuši informatīvos plakātus par katru dalīb-
valsti. Pateicoties skolotājai Dacei Zagorskai, tika īsteno-
ta viņas ideja „Draudzības koks”: uz stenda tika izvei-
dots koks no dažādu krāsu lentītēm, kuras ataino katras 
dalībvalsts karoga krāsas. Draudzības koka ideja: katrai 
valstij ir savas saknes, augot uz augšu, tās savijas( mēs 
sadarbojamies savā starpā), koka augšdaļā ir ziedi un 
augļi( m su projekta sadarbības rezultāti). Visi dalībnie-
ki gatavoja no plastikas koka ziedus vai augļus, kurus 
vēlāk piestiprināja pie Draudzības koka. 

Ciemiņi tika sveikti skolē-
nu, viņu vecāku un skolotā-
ju veidotajā koncertā Kau-
natas pagasta tautas namā. 
Visi bija pārsteigti par m su 
dejotāju un dziedātāju 
augsto profesionālo līmeni 
un skaistajiem tautas tēr-
piem. Koncertā piedalījās 
visu paaudžu Kaunatas tau-
tas deju kolektīvi, folkloras 
kopa „Rāznaviņa”, Kauna-
tas tautas nama folkloras 
kopa. Pēc koncerta folkloras kopas pavadījumā ārzemju 
ciemiņi varēja izmēģināt m su tautas deju soļus un ie-
saistīties jautrās rotaļās. Paldies visiem, kas sagatavoja 
tik krāšņu koncertu. Pēcpusdienā ārzemju skolotāji ap-
meklēja Kaunatas ciema ievērojamākās vietas, bet skolē-
ni kopā ar Kaunatas skolas skolēnu pašpārvaldi piedalī-
jās pasākumā, kurā katra dalībskola iepazīstināja pārējos 
ar skolēnu parlamenta darbību skolā – tika rādītas video-
filmas, prezentācijas par šo darbu, tika stāstīts un disku-
tēts. Vakaros skolēni devās uz skolas sporta zāli, kur va-
rēja vairāk sadraudzēties, spēlējot volejbolu un dažādas 
galda spēles. 25. septembrī visi – gan ārzemju ciemiņi, 
gan m su skolēni – devāmies ekskursijā pa Latgali: ap-
skatījām Mākoņkalnu, pabijām Andrupenes lauku sētā, 
pēc tam ceļš veda uz Aglonu, kur apmeklējām Karaļa 
kalnu un Aglonas baziliku. Pusdienojām Aglonas maizes 
muzejā, kur muzeja saimniece Vija stāstīja par maizes 
nozīmi latgaliešu dzīvē, ar maizi saistītiem ticējumiem, 
kā arī piedāvāja Latgales nacionālos ēdienus, kas ciemi-
ņiem ļoti garšoja.  

Comenius projekta „Your Europe - democratic shaping and sharing” dal bnieki apmeklē 
Kaunatu  

Turpinājums 5. lpp. 



Kaunatas vēstnesis Nr. 30 - 5 - 

Savukārt 26.septembra diena pagāja, apskatot Rēzekni. 
Tika apmeklētas Rēzeknes baznīcas, Māras piemineklis, 
devāmies ekskursijā gida pavadībā pa Latgales vēstniecī-
bu „Gors” un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu cen-
tru „Zeimuļs”. Pēc pusdienām skolēni devās pie lielvei-
kala Rimi barot pīles, tādā veidā, piepildot laiku līdz au-
tobusa atnākšanai. Arī tas daudziem bija īpašs piedzīvo-
jums. 

Vakarā viesu mājā „Ezerkrasti” notika projekta sanāk-
smes noslēguma pasākums. Visi iesaistījās rotaļās un 
citās aktivitātēs – dejoja, sarunājās, fotografējās.  

Pasākums ilga līdz 22.00, savukārt nākamajā rītā 5.30 
ciemiņi aizbrauca no Kaunatas. 

Piecas dienas Latvijā bija pagājušas nemanot, bet tās bija 
emociju, iespaidu un jaunu atklāsmju piepildītas. Gan 
skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki gaidīja ziņas par 
ciemiņu mājupceļu. Bija ļoti patīkami saņemt tikai labas 
atsauksmes. Šeit ir dažas no tām: 

 Paldies par patīkamajiem brīžiem, ko mēs pavadījām 
Latvijā. Jūs esat lieliski jūsu viesmīlības dēļ. Mēs atcerēsi-
mies jūs kā mīļus un iejūtīgus cilvēkus. (Bianka no Rumāni-
jas); 

 Paldies Latvijas komandai, kas padarīja šo vizīti par ne-
aizmirstamu piedzīvojumu. (Kati no Ungārijas); 

 Paldies par fantastiski pavadīto laiku Latvijā. Mūsu skolē-
ni nekad neaizmirsīs šo viesošanos Latvijā un Latvijas ģime-
ņu lielisko viesmīlību. Latvija ir skaista zeme, un mēs esam 
laimīgi, ka mums ir bijusi iespēja to redzēt. Mēs ilgojamies 
pēc jums. (Frančeska no Itālijas); 

 Daudziem Latvija asociējas ar galvaspilsētu Rīgu, bet, 
pateicoties projektam, mēs ieraudzījām un atklājām daudz 
vairāk. Mūsu skolēni teica: tas bija kā viesošanās pie vecmā-
miņas – silta, draudzīga atmosfēra ģimenēs. Par mums ļoti 
rūpējās.(Rene no Igaunijas); 

 Paldies par lielisko pieredzi Latvijā. Mums šeit ļoti patika 
un mūsu skolēniem arī. (Tanja no Vācijas) 

 Paldies par viesmīlību. Jūs bijāt perfekti! (Kristoss no 
Grieķijas). 

Comenius projekta darba grupas vārdā izsakām lielu pa-
teicību visiem, kas palīdzēja sagatavot un īstenot šo pa-
sākumu. paši pateicamies m su skolēnu Kaspara Pota-
šova, Nikitas Bašmakova, Žaņa Kilaita, Jāņa Viša, Justī-
nes Kablanovas, Rolanda un Raimonda Katkovsku, To-
nija Fernandes, Laimas Rukmanes, Elīnas Selivončikas 
un Jāna Broliša ģimenēm, kas uzņēma savās ģimenēs 
ārzemju skolēnus. Paldies Kaunatas vidusskolas skolotā-
jiem, kuri nodrošināja nepārtrauktu mācību procesu. Pal-
dies Kaunatas pagasta pārvaldei par atbalstu pasākuma 
organizēšanā. Esam ciemiņus uzņēmuši, nu pašiem jādo-
das ciemos – šoreiz m su skolēnus un skolotājus gaida 
tālais ceļš uz Itāliju. 

3. un 4. novembrī Adamovas sporta zālē norisinājās 
Rēzeknes novada „Rudens kauss” volejbolā vīrie-
šiem. Šogad čempionātā piedalījās trīspadsmit ko-
mandas: „Kaunata”, „Malta”, „Makašāni”, 
„Bērzgale”, SK „Kuorsova”, „Dagda”, „Ezernieki”, 
„Rāznas Līcis”, „ATP-5”, „Rēzeknes Augstskola”, 
„Aksenova City” (Ezernieki, Nautrēni, Tiskādi). 
Čempionāta pirmajā dienā tika izspēlētas spēles četr-
ās apakšgrupās, savukārt otrajā dienā astoņas ko-
mandas cīnījās par godalgotām vietām. 

Jāsaka, ka šogad vairākas komandas parādīja labus rezul-
tātus – līdz pēdējām spēlēm nebija skaidrs, kura koman-
da b s līderos. Finālspēlē spēkiem mērojas Kaunata ar 
Maltu. Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Kaunatas komandas spē-
lētāji (Arnis Žogots, Žans Smirnovs, Vitālijs Beļakovs, 
Ivars Ratnieks, Dainis Žogots, Art rs zulāns, Alek-
sandrs Plops, Igors Ligalovs). Pirmās vietas ieguvēji tika 
apbalvoti ar kausu, medaļām, diplomiem un piemiņas 
balvām. 3. vietu ieguva „Aksenova City”, pārspējot Dag-
das komandu. Arī 2. un 3. vietas ieguvēji tika apbalvoti 
ar diplomiem un medaļām. Jāatzīmē, ka sacensības ar 
katru gadu kļ st arvien interesantākas, jo palielinās gan 
dalībnieku, gan arī skatītāju pulks. 

Anita Klismete, projekta koordinatore 

"Kaunata" – Rēzeknes novada čempioni 
„Rudens kausā” volejbolā 

Informāciju sagatavoja Zaiga Ivanova 

Informācija ņemta  no www.rezeknesnovads.lv  
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Šogad jau ceturto reizi Latvijā svinēja T VA dienu. M -
su pagastā pasākums notika pirmo reizi. pasākuma devī-
ze - T VS - ģimenes spēks un balsts. tika piedāvāts pa-
gasta iedzīvotājiem izveidot komandu un atnākt uz Kau-
natas vidusskolas stadionu.  

Tētiem un bērniem bija jāpiedalās dažādās sporta aktivi-
tātēs, bet mammām tika izdevība gatavot kopīgu maltīti 
uz ugunskura, lai pēc tam visi kopā varētu to baudīt. In-
terese bija liela, jo piedalījās astoņas komandas - Malovu 
ģimene, Šļapakovu un Duļķeviču ģimenes, Avlasinu ģi-
mene, Filatovu ģimene Mihailovu ģimene, Rimšu ģime-
ne, Kuzminsku ģimene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandas piedalījās gan spēka, gan atjautības sacensī-
bās. Protams, uzvarētāji bija visi, jo pavadīts laiks kopā 
ar ģimeni ir visjaukākais. Pēc pasākuma notika balvu 

pasniegšana un kopīga putras ēšana. Liels paldies visām 
ģimenēm par piedalīšanos! Paldies arī Vitālijam Beļako-
vam un rikam Silovam par sacensību tiesāšanu, Žannai 
Duļķevičai un Ainai Divanovskai par gardo putru!  

Gaidām visus arī nākamgad! 

No 14.–18. oktobrim Kaunatas vidusskolā risinājās Labo 
darbu nedēļa. Arī m su klase aktīvi iesaistījās šajā pasā-
kumā. Tika nolemts iestādīt divus jaunus kociņus pie 
Kaunatas pagasta jauniešu centra „Kontaktligzda”. Vieta 
izvēlēta tāpēc, ka tur bieži uzturas m su klases skolēni 
un citi bērni. Ar rakšanas darbiem tika galā klases zēni. 
Meitenes izvēlējās stādīšanas vietu un palēja kokus ar 
ūdeni. Pašus stādiņus mums piedāvāja skolotāja Marija 
Mukāne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Par paveikto darbu visai klasei pateicās centra koordina-
tors Vitālijs Beļakovs un pagasta pārstāve Janīna Kairiša. 
Cerams, ka kociņi labi pārziemos un priecēs ar savu ko-
šumu! 

Oktobra nogalē, nedēļu pirms skolēnu brīvdienām Kau-
natas vidusskolā norisinājās dažādi pasākumi – 1.-4. kla-
sēm tā bija „Veselības nedēļa” ar rīta rosmēm, izzino-
šiem un radošiem starpbrīžiem un sporta dienu nedēļas 
nogalē, savukārt rotaslietu un papīra plastikas pulciņu 
dalībnieki veidoja savu darbu izstādi. To varēja skatīt ne 
vien skolas kolektīvs, bet arī vecāki, kuri 25. oktobrī pul-
cējās uz vecāku kopsapulci. Visjautrākais, radošākais un 
skaļākais pasākums bija 5.-8. klašu skolēniem, kurus 6.a 
klase aicināja uz Popielu un diskotēku. „Paldies visām 
klasēm un klašu audzinātājiem par radošumu un aktīvu 
līdzdalību,” teic Kaunatas vidusskolas direktores vietnie-
ce audzināšanas darbā Eļa Astiča. 

Tēva diena Kaunat  

Sacens bu gait  

Tētis J nis ar sav m princesēm 

Sacens bu dal bnieki 

Tautas nama vadītāja Nellija Vasiļjeva 

Foto Aija Kuzminska 

Viens labs darbiņš 

7.a klases skolniece Viktorija Avdejeva 

Nedē a pirms rudens br vdien m Kaunatas  
vidusskol  bijusi notikumiem bag ta  
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“M su dejotāju sniegums, azarts un dejotprieks, gatavo-
joties vasarā gaidāmajiem svētkiem, ir pārsteidzošs! 
Deju skatēs piedalījās 603 kolektīvi, un visi piedalījās 
XV Deju svētkos. Dejotāju augstais līmenis nav sas-
niedzams vienā sezonā, tas ir mērķtiecīgs un uzcītīgs 
vairāku gadu darbs. Mēs varam apbrīnot, kā tiek sas-
niegts šis fantastiskais līmenis – deju kolektīvu vadītāji 
bieži vien ir bez speciālās profesionālās izglītības, kas no 
dejotājiem pārtapuši par vadītājiem”, stāsta Latvijas 
Nacionālās kult ras centra dejas mākslas eksperte, Deju 
lieluzveduma „Tēvu laipas” projekta vadītāja Maruta 
Alpa.  

Kaunatas pagastu  šajos svētkos pārstāvēja Kaunatas TN 
tautas deju kolektīvi  - “Kaunata” (vidējā paaudze ) un 
“Rasa” (jaunieši) kopumā, 39 dalībnieki. Divu gadu 
laikā dejotāji cītīgi strādāja ar savu grupu deju reper-
tuāru, kurā ietilpa deviņas dejas un divas no tām m su 
paša Rēzeknes novada virsvadītāja  Ilmāra Dreļa dejas. 
Nu jau aiz muguras divas drudžaini satraucošas skates, 
emocionāls saviļņojums, atrodoties uz deju plača starp 
t kstošiem dalībnieku, lepnuma izj tas par paveikto dar-
bu, Rīgas iedzīvotāju un viesu sveicienu saukli un sava 
pagasta karoga nesšana svētku gājienā Rīgas ielās. Tie ir 
neaizmirstami mirkļi.  

Paldies visiem, kas rada iespēju m su dalībai šajos 
svētkos. Pateicoties Rēzeknes novada atbalstam tika at-
jaunoti un iegādāti tautas tērpi, ar Kaunatas pagasta pār-
valdes līdzfinansējumu biedrība " Rāzna Plus" realizēja 
ELFLA iesniegto projektu  „Prieks ir uzdejot!” tautu 
tērpu iegādei. Par paveikto darbu liels paldies projekta 
vadītājai Janīnai Kairišai, grāmatvedības jautājumos Ma-
rijai Rukmanei. Paldies pašiem dalībniekiem par god-
prātīgo darbu un attieksmi, it īpaši vidējās paaudzes 
dejotājiem par spēju sakārtot savas personīgās problēmas 
un ikdienas r pes par bērniem, piemājas saimniecībām. 
Paldies par izturību svētku mēģinājumu aukstajos rītos, 
svelmainās saules staros, lietus gāzē. pašs paldies tiem 
dalībniekiem, kuriem šie svētki ir jau sestie – Ritai 
Tēraudei, Regīnai un Ivaram Katkovskiem, rikam un 
Allai Siloviem, Janīnai Kairišai, kā  arī tiem kuriem 
pirmie – Robertam Gribustam, Anitai Ikauniecei un An-
drim Prikulim, Līgai Klodānei-Dundai, Jevģēnijam Ko-
zlovcevam, Danutei Kilaitītei, Raimondam Bedrjaģinam, 
Marutai zulānei. Paldies m su autobusu šoferiem – 
Jānim Brokānam un Antonam Kukulim. Paldies tērpu 
darinātājiem. Nekas tik labi nestiprina cilvēka garu, kā 
godprātīgi padarīts darbs un prieka radīšana citem.  
“Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts 
radošā darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas 
kolektīvi, profesionālie mākslinieki un tradicionālās 
kult ras lietpratēji. Latvijā Vispārējie latviešu dziesmu 
un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas 
nacionālās kult ras un nācijas identitātes svinībām. Šo 
svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas 
žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju mūsu 
iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas 
kult ras daudzveidīgās izpausmes. Dziesmu un deju 
svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas nācijas 
svētceļojumu, kurā dodas lieli un mazi no visām Latvijas 
malām, kā arī no ārvalstīm. Svētki ir kļuvuši par spēcīgu 
m su tautas kopā saucēju un saliedētāju. 2003.gada 7. 
novembrī Dziesmu un deju svētku tradīcija un sim-
bolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā  tika atzīta par 
Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kult ras mantojuma 
meistardarbu”    

 (www.lnkc.gov.lv) 

GAISMA L GO LATVIJ ! 
XXV  Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētku  vienojošie vārdi 

Rakstu un foto iesūtīja Kaunatas TN deju kolektīvu  
vadītāja Alla Silova Deju kolekt vs “Kaunata” 

Deju kolekt vs “Rasa” 

http://www.lnkc.gov.lv/
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www.kaunata.lv 

Kaunatas pagasta 

 informatīvais izdevums 

Atbild g : Tamāra Kablanova 

Periodiskums: Reizi divos mēnešos 

E-pasts: tamarakab@inbox.lv 

 

Šis materi ls  ir sagatavots  ar Kaunatas pagasta p rvaldes finansi lu atbalstu. 

Pasākumi Kaunatas Tautas Namā 

 

4. 11. - 28.11. izstāde - izpārdošana '' Mans vaļas prieks ''. Piedalās visi amatnieki kuriem ir sava aizraušanās 

 

15.11. plkst.19.00 Svētku koncerts veltīts ''Latvijas valsts 95. gadadienai'' /piedalīsies vietējie pašdarbnieki/ un 
balle /spēlēs Rita/ 
 

18.11. plkst.15.00 Tautas sadziedāšanās un valsts karoga veidošana no dažādiem materiāliem 

 

27.11. plkst.17.30 Radošā darbnīca gatavosimies Ziemassvētkiem - taisīsim adventa vainagus un rotājumus 

 

Pasākumi Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā 

 

8.11 - 22.11 Latvijas proklamēšanas dienai veltīta izstāde “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” 

 

19.11.– 29.11 “Ziemassvētku gaidās”. Adventes vainagu un Ziemassvētku kompozīciju izstāde 

Cien. pagasta iedzīvotāji! Ja vēlaties avīzē ievietot savu rakstiņu, sludinājumu, atgādinājumu, ap-
sveikumu, tad griezieties pie avīzes redaktores. Avīze iznāk katru otro mēnesi, nākamais numurs - 

decembra beigās 

Ar programmas ‘’Jaunatne darbībā‘’ sniegto atbalstu , 
biedrības T ristu klubs ‘’DINAMO’’ jaunieši savā pro-
jektā ‘’Atpakaļ nākotnē ’(Nr.LV-12-E55-2013-R1) ir 
izveidojuši alternatīvu t risma ceļvedi. Šajā ceļvedī jaun-

ieši ir apkopojuši informāciju par Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta  ‘’aizmirstajiem’’ 
objektiem – Vecajām muižām.  Paldies visiem, kas palīdzēja ceļveža  tapšanā un visiem, 
kas piedalījās ceļveža prezentācijā. Ceļvedis vēl ir pieejams Kaunatas jauniešu centrā. 

 

 

„Kaunata rudens nokrāsās” – ar šādu nosaukumu tikko 
kā noslēdzies Kaunatas pagasta 1. bibliotēkas un Kau-
natas Romas katoļu draudzes rīkotais zīmējumu kon-
kurss, kas mazos un lielos māksliniekus mudināja ķer-
ties pie zīmuļiem, krītiņiem vai krāsām, lai uzburtu sa-
vu mākslas darbu. Rudens ienes krāsu pārbagātību 
mums visapkārt, bet kā ir ar mums? Kādos toņos mēs 
krāsojam savu un līdzcilvēku ikdienu? Kādās krāsās 
Kaunatu rudens izskaņā redz un atspoguļo bērni, l ko-
ties vēl var paspēt, apmeklējot Kaunatas pagasta 1. bib-
liotēku.    
Lai mums visiem izdodas ienest vairāk gaišo toņu savā 
un līdzcilvēku ikdienā, bet bērnu darbi, lai rosina pārdo-

Kaunata rudens nokr s s   

17. novembris 

Parastā li-
turģiskā 
laikposma 
XXXIII 
svētdiena 

Plkst. 10.00 Vissvētākā 
Sakramenta uzstādīšana 

Sv. Mise plkst. 11.00 

   

  

  

24. novembris 

  

Parastā li-
turģiskā 
laikposma 
XXXIV 
svētdiena, 
Kristus Ka-
raļa svētki 

Plkst. 10.00 Vissvētākā 
Sakramenta uzstādīšana 

Sv. Mise plkst. 11.00 

  

Pilnas atlaidas 
par aktu Cil-
vēces veltīša-
na Jēzum 
Kristum, 
Karalim 

  

Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks 

Projekta atbalsta persona Ligita Jokste - Bogdanova  


